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MĚSTO LITOMĚŘICE 

  

POZVÁNKA 

na 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřice, 
která se koná dne 22. 06. 2021 od 16:00 hodin 

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

Program: 

A) Procesní body 1 

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 

2 - Schválení zápisu minulého jednání 

3 - Kontrola plnění bodů 

4 - Doplnění/stažení bodů programu 

5 - Hlasování o programu 

 

B) Odbor ekonomický 

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Litoměřice za rok 2020 

8 - Poskytnutí dotace Krajské zdravotní, a.s.  

9 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci 

projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“  

10 - Dodatek č. 1 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu  

 

C) Kancelář starosty a tajemníka 

11 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se ruší vyhláška o volném pohybu 

psů a vyhláška o evidenci psů a jejich chovatelů 

12 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání 

a zkracuje doba nočního klidu 

13 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o Městské policii Litoměřice 

 

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

14 - Žádost o poskytnutí dotace - Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. 

 

E) 1. Místostarosta 

15 - Schválení podání návrhu na jmenování likvidátora Městského bytového podniku – 

státního podniku v likvidaci 

16 - Ukončení nájemní smlouvy k areálu výstaviště "Zahrada Čech" a licenční smlouvy 

k ochranným známkám "Zahrada Čech" dohodou  

17 - Zrušení vyhrazené pravomoci ZM ve věci nájmu/pachtu areálu výstaviště Zahrada Čech 

a poskytnutí licencí k ochranným známkám  
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18 - Nová zřizovací listina Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

19 - Prodej obchodního závodu Zahrada Čech s.r.o. do vlastnictví PO Městská kulturní 

zařízení v Litoměřicích 

20 - Schválení záměru prodeje obchodního podílu města ve společnosti Zahrada Čech s.r.o. 

druhému společníkovi  

 

F) Útvar Pro lidi 
21 - Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2021+ 

22 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2020 

23 - Deklarace udržitelného rozvoje Zdravého města Litoměřice 2021 

 

G) Tajemník 

24 - Statut sociálního fondu č. 1/2021 

 

H) Odbor územního rozvoje 

25 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice 

26 - Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 vše v k.ú. 

Litoměřice 

27 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice 

28 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice 

29 - Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice 

 

I) Odbor správy nemovitého majetku města 

30 - Záměr prodeje parc.č. 2902/1, 2905/7 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice 

31 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice 

32 - Prodej pozemku parc.č. 4303 v k.ú. Litoměřice  

33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice  

34 - Bezúplatný převod (darování) nezapsaného pozemku parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice 

35 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 

  

J) Procesní body 2 

36 - Informace 

37 - Interpelace 

38 - Diskuze 

39 - Závěr 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 1

Název bodu: Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac.
předsednictva a ověřovatelů zápisu

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. 65/3/2021

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
MUDr. Vysoudil, MBA, Ing. Douša, J. Růžička

usnesením č. 66/3/2021

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
Ing. Lončák, MBA, Mgr. Hermann

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 2
Název bodu: Schválení zápisu minulého jednání
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:
K zápisu z minulého jednání ZM nebyla podána námitka.

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 3
Název bodu: Kontrola plnění bodů
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

Příloha č. 1: REPORT_KONTROLA_PLNENI_2_ZM.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Report úkolů zastupitelstva
Číslo úkolu Název
Vytvořeno Bod č. Usnesení č. Číslo materiálů Stav
Splnit do Zadavatel Řešitelé
UKOL-ZM-0024 6/2 Rozpočtová opatření dle doporučení FV

22.04.21 23:23 6 --- MTRL-ZM-0747, MTRL-ZM-0748, MTRL-ZM-0749, MTRL-
ZM-0750, MTRL-ZM-0751 Splněný

30.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš H. Tobiášová (Nerozhodl), I. Zalabáková (Splnil)
UKOL-ZM-0025 7/2 Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
22.04.21 23:24 7 --- MTRL-ZM-0725, MTRL-ZM-0726, MTRL-ZM-0745 Splněný
7.05.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Wünsch (Nerozhodl), I. Zalabáková (Splnil)
UKOL-ZM-0026 8/2 Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2020
22.04.21 23:26 8 --- MTRL-ZM-0717 Splněný
7.05.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš H. Tobiášová (Nerozhodl), I. Zalabáková (Splnil)

UKOL-ZM-0027 9/2 Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad
50 tis. Kč

22.04.21 23:29 9 --- MTRL-ZM-0708, MTRL-ZM-0712 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš A. Křížová (Přijal), D. Zelená (Splnil)
UKOL-ZM-0028 10/2 Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč
22.04.21 23:30 10 --- MTRL-ZM-0715, MTRL-ZM-0716, MTRL-ZM-0764 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš A. Křížová (Přijal), D. Zelená (Splnil)
UKOL-ZM-0029 11/2 Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 202
22.04.21 23:31 11 --- MTRL-ZM-0728 V řešení
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš A. Křížová (Přijal)

UKOL-ZM-0030 12/2 Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2021 organizaci
ShineBean o. p. s.

22.04.21 23:33 12 --- MTRL-ZM-0731, MTRL-ZM-0734 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš B. Dojčinovičová (Přijal), R. Jurková (Splnil)
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UKOL-ZM-0031 13/2 Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“

22.04.21 23:35 13 --- MTRL-ZM-0753, MTRL-ZM-0754, MTRL-ZM-0755, MTRL-
ZM-0756 Splněný

14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš J. Eflerová (Nerozhodl), R. Jurková (Splnil)
UKOL-ZM-0032 14/2 Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
22.04.21 23:36 14 --- MTRL-ZM-0730 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš R. Jurková (Splnil), J. Vochomůrka (Přijal)

UKOL-ZM-0033 15/2 Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole
v Litoměřicích pro rok 2021

22.04.21 23:41 15 --- MTRL-ZM-0735, MTRL-ZM-0736 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš B. Dojčinovičová (Přijal), R. Jurková (Splnil)
UKOL-ZM-0034 16/2 Nominace Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
22.04.21 23:42 16 ---  Splněný
28.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš M. Čigáš (Splnil)
UKOL-ZM-0035 17/2 Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021
22.04.21 23:43 17 --- MTRL-ZM-0759, MTRL-ZM-0760 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš M. Čigáš (Nerozhodl), P. Hermann (Přijal), I. Vodičková (Splnil)

UKOL-ZM-0036 18/2 Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské
společnosti a.s. dne 17.6.2021

22.04.21 23:44 18 ---  Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš M. Čigáš (Splnil)

UKOL-ZM-0037 19/2 Delegování zástupce města do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé konferenci Ústeckého
kraje

22.04.21 23:46 19 --- MTRL-ZM-0761, MTRL-ZM-0762 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš M. Čigáš (Splnil)
UKOL-ZM-0038 20/2 Volba soudních přísedících
22.04.21 23:47 20 --- MTRL-ZM-0765, MTRL-ZM-0766 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš M. Skoková (Splnil)
UKOL-ZM-0039 21/2 Vlastní podnět ZM na změnu územního plánu města Litoměřice - GEOSOLAR
22.04.21 23:49 21 --- MTRL-ZM-0752 V řešení
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14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Brunclíková (Přijal), F. Hrbek (Nerozhodl), T. Sarnovsky (Nerozhodl)
UKOL-ZM-0040 22/2 Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice
22.04.21 23:51 22 --- MTRL-ZM-0743, MTRL-ZM-0744 V řešení
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Brunclíková (Přijal)
UKOL-ZM-0041 23/2 Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice
22.04.21 23:52 23 --- MTRL-ZM-0746 V řešení
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Brunclíková (Přijal)
UKOL-ZM-0042 24/2 Úprava schváleného splátkového kalendáře
22.04.21 23:53 24 --- MTRL-ZM-0724 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Splnil)
UKOL-ZM-0043 25/2 Záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 v k.ú. Pokratice
22.04.21 23:54 25 --- MTRL-ZM-0719 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0044 26/2 Záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 v k.ú. Litoměřice
22.04.21 23:56 26 --- MTRL-ZM-0720 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0045 27/2 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 v k.ú. Litoměřice
22.04.21 23:57 27 --- MTRL-ZM-0721 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0046 28/2 Adresný záměr prodeje BJ č. 750/2 včetně pozemku parc. č. 1688 o velikosti podílu 1004/3000 v k.ú.
Litoměřice

23.04.21 00:00 28 ---  Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Procházková (Splnil)
UKOL-ZM-0047 29/2 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 v k.ú. Pokratice
23.04.21 00:02 29 --- MTRL-ZM-0722 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0048 30/2 Adresný záměr prodeje 1/2 podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice
23.04.21 00:05 30 --- MTRL-ZM-0718 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Procházková (Splnil)
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UKOL-ZM-0049 31/2 Směna pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty
23.04.21 00:07 31 --- MTRL-ZM-0723 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0050 32/2 Prodej pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice
23.04.21 00:09 32 --- MTRL-ZM-0729 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0051 33/2 Prodej pozemku parc.č. 212/11 v k.ú. Pokratice
23.04.21 00:10 33 --- MTRL-ZM-0732 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0052 34/2 Nákup pozemku parc.č. 2472/196 v k.ú. Litoměřice
23.04.21 00:12 34 --- MTRL-ZM-0733 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0053 35/2 Směna pozemků parc.č. 657/100 (vl.město) za pozemky parc.č. 657/96,97,98 ,99 v k.ú. Pokratice
23.04.21 00:13 35 --- MTRL-ZM-0737 V řešení
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Přijal)
UKOL-ZM-0054 36/2 Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice
23.04.21 00:14 36 --- MTRL-ZM-0738, MTRL-ZM-0739 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0055 37/2 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice
23.04.21 00:15 37 --- MTRL-ZM-0740 Splněný
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0056 38/2 Majetkoprávní dořešení pozemků – doplnění usnesení 160/5/2020 z ZM 3.12.2020
23.04.21 00:17 38 --- MTRL-ZM-0741 V řešení
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Přijal)
UKOL-ZM-0057 39/2 Částečná revokace usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 – změna prodávajícího
23.04.21 00:19 39 ---  V řešení
14.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš V. Härting (Nerozhodl), L. Jindřichová (Přijal)

_________
Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/Rok jednání
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 4
Název bodu: Doplnění/stažení bodů programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:
Mgr. Panaš navrhl stažení bodu č. 25 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v
k.ú. Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2021

Návrh Mgr. Panaše:
ZM schvaluje stažení bodu č. 25 z programu jednání.

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 5
Název bodu: Hlasování o programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. 67/3/2021

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 6
Název bodu: Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh Usnesení:

usnesením č. 68/3/2021

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 9.6.2021 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_9_6_2021.pdf
Příloha č. 2: FV_3.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Ing. Radek Lončák MBA (radní)



 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

Zápis z jednání Finan čního výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

konaného dne 9.6. 2021 v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice 

 
Přítomni:  
Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
Mgr. Jan Fibich  
Ing. Jan Hrkal 
Ing. Marek Kocánek  
Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA 
 
Omluveni:  
Ing. Libuše Křížová 
Mgr. Tomáš Vytlačil 
 
 
 
 
 
Jednání řídil: Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
 
Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
 
 
 
 
Konec jednání: 17,15 

Termín příštího jednání: 6. 9. 2021 od 16:00 h  v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ 
Litoměřice  

 
 
 
      
Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

 
 
Hosté:  
vedoucí odborů – Ing. Brunclíková, Ing. Křížová, Ing. Gryndler, Mgr. Härting 
 
Projednáno: 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže 
uvedených odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí 
položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 

celkový dopad rozpo čtových opat ření: snížení salda rozpo čtu o 13 742 000 tis. K č 

Ad 2. Různé:  

vývoj daňových příjmů k 5/2021:    
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) 

vyšší o cca 2,2 mil. Kč (tj. + 4 %), z toho zejména: 
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca – 9,1 mil. Kč (- 28 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca +4,5 mil. Kč (+ 25 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 5,9 mil. Kč (+ 9 %) 
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rozpočtová opatření související se samostatnými body do jednání ZM 22/6: 
- Ing. Zalabáková a Ing. Křížová podaly členům FV stručnou informaci ohledně záležitosti 

převzetí pořádání výstav v areálu výstaviště Zahrada Čech příspěvkovou organizací MKZ 
- dále byla podána informace o poskytnutí dotace z rozpočtu města do Krajské zdravotní, a.s. na 

základě žádosti KZ, a.s. (účel dotace – investice do nemovitého majetku v areálu litoměřické 
nemocnice – tj. odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s.) 

- podrobné informace budou uvedeny v materiálech k příslušným bodům pro jednání ZM 22/6 
 

 
 
 
 

 
 ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA  
 
 
 
 
Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 5/2021 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

• 1x Ing. Lončák, MBA – předseda FV 
• 1x členové FV 
• 1x vedení města 
• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 
• 1x rozpočtářka 
• 1x vnitřní audit 
• 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

34054/3400 účelová dotace na program regenerace MPR 0,00 2 035 000,00 2 035 000,00 0,00 2 035 000,00 2 035 000,00 účelová dotace na program regenerace MPR 34054/3400

13018/6300 mimořádná dotace na výkon soc. práce  COVID_19 0,00 167 250,00 167 250,00 0,00 167 250,00 167 250,00 účelová dotace na výkon soc. práce - odměny COVID 13018/6300

13351/6156 PO Srdíčko - mimořádná dotace COVID_19 0,00 129 623,00 129 623,00 0,00 129 623,00 129 623,00 PO Srdíčko - mimořádná dotace COVID_19 13351/6156

0,00 2 331 873,00 2 331 873,00 0,00 2 331 873,00 2 331 873,00Celkem Celkem

DOTACE r. 2021   

P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 7 446 825,98 -19 709 000,00 -12 262 174,02

2 1808/1000 ostatní finanční příjmy 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00

7 446 825,98 291 000,00 7 737 825,98

původní změna nový

3 1008/1000 ostatní poradenství 90 000,00 291 000,00 381 000,00

90 000,00 291 000,00 381 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Finance obdržené městem na základě usnesení RM č. 165/7/2021 ze dne 29.3.  2021.

3 Právní služby související s převzetím pořádání výstav v areálu výstaviště příspěvkovou organizací MKZ.

1 O finanční prostředky ve výši 19 709 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

3.6.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

9.6.2021

 ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -12 262 174,02 1 967 000,00 -10 295 174,02

2 4801/4000 věcná břemena 500 000,00 100 000,00 600 000,00

-11 762 174,02 2 067 000,00 -9 695 174,02

původní změna nový

3 4801/4000 ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky 222 000,00 26 000,00 248 000,00

4 4202/4000 Miřejovická stráň a ostatní komunikace 1 000 000,00 716 000,00 1 716 000,00

5 4801/4000 věcná břemena 50 000,00 1 325 000,00 1 375 000,00

1 272 000,00 2 067 000,00 3 339 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení příjmů dle skutečného plnění.

3 Dopočet nájemného do termínu převodu nemovitostí areálu nemocnice na Ústecký kraj.

4,5 Nákup pozemků na Miřejovické stráni (včetně platby za věcné břemeno) - v těchto částkách bylo již obsaženo v 

rozpočtu roku 2020, ale v praxi bude řešeno až v roce 2021.

1 O finanční prostředky ve výši 1 967 000  Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

1.6.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

9.6.2021

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -10 295 174,02 1 630 000,00 -8 665 174,02

2 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 19 064 000,00 4 236 000,00 23 300 000,00

3 05809/5000 SDO Nerudova 100 000,00 50 000,00 150 000,00

4 05002/5000 Mondi Štětí a.s. - dar 0,00 15 000,00 15 000,00

8 868 825,98 5 931 000,00 14 799 825,98

původní změna nový

5 05809/5000 SDO Nerudova - provoz 2 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

6 22008/5000 ul. Na Vinici - LTM - vodovod 3 851 000,00 -325 000,00 3 526 000,00

7 ul. Žernosecká - prodloužení vodovodu 800 000,00 1 400 000,00 2 200 000,00

8 Střelecký ostrov - pítko 0,00 80 000,00 80 000,00

9 Kompostéry 800 000,00 381 000,00 1 181 000,00

10 nádrže na dešťovou vodu 500 000,00 100 000,00 600 000,00

11 Mostná hora 0,00 600 000,00 600 000,00

12 SDO Na Kocandě 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

13 5202/5200 Prořezy stromů 400 000,00 300 000,00 700 000,00

14 zeleň ve městě - drobné úpravy a opravy 0,00 300 000,00 300 000,00

15 závlahy 80 000,00 50 000,00 130 000,00

16 5002/5000 Drtiče větví (Mondi Štětí a.s.) 0,00 45 000,00 45 000,00

8 431 000,00 5 931 000,00 14 362 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

3 Navýšení reflektuje skutečný stav příjmů.

4,16 Jedná se o dar nadace Mondi.

5 Navýšení reflektuje skutečný stav výdajů na této položce, ke dni 28. 5. 2021 je čerpání 1 194 000 Kč.

6 Stavba byla ukončena a zbývající finanční prostředky bychom rádi použili na navýšení stávající položky na 

vodovod v Žernosecké ulici.

7 Žádáme navýšení rozpočtu, které odpovídá aktuálnímu rozpočtu na tuto akci.

8 Jedná se o zřízení pítka na základě opakovaných žádostí návštěvníků ostrova, zejména matek.

9 Žádáme o navýšení odpovídající počtu zájemců o jednotlivé druhy kompostérů.

10 Navýšení rozpočtu žádáme s ohledem na průběžné čerpání v letošním roce.

11 Finanční prostředky budou použity na zpracování studie a v případě příznivé situace na dopracování realizačních

projektů pro některé části, popř. výsadbu. 

12 Jedná se o přípravu nového sběrného dvora.

13 V současné době připravujeme ošetření stromů na Střeleckém ostrově  a současně potřebujeme mít rezervu 

pro další lokality, nebo havarijní stavy

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

9.6.2021

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 



14 Jedná se o prostředky na drobné stavby a opravy v plochách zeleně. 

15 Požadavek na zvýšení rozpočtu vychází z aktuálního čerpání, požadavků na servis a opravy stávajících závlah

4,16 Finanční prostředky na zakoupení drtičů větví, které budou bezplatně půjčovány obyvatelům Litoměřic 

(částečně financováno z daru nadace Mondi).

1 O finanční prostředky ve výši 1 630 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

2 O finanční prostředky ve výši 4 236 000 Kč zvyšujeme příspěvek ze SURAO z minulých let.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

31.5.2021

Mgr. Václav Červín 

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -8 665 174,02 2 370 000,00 -6 295 174,02

2 8233/8200 smlouva o spolupráci při financ.povrchu místních komunikacích 600 000,00 1 100 000,00 1 700 000,00

-8 065 174,02 3 470 000,00 -4 595 174,02

původní změna nový

3 8801/8400 finanční kompenzace uzavření předzahrádek 0,00 150 000,00 150 000,00

4 8233/8200 autobusová zastávka  a záliv Žernosecká 0,00 550 000,00 550 000,00

5 8233/8200 chodník Miřejovická ulice 0,00 320 000,00 320 000,00

6 8233/8200 údržba a opr. míst.kom., dopravní značení a jiné činnosti 4 377 000,00 2 600 000,00 6 977 000,00

    

     

4 377 000,00 3 470 000,00 7 847 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Výběr příjmů dle uzavřené smlouvy o spolupráci při financování dokončení povrchu místní komunikace a VO Jasmínová.

  O celkový příjem ve výši 1 100 000 Kč požadujeme navýšit rozpočet na údržbu a opr. místních komunikací.

 

3 Na základě usnesení RM  č. 285/11/2021 -  darovacími smlouvami budou vráceny již uhrazené poplatky za  zábory veřejného 

prostranství - finanční kompenzace města z důvodu uzavření předzahrádek z titulu vládních nařízení.

4 Na základě zvýšení bezpečnosti dětí z ulice Žalhostická a podnětu DI policie ČR, vznikl požadavek na přebudování autobusové 

zastávky včetně zálivu na hlavní silnici.

5 Propojení mezi ulicí Jasmínová a Březová vzniklo z podnětu občanů, chodí zde děti do školy i matky

s kočárky, z  lokality nově postavených rodinných domů.

2,6 Zastupitelstvo odsouhlasilo převody pozemků pod komunikací ul. Žalhostická a Jasmínová. Rada města schválila

darovací smlouvy - příspěvky na vybudování komunikací. Z tohoto důvodu žádáme o započtení příspěvku na vybudování

komunikací a zároveň o navýšení rozpočtu.

1 O finanční prostředky ve výši 2 370 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

31.5.2021

Mgr. Václav Červín

mistostarosta

Ing. Venuše Brunclíkova MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

9.6.2021

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 

MĚSTO LITOMĚŘICE



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 7 446 825,98

dotace

mezisoučet 7 446 825,98

ekonomický -19 709 000,00

mezisoučet -12 262 174,02

správní

mezisoučet -12 262 174,02

školství, kultury, sportu a PP

mezisoučet -12 262 174,02

správa nemovitého majetku města 1 967 000,00

mezisoučet -10 295 174,02

životního prostředí 1 630 000,00

mezisoučet -8 665 174,02

sociálních věcí a zdravotnictví

mezisoučet -8 665 174,02

stavební úřad

mezisoučet -8 665 174,02

územního rozvoje 2 370 000,00

mezisoučet -6 295 174,02

městská policie

mezisoučet -6 295 174,02

útvar PROLIDI

mezisoučet -6 295 174,02

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet -6 295 174,02

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet -6 295 174,02

obecní živnostenský úřad

mezisoučet -6 295 174,02

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet -6 295 174,02

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

mezisoučet -6 295 174,02

stav po 2. RO ve FV -6 295 174,02

2. RO ve FV celkem -13 742 000,00

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1-5/2021 s porovnáním na období 1-5/2020   

(údaje v tis. Kč)

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

101 680 94 000 1 920 1 180 8 150 9 070 73 750 51 250 7 000 7 000 174 420 165 580 22 900 21 300

1 8 869 9 611 157 186 653 774 1 624 3 649 15 260 15 128 444 345

2 8 200 5 762 109 183 766 837 650 544 18 797 19 777 28 8

3 3 911 583 582 14 015 7 690 118

17 069 19 284 266 952 1 419 2 193 2 274 18 208 0 0 34 057 42 595 472 471

4 13 804 1 189 326 0 1 036 693 15 951 3 865 19 586 11 668 73 123

5 1 568 2 821 568 700 653 14 118 19 382 30 37

6

15 372 4 010 326 0 1 604 1 393 15 951 4 518 0 0 33 704 31 050 103 160

7

8

9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

11

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 441 23 294 592 952 3 023 3 586 18 225 22 726 0 0 67 761 73 645 575 631

%

plnění

122 617 124 834

32 38

1511

VÝBĚR DANÍ 

Měsíc

FO-placena plátci FO-placena popl. FO-vybíraná srážkou PO PO-OBCE DPH Daň z nemovitých věcí

1111 1112 1113 1121 1122 1211

32 25 31 81 37 3 3

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-
2 217

(bez PO-OBCE)

25 44 0 0 39 4440
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 7

Název bodu: Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2020

Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
Schválení účetní závěrky:
- vyplývá z vyhlášky MF č. 220/2013 Sb. ke schvalování účetních závěrek některých účetních
jednotek, která ukládá povinnost schvalovat účetní závěrku příslušným orgánem obce
podklady pro schvalování účetní závěrky - viz přílohy:
l Účetní výkazy k 31.12. 2020 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát,
Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu (tato příloha je součástí
materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)
l Inventarizační zpráva za rok 2020
l Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2020 - (zpráva interního auditu)
l Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2020 (tato příloha je
součástí materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)
Závěrečný účet:
- v souladu s § 17 z. 250/2000 Sb. byl návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce v termínu
15 dní před jednáním zastupitelstva
- přezkum hospodaření za rok 2020 byl proveden kontrolními pracovníky KÚ Ústeckého kraje – závěr
zprávy – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je tedy zastupitelstvu Města Litoměřice
navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2020 bez výhrad
viz přílohy:
Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2020 (tato příloha je součástí materiálů v níže uvedeném
webovém odkazu)
Účetní výkazy k 31.12. 2020 (tato příloha je součástí materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2020 (tato příloha je součástí
materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)
 
Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je
zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice – viz odkaz
 
https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2020

Návrh Usnesení:

usnesením č. 69/3/2021

ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2020 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2020 (viz přílohy orig. zápisu).

Příloha č. 1: inventarizacni_zprava_2020_FINAL.pdf
Příloha č. 2: Rocni_zprava_utvaru_kontroly_a_interniho_auditu_2020.pdf
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Příloha č. 3: Zprava_o_vysledcich_financnich_kontrol_2020.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



    

Město Litom ěřice 

Mírové nám ěstí č. 15/7, 412 01 Litom ěřice 

IČ: 00263958 

 

 

 

 

 

 

 

               INVENTARIZAČNÍ  ZPRÁVA  
 
 
 
 

o provedení řádné inventarizace  podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30 
 
 
 

ke dni 31.12. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Byla provedena inventarizace veškerého majetku a zá vazků, tj. včetně pohledávek, jiných 
aktiv a pasiv a skutečností účtovaných na podrozvahových účtech účetní jednotky ke dni roční 
účetní závěrky v souladu s:  
 

• příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
• vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky 
• platnými českými účetními standardy, pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 

účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
• dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 
• ustanoveními Směrnice č. 3/2011, pro evidenci a hospodaření s nemovitým a movitým 

majetkem města 
• Směrnicí č. 11/2016 k provádění inventarizace 
• Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 13/2020 – Plánem inventur na rok 2020  
 

 
Inventarizace byla provedena k rozvahovému dni 31.1 2. 2020 (tj. k tomuto datu byly 
zjišťovány skutečné stavy). 
 
Inventarizace byla zahájena dne 4.1. 2021 a ukon čena dne 5.2. 2021. 
   
V příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 13/2020 – Plánu inventur na rok 2020  – 
provedeno jmenování hlavní inventariza ční komise (HIK) a inventariza čních komisí  – 
složení komisí a seznam inventovaných účtů je přílohou tohoto příkazu. 
 
HIK provedla proškolení všech členů inventarizačních komisí – o tomto proškolení byl 
vyhotoven protokol. 
 

Průběh inventarizace: 

Fyzická inventura majetku:  zjištění skutečného stavu majetku a porovnání se stavem 
v evidenci majetku (dle sestav z evidence majetku). 

Fyzickou inventuru majetku provedly jednotlivé inventariza ční komise.   

Osoby odpovědné za evidenci majetku předaly inventarizačním komisím sestavy z evidence 
majetku do 8.1. 2021 (v p řípadě účtu 021 Stavby do 22.1. 2021). 

Po provedení fyzické inventury  majetku  předaly inventarizační komise odkontrolované  
podklady zpět HIK do 18.1.  2021 (v případě účtu 021 Stavby do 29.1. 2021). 

 

Dokladová inventura:  zjištění  skutečného stavu pohledávek a závazků (popřípadě  
ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru) a porovnání se stavem 
v evidenci.  

Dokladovou inventuru provedla HIK.   

Osoby odpovědné za účetnictví předaly HIK  podklady z účetnictví,  osoby odpovědné za 
evidenci předaly HIK  podklady z evidence. 

HIK  provedla porovnání stav ů v účetnictví na stav zjišt ěný fyzickou i dokladovou  
inventurou (do 5.2. 2021). 

  



 
Průběh inventariza čních  prací – inventarizace proběhla v pořádku, případné nedostatky byly 
odstraněny okamžitě - většinou se jednalo o přesuny majetku  mezi kancelářemi, které se ihned 
odůvodnily, došlo k přesunu do správných místností a byl zajištěn soulad s inventurními soupisy. 

 
Nefunk ční, rozbitý a neupot řebitelný majetek,  který byl na základě inventarizace zjištěn, byl 
navržen na vyřazení z evidence majetku a účetnictví – návrh bude p ředán škodní a likvida ční 
komisi. 
 
U žádné inventariční položky nebyl návrh na jiné ocenění. 
 
Podle inventurních soupisů byl zjištěn majetek a závazky uvedený v Příloze č. 1. 
 
 
 
V rámci provedené inventarizace nebyly zjišt ěny inventariza ční rozdíly. 

 
 
 
Na základě výše uvedených skute čností HIK konstatuje, že inventarizace majetku a 
závazků města Litom ěřice k 31.12. 2020 prob ěhla v souladu s p říslušnými p ředpisy. 
 
 
 
 
V Litoměřicích  dne 5.2. 2021 
 
 
 
Miroslav Letafka – předseda HIK 
 
 
 
Ing. Iveta Zalabáková – člen HIK 
 
 
 
Dita Tovarová – člen HIK 
 

 
 
 
 

Statutárnímu zástupci předáno dne 5.2. 2021 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta  



Účtová t řída účetní stav skute čný stav rozdíl

účtová t řída : 01
Dlouhodobý nehmotný majetek
013 - software 4 971 442,10 4 971 442,10 0
014 - ocenitelná práva 460 002,00 460 002,00 0
018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 143 361,00 3 143 361,00 0
019 - ostatní  dlouhodobý nehmotný majetek 18 455 391,61 18 455 391,61 0

účtová t řída: 02
Dlouhodobý hmotný majetek
021 - stavby 3 714 663 347,05 3 714 663 347,05 0
022 - samostatné movité věci a soubory 103 366 315,00 103 366 315,00 0
movitých věcí 0
028  - drobný dlouhodobý hmotný majetek 52 984 952,55 52 984 952,55 0

účtová t řída: 03
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
031 - pozemky 586 563 692,17 586 563 692,17 0
032 - kulturní předměty 18 048 004,00 18 048 004,00 0

účtová t řída: 04
Nedokon čený dlouhodobý majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 94 380,00 94 380,00 0
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 74 634 290,53 74 634 290,53 0

účtová t řída : 05
Poskytnuté zálohy
052 - poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 126 466,90 126 466,90 0

účtová t řída: 06
Dlouhodobý finan ční majetek
061 - majetkové účasti  v osobách s rozh. vlivem 127 200 000,00 127 200 000,00 0
069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek 173 794 923,06 173 794 923,06 0

účtová t řída: 07
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
073 - oprávky k účtu 013 -4 397 255,60 -4 397 255,60 0
074 - oprávky k účtu 014 -460 002,00 -460 002,00 0
078 - oprávky k účtu 018 -3 143 361,00 -3 143 361,00 0
079 - oprávky k účtu 019 -4 897 254,00 -4 897 254,00 0
 
účtová t řída: 08
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - oprávky k účtu 021 -1 049 435 769,80 -1 049 435 769,80 0
082 - oprávky k účtu 022 -53 151 472,50 -53 151 472,50 0
088 - oprávky k účtu 028 -52 984 952,55 -52 984 952,55 0
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účtová t řída: 1
zásoby a opravné položky
112 - materiál na skladě 2 519 156,62 2 519 156,62 0
132-  zboží na skladě 892 930,53 892 930,53 0
192 - opravné položky k účtu 315 -29 856 942,25 -29 856 942,25 0
194 - opravné položky k účtu 311 -8 999 644,71 -8 999 644,71 0

  
Účtová t řída: 2                                     
Zůstatky na bankovních ú čtech
231 142 133 833,58 142 133 833,58 0
236 824 375,50 824 375,50 0
241 16 223 426,36 16 223 426,36 0
245 5 742 286,90 5 742 286,90 0

účtová t řída : 3
Zúčtovací vztahy
Pohledávky
311 - odběratelé 10 767 661,31 10 767 661,31 0
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 7 725 112,83 7 725 112,83 0
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 35 301 472,95 35 301 472,95 0

  
Závazky
321 - dodavatelé   -6 095 946,14 -6 095 946,14 0
324 - krátkodobé přijaté zálohy -9 042 948,00 -9 042 948,00 0

   
Zúčtování se zam ěstnanci a institucemi
331 - zaměstnanci -6 315 469,00 -6 315 469,00 0
333 - jiné závazky vůči zaměstnancům -3 225,00 -3 225,00 0
335 - pohledávky za zaměstnanci 153 600,00 153 600,00 0
336 - závazky ze sociální zabezpečení -2 579 556,00 -2 579 556,00 0
337-zdravotní pojištění -1 149 220,00 -1 149 220,00 0

  
Zúčtování daní,dotací a ostat. zú čtování
342 - jiné přímé daně -1 075 261,00 -1 075 261,00 0
343 - daň z přidané hodnoty -315 509,00 -315 509,00 0
348 - pohledávky za rozp. ÚSC 62 400,00 62 400,00 0

  
Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
373 - poskytnuté zálohy na transfery 32 286 280,00 32 286 280,00 0
374 - přijaté zálohy na transfery -20 053 907,00 -20 053 907,00 0
377 - ostatní krátkodobé pohledávky 11 096 278,06 11 096 278,06 0
378 - ostatní krátkodobé závazky -5 502 920,21 -5 502 920,21 0

  
Přechodné ú čty aktiv a pasiv
381 - náklady příštích období 2 040 984,00 2 040 984,00 0
384 - výnosy příštích období -6 000 000,00 -6 000 000,00 0
385 - příjmy příštích období 94 791,00 94 791,00 0
388 - dohadné účty aktivní 45 091 352,56 45 091 352,56 0
389 - dohadné účty pasivní -33 173 495,12 -33 173 495,12 0

Stránka 2 z 3



  
Účtová t řída : 4
Jmění účetní jednotky a upravující položky
401 - jmění účetní jednotky -3 563 166 438,18 -3 563 166 438,18 0
403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku -663 836 220,37 -663 836 220,37 0
406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 850 840 213,61 850 840 213,61 0
407 - jiné oceňovací rozdíly 0,00 0,00 0
408 - opravy předcházejících úč.období -3 223 070,16 -3 223 070,16 0

  
Fondy ú četní jednotky
419 - ostatní fondy -868 375,50 -868 375,50 0

Výsledek hospoda ření
432 - nerozdělený zisk,neuhr. ztráta minulých let -440 066 484,96 -440 066 484,96 0

Dlouhodobé závazky
455 - dlouhodobé přijaté zálohy -1 864 800,00 -1 864 800,00 0
459 - ostatní dlouhodobé závazky -36 207 928,05 -36 207 928,05 0

  
Dlouhodobé pohledávky 
462-Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 3 423 610,00 3 423 610,00 0
465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 57 180,00 57 180,00 0

  
Dlouhodobé p řijaté zálohy
472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -18 441 493,37 -18 441 493,37 0

Účtová t řída : 9
Podrozvahové ú čty

Majetek ú četní jednotky
901 - jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 40 907,00 40 907,00 0
902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 369 926,38 8 369 926,38 0

  
Odepsané pohledávky a závazky
905- vyřazené pohledávky 4 875 625,58 4 875 625,58 0

Další podmín ěné pohledávky z transfer ů

955-ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky 76 044 837,84 76 044 837,84 0
z transferů
961-Krátkodobé podmíněné závazky z oper.leasingu -1 231 199,20 -1 231 199,20 0
962-Dlouhodobé  podmíněné závazky z oper.leasingu -1 209 951,50 -1 209 951,50

  
Ostatní dlouhodobá podmín ěná aktiva
992- ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 26 125,00 26 125,00 0

999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -86 916 271,10 -86 916 271,10 0
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Úvod 
 Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je útvar kontroly  
a interního auditu (dále jen „interní audit“) jednou ročně povinen předkládat 
vedoucímu orgánu veřejné správy výsledky finančních kontrol. 
 

Město v roce 2019 poskytlo svým příspěvkovým organizacím příspěvek 
(včetně investičního příspěvku, zaokrouhleno na celé Kč) ve výši 155.268.203, - 
Kč a neziskovým organizacím na jejich činnost 43.280.000, - Kč, tj. celkem 
198.767.203, - Kč.  
 

Celkový objem kontrolovaných finančních prostředků, se kterými naše 
příspěvkové organizace hospodařili a dotace, které byly poskytnuty jiným 
subjektům, činí 661.395.113,00 Kč, z toho bylo zkontrolováno celkem 
240.290.239, - Kč, tj. 36,3 % finančních prostředků.  
 

Auditní činnost za rok 2020 
 
 Útvar interního auditu provedl za rok 2020 audit organizační složky SMART 
CITY Litoměřice (dále jen „ OS“).  
 
 Cílem auditu shody a systému, bylo ověřit dodržování stanovených cílů OS 
v souvislosti s hospodaření s veřejnými prostředky, tj. posouzení shody 
operačního řízení postupů související s financováním OS, ověření systému 
hospodaření a finančními prostředky ve vazbě na řídící kontrolu.  
 
 Hodnocení rizik: 

- Vyhodnocení ekonomických rizik souvisejících s odchodem vedoucího 
OS 

- Vyhodnocení rizik probíhajících projektu ve vazbě na odchod vedoucího 
OS 

- Vyhodnocení provozních rizik souvisejících s odchodem vedoucího OS 
  
Závěr auditu: 
 Audit vyhodnotil v 14 rizik v rámci 7 zjištění a 5 neschod. 
 
 

Veřejnosprávní kontrola poskytnutých příspěvků pro rok 
2019 příspěvkovým organizacím zřízených Městem 
Litoměřice. 
 
 V rámci kontrolní činnosti provedl interní audit 15 veřejnosprávních 
kontrol. Kontrola byla v minulých letech zaměřena vždy na celkové hospodaření 
zřízených příspěvkových organizací, na základě toho byly v daném roce 
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provedeny kontroly hospodaření s poskytnutými příspěvky a vlastními výnosy za 
rok 2019.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 
přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných 
subjektech.  

 
Veřejnosprávní kontroly (dále jen „kontrola“) příspěvkových organizací zřízených 
městem Litoměřice: 

 
1) Masarykova základní škola Litoměřice 
2) Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice 
3) Základní škola Litoměřice, U Stadionu 
4) Centrální školní jídelna Litoměřice 
5) Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice 
6) Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích 
7) Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 
8) Základní škola Litoměřice, Havlíčkova  
9) Základní škola Litoměřice, Ladova  
10) Základní škola Litoměřice, Na Valech 
11) Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 
12) Základní umělecká škola Litoměřice 
13) Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 
14) Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko 
15) Technické služby města Litoměřice 

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 
poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2019.  

Celková výše u 15 zkontrolovaných příspěvkových organizací a finančních 
prostředků za rok 2019 činila 197.229.23, - Kč (včetně dotací příspěvkovým 
organizacím poskytnutým na individuální akce), což představovalo cca 42,63 % 
z celkového objemu 462.627.910, - Kč prostředků, se kterými dané organizace 
hospodařily v roce 2019.  

Prostředky poskytnuté krajským úřadem na financování škol a školských 
zařízení nebyly kontrolovány, neboť tuto kontrolu si vyhradil krajský úřad. 
Prostředky poskytnuté od Úřadu práce Litoměřice (dále jen „ÚP“), MŠMT a MŽP 
nebyly kontrolovány, neboť podléhají kontrole daných poskytovatelů. 

 
 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 
o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly 
zjištěny neoprávněné náklady.  

  

Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků 
neziskovým organizacím pro rok 2019 

 
Město poskytlo finanční prostředky za rok 2019 celkem ve výši 
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neziskovým organizacím, působících v oblasti sociální, kultury a sportu. Některé 
organizace obdržely finanční prostředky z několika grantových oblastí. Celkem 
bylo rozděleno na sociální oblast, na kulturní a sportovní oblast, na agendu 
Zdravá města, Fairtradové aktivity  a cestovní ruch v celkové výši 43.280.000,- 
Kč. 

Ke kontrole bylo vybráno 105 organizací, u kterých byla provedena 
veřejnoprávní kontrola. Z celkové poskytnuté částky 45.280.000, - Kč bylo 
zkontrolováno 43.061.000, - Kč, tj.99,5 %.  

Částka 219.000, - Kč byla kontrolována příslušným odborem, který 
poskytoval finanční prostředky až po uskutečnění akce ve vazbě na kontrolu 
jednotlivých nákladů (dokladů).  
 

Organizace vyčerpaly finanční prostředky na daný účel v souladu s uzavřenou 
smlouvou. Organizace předložily požadované doklady v termínu a dle požadavků 
kontrolní skupiny.  

Organizace, kterým byly poskytnuty finanční prostředky pouze na základě 
předložení originálů dokladů po ukončení akce, nebyly kontrolovány, neboť byla 
provedena předběžná i následná kontrola přímo odborem, který danou finanční 
částku vyplatil.  

Kontrolní skupina nicméně konstatuje, že došlo k výraznému zlepšení ve 
vazbě na vedení podkladů vztahujících se k čerpání finančních prostředků u 
kontrolovaných organizací. 

Audit detekoval ve vazbě na systém poskytování dotací v rámci celé 
organizace tato rizika: 

 
- riziko spatřuje audit v tom, že v rámci poskytování daných dotací 

(vyhlášených programů) není vedena jednotná databáze (přehled) o výši a 
účelu všech poskytovaných dotací, seznamy v rámci vyhlášeného 
programu jsou vedeny na jednotlivých odborech, 
 

- riziko rovněž spatřuje v tom, že financování některých aktivit je vázaná 
přímo na doložení originálů dokladů předložených organizací po akci, 
doklady organizace nebo fyzická osoba předkládá bez vazby na účetnictví 
organizace a bez předběžné fyzické kontroly provedení akce ze strany 
poskytovatele.  
 

 

Celkový závěr 
 

Na základě výše uvedeného interní audit konstatuje, že v rámci kontrolní 
činnosti se vyskytly formální nedostatky, které neovlivnily hospodaření 
kontrolovaných organizací a věcné nedostatky, které by mohly nevýznamně 
ovlivnit hospodaření kontrolovaných organizací. 
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Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu 
veřejné správy a jejího vnitřního kontrolního systému. 

 
Interní audit stále vidí riziko v toku informací v rámci úřadu, tj. mezi 

jednotlivými odbory a ostatními odpovědnými zaměstnanci, přičemž v této 
oblasti došlo během roku k velkému zlepšení. Včasné, přesné a konkrétní 
informace napomáhají zkvalitnit a především zefektivnit procesy v organizaci, a 
tím i chod veřejné správy a služby ve vazbě na občany. 

 

 

V Litoměřicích dne 13. 1. 2021. 

 

Za útvar kontroly a interního auditu vypracovala: Mgr. Kateřina Moučková  

         
 
 

 
---------------------------------- 
za vedení organizace 
Mgr. Ladislav Chlupáč, 
starosta města  
    
     



A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného sytému finanční kontroly

Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?

50 - 500 znaků

Jak jsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly?

50 - 500 znaků

Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném, hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky?

50 - 500 znaků

B) Informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol
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Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu 

kontrol

Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu 

kontrol

Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního?

Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?

Název organizace:

Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu?

Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu?

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL
ZA ROK 2020

Počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní 

kontroly

Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a 9 a odst. 1 zákona o 

finanční kontrole –  oblasti ve kterých byly zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:

7. finanční kontrola

IČO: 00263958

Ano/Ne

10.4. účtování

10.5. oceňování majetku

9. poskytování veřejné finanční podpory

9.1. účel

9.2. veřejné zakázky

9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / 

právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory

Zřídil orgán veřejné správy útvar interního auditu / pověřil konkrétního zaměstnance?

Je postavení interního auditora upraveno ve vnitřním předpisu?

Kontrolní systém naší organizace se skládá s vnitřní řídící kkontroly a interního auditu. Je nedílnou součástí systému provozního a 

finančního řízení. Na základě informací z něho vyplývajících, získává vedení organiazce objektivní informacemo tom, zda městská policie, 

jednotllivé odbory MěÚ a jimi ekonomicky řízené příspěvkovéí organiazce, postupují v souladu s obecně závaznými právními normami a 

vitřními předpisy města, a zda uskutečňované operace jsou hodpodárné, efektivní a účelové. 

výsledky jsou využívány v rámci tvorby rozpčtu města ve vazbě na poskytování příspěvku jednnoltivým příspěvkovým orgsnizacím a pro 

metodickou podporu.

Na základě poznatků interního auditu, které nashromáždil během uplynulého roku a vyhodnocení rizik jednotlivých aktivit 

příspěvkových organizací zřízených městem. 
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2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy

2.1. orgán veřejné správy

2.2. útvar orgánu veřejné správy
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ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu 

10. účetnictví

10.1. schvalování účetní závěrky

10.2. české účetní standardy

10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů
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7.2. řídicí kontrola 11. veřejné zakázky

7.3. veřejnosprávní kontrola 11.1. předpokládaná hodnota

8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, 

závěrečný účet

10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů

10.4. účtování

7. finanční kontrola

7.1. vnitřní kontrolní systém

7.2. řídicí kontrola

7.3. veřejnosprávní kontrola

8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium
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13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných 

14. personální kapacity

12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a 

související platby

8.2. střednědobý výhled

8.3. rozpočtová opatření

8.4. rozpočtová skladba

5. dodavatelsko-odběratelské vztahy 10.2. české účetní standardy

6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků 
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8.5. závěrečný účet
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15. vnitřní předpisy
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4. správa pohledávek 10.1. schvalování účetní závěrky
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D) Přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení

Vyplňte na listu Přehled zjištění
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8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium 11.3. zveřejňování 

8.2. střednědobý výhled 11.4. jiné 

8.3. rozpočtová opatření 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a 

související platby8.4. rozpočtová skladba

6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků 

ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu 

10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů

10.4. účtování

7. finanční kontrola 10.5. oceňování majetku

7.1. vnitřní kontrolní systém 10.6. inventarizace

7.2. řídicí kontrola 11. veřejné zakázky

2.2. útvar orgánu veřejné správy 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / 

právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy

3. nakládání s majetkem 10. účetnictví

4. správa pohledávek 10.1. schvalování účetní závěrky

5. dodavatelsko-odběratelské vztahy 10.2. české účetní standardy

8.6. výkazy 14. personální kapacity

15. vnitřní předpisy
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1. principy 3E 9. poskytování veřejné finanční podpory

2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy 9.1. účel

2.1. orgán veřejné správy 9.2. veřejné zakázky

Interní audit - oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíc nedostatků

8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium 11.3. zveřejňování 

8.2. střednědobý výhled 11.4. jiné 

8.3. rozpočtová opatření 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a 

související platby8.4. rozpočtová skladba

8.5. závěrečný účet 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných 

7. finanční kontrola 10.5. oceňování majetku

7.1. vnitřní kontrolní systém 10.6. inventarizace

7.2. řídicí kontrola 11. veřejné zakázky

7.3. veřejnosprávní kontrola 11.1. předpokládaná hodnota

8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, 

závěrečný účet

11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace 

2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy

3. nakládání s majetkem 10. účetnictví

4. správa pohledávek 10.1. schvalování účetní závěrky

5. dodavatelsko-odběratelské vztahy 10.2. české účetní standardy

6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků 

ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu 

10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů

10.4. účtování

1. principy 3E 9. poskytování veřejné finanční podpory

2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy 9.1. účel

Interní audit - nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky

Počet ukončených interních auditů, které byly obsažené v ročním plánu

Forma provedení externího hodnocení kvality

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali ve sledovaném roce interní audit

1

1

NEBylo provedeno externí hodnocení kvality interního auditu?

2.1. orgán veřejné správy 9.2. veřejné zakázky

2.2. útvar orgánu veřejné správy 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / 

právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory

2

Počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu

1. poskytování veřejné finanční podpory 1.4. vykazování a předávání zpráv

1.1. účel 1.5. veřejná podpora

1.2. veřejné zakázky 1.6. publicita

Kontrola veřejné finanční podpory podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a, § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2 zákona o 

finanční kontrole – oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků:

1.3. účetnictví 1.7. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / 

právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory 
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Přehled zjištění

Stručný popis zjištění Právní předpis, který byl porušen Orgán, kterému bylo zjištění předáno

V roce 2020 nebyla zjitěna žádná závažná kontrolní zjištění ani pochybení při kontrole příspěvkových organizací a poskytnutých dotací 

neziskovým subjektům. 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 8
Název bodu: Poskytnutí dotace Krajské zdravotní, a.s.
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

dotace ve výši 20 mil. Kč poskytnuta na základě žádosti Krajské zdravotní, a.s. – žádost o dotaci – viz
příloha
účel dotace: spolupodílení se na investicích, rekonstrukcích, opravách, údržbě a modernizaci
nemovitého majetku, který je užíván Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnicí Litoměřice, o.z.
doba použitelnosti dotace do 30.6. 2024, finanční vypořádání do 31.12. 2024

Návrh Usnesení:

usnesením č. 70/3/2021

ZM schvaluje

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 20.000.000,- Kč pro Krajskou zdravotní,
a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 88 627 za účelem
spolupodílení se na investicích do nemovitého majetku, který je využíván Krajskou zdravotní, a.s. –
Nemocnicí Litoměřice, o.z.

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

c) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Krajskou
zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 88 627 (viz
příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_o_dotaci_mesto_Litomerice.pdf
Příloha č. 2: RO_ZM_22.6.2021_dotace_KZ.pdf
Příloha č. 3: Mesto_LT_dotacni_smlouva_KZ_as_FINAL.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



 

Strana 1 (celkem 1) 

 

 

 
Žádost o dotaci  
 
 
Vážený pane místostarosto, 
 
dne 1. 4. 2021 nabyla účinnosti smlouva o koupi závodu uzavřená mezi Krajskou zdravotní, a.s., a Nemocnicí 
Litoměřice, a.s., dne 24. 8. 2020. K tomuto dni byly též splněny všechny další předpoklady účinnosti převodu 
vlastnictví k obchodnímu závodu. Krajská zdravotní, a.s., se na základě výše uvedeného stala ke dni 1. 4. 2021 
vlastníkem obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. 
 
Na základě smluvních ujednání Krajská zdravotní, a.s., dne 27. 4. 2021 uhradila na účet Nemocnice Litoměřice, 
a.s., kupní cenu za obchodní závod ve výši 119.700.000,- Kč.  
 
Vážený pane místostarosto, s ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že celá akvizice není transakcí 
ryze obchodní, ale byla činěna s velkým důrazem na veřejný zájem a při maximálním zájmu o zachování kvalitní 
zdravotní péče pro občany Litoměřicka, dovoluje si Krajská zdravotní, a.s., požádat město Litoměřice o dotaci 
ve výši 20 000 000,- Kč na spolupodílení se na investicích do nemovitého majetku, který je využíván  Krajskou 
zdravotní, a.s. – Nemocnicí Litoměřice, o.z.. 
 
Děkujeme za projednání žádosti Krajské zdravotní, a.s., v orgánech města Litoměřice. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 

……………………………………………… 
Krajská zdravotní, a.s. 

MUDr. Petr Malý, MBA 
generální ředitel 

 
 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7 
412 01  Litoměřice 
 
k rukám: Mgr. Karel Krejza, místostarosta města Litoměřice 
 
Datovou schránkou 

 Linka 
477 114 111 

E-mail 
sekretariat@kzcr.eu 

Ústí nad Labem 
25. 5. 2021 

 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -6 295 174,02 20 000 000,00 13 704 825,98

-6 295 174,02 20 000 000,00 13 704 825,98

ÚZ/ORG
původní změna nový

2 6051/6100 dotace do Krajské zdravotni, a.s. 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00

0,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Dotace za účelem spolupodílení se na investicích, rekonstrukcích, opravách údržbě a modernizaci nemovitého 

majetku, který je užíván Krajskou zdravotní, a.s. - Nemonicí Litoměřice, o.z..

1 O finanční prostředky ve výši 20 000 000 Kč zvyšujeme  saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

9.6.2021

Lukas Wünsch 

místostarosta

Ing. Renata Jurková

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU V ZM

22.6.2021

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 
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SMLOUVA č ………./………………. O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU 
MĚSTA LITOMĚŘICE 
(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
zastoupeno: starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako „poskytovatel dotace“ nebo „Město Litoměřice“ 

a 

Krajská zdravotní, a.s. 
IČO: 25488627 
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí na d Labem 
Zastoupena: generálním ředitelem MUDr. Petrem Malým, MBA  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 216686400/0300 
ze strany druhé jako „příjemce dotace“ nebo „KZ“ 
 
společně též jako smluvní strany 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města 
Litoměřice č. ……………………, ze dne ………………., poskytuje ze svého rozpočtu na rok 
2021 individuální dotaci ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun 
českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho 
bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od 
podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita dle této Smlouvy v plné 
výši, je příjemce dotace povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 31. 
12. 2024 na účet poskytovatele dotace. 
 



Strana 2 (celkem 6) 

Článek II. 
Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel 
dotace poskytne příjemci dotace dotaci na spolupodílení se na investicích, 
rekonstrukcích, opravách, údržbě a modernizaci nemovitého majetku. 

2. Dotace je poskytnuta účelově, pouze na spolupodílení se na investicích, 
rekonstrukcích, opravách, údržbě a modernizaci nemovitého majetku, který je 
užíván Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnicí Litoměřice, o.z. 

3. O změně účelu využití dotace může poskytovatel dotace rozhodnout po 
odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku k této Smlouvě). 

 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem spolupodílení se na investicích, rekonstrukcích, 
opravách, údržbě a modernizaci nemovitého majetku dle Čl. II této Smlouvy, a 
to do 30. 6. 2024. 

2. Použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, zejména 
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele 
dotace, přičemž za naplnění této povinnosti je považováno sledování 
vynaložených nákladů na investičních či controllingových zakázkách, určených 
výhradně k tomuto účelu a vedených v účetnictví KZ.  

4. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako 
jsou vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna 
statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací 
adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

5. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace nejpozději do 31. 12. 
2024.  

6. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno: 
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

7. Bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

Příjemce dotace dále prohlašuje, že: 

8. Bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem příjemce dotace. 
9. Ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve 

vztahu k poskytovateli dotace a není v insolvenčním řízení. Pokud tato 
skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto 
skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je 
důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
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Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o 
daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem 
k veřejnoprávnímu charakteru města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 
dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek IV. 
Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce dotace. Příjemce dotace se tímto 
zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem 
osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí oprávněné 
osoby k provádění kontroly, příjemce dotace se zavazuje poskytovat těmto 
osobám veškerou potřebnou součinnost včetně předkládání listin, podávání 
vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace 
poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovatele dotace, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům 
podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim 
součinnost. 
 

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech 
peněžitých nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  
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Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část 
dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
Poskytovatel dotace může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 
proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 
uvedeny důvody jejího udělení podle odst. 3 tohoto článku.  
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro 
účely této Smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce dotace svým 
jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených 
touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce 
dotace dopustí zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se 

váže uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 
předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem 
dotace pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla 
dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli dotace, resp. jím pověřenému 
pracovníkovi, provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy 
nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, 
jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou 
zprávu v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení 

dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po 
proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky 
vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený 
v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od 
doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že 
příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak 
k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních 
stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení 
Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které 
vedou k zániku Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s 
čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, 
který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná 
běžet od 1.1. roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
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Článek VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je 
každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých 
jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a 
touto Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení 
povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních 
prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto 
prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její 
části ve lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil 
povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla 
dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za 
kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k 
nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že 
nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k 
nápravě v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že 
příjemce dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž 
poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, 
než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní 
lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že 
nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku III. odst. 6 této Smlouvy. Za porušení této 
povinnosti se stanoví odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení 
několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně 
sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. 
§ 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro 
další období. 
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Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 
předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce 
dotace oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom 
vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 
Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Ekonomický odbor 
města Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné 
podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi sebou 
před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva 
platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem zveřejnění této Smlouvy v ISRS. 

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, touto 
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 
povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této 
smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které 
se neuveřejňují. 

 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 
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 …………………………     ………………………… 
 Mgr. Ladislav Chlupáč     MUDr. Petr Malý, MBA 

starosta města Litoměřice  generální ředitel  
Krajské zdravotní, a.s. 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 9

Název bodu:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj
zdraví“

Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
l Koncem roku 2019 město Litoměřice obdrželo dotaci z Fondu Ústeckého kraje z projektu „Plnění
základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ ve výši 9 mil. Kč
l Tyto finanční prostředky jsou určeny na modernizaci porodních sálů v 1.NP pavilonu E na
gynekologickoporodnickém oddělení litoměřické nemocnice (celkové náklady na tuto rekonstrukci
jsou ve výši 9,8 mil. Kč, předpokládaná realizace – původně: ve II. pololetí roku 2020 – termín
finančního ukončení projektu dle podmínek dotace byl nejpozději do 30.6. 2021)

Vzhledem k pandemii COVID-19 došlo ke zdržení projektu – Nemocnice Litoměřice, a.s. požádala
v lednu 2021 město Litoměřice o prodloužení doby realizace projektu do 31.12. 2021
Na základě této žádosti požádalo město Litoměřice Ústecký kraj o schválení dodatku k výše uvedené
smlouvě o dotaci z Fondu Ústeckého kraje (tj. o prodloužení realizace projektu do 31.12. 2021) –
tento dodatek byl schválen na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 26.4. 2021

Návrh Usnesení:

usnesením č. 71/3/2021

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve výši 9 mil. Kč z Fondu
Ústeckého kraje na realizaci projektu "Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví" (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: zadost_mesto_Litomerice_dotace_porodnice.pdf
Příloha č. 2: 210326_Dodatek_1_ke_smlouve_zmena_terminu_realizace_navrh_Litomerice.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)



 

 
 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7,  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
T: 416 916 111 

www.litomerice.cz 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 
 

 

STAROSTA 

Vaše značka:  
Ze dne: DD. MM. RRRR 
Č. j.:  
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje:  Ing. Zalabáková 
Telefon: +420 416 916 149 
E-mail:   iveta.zalabakova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 23. 02. 2021 

Žádost o prodloužení doby realizace projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj 
zdraví“ Ústeckého kraje – individuální investiční dotace na modernizaci porodního sálu 
Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „Projekt) 

Vážený pane inženýre, 

podle smlouvy č. 19/SML3844/SoPD/ZD o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje, článku 
II. byla stanovena doba realizace Projektu nejpozději do 30.6. 2021.  

Na základě žádosti Nemocnice Litoměřice, a.s.  žádáme o možnost prodloužení doby realizace do 31.12. 
2021. 

Odůvodnění:  

Nemocnici Litoměřice, a.s. byly, v rámci vládních krizových opatření a mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví vydaných z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti se šířením koronaviru, značně omezeny 
možnosti realizovat jak samotné přípravné práce, tak i samotný Projekt (zejména uzavření zdravotnických 
zařízení a karanténní opatření). 

V současné době je zpracována projektová dokumentace. Připravuje se zadávací dokumentace 
k výběrovému řízení.  

Předpoklad výběru dodavatele je konec měsíce dubna (v případě umožnění prohlídky místa realizace 
Projektu zájemci o VZ), s ohledem na restriktivní opatření vydané vládou ČR. 

Realizaci stavebních úprav bude možné zahájit po ukončení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
Se zahájením prací lze počítat nejdříve v průběhu měsíce května 2021, kdy již bude Nemocnice Litoměřice, 
a.s. odštěpným závodem Krajské zdravotní, a.s. 

 

S pozdravem 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
Starosta města 

   
 

Vážený pan 
Ing. Petr Severa 
KÚÚ Odbor zdravotnictví 
Velká hradební 1598/87 
415 85 Ústí nad Labem 
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Krajský ú řad 

ČJ: KUUK/064282/2021 
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3844/01-SoPD/ZD 
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE  

z Fondu Ústeckého kraje 
uzavřené dne 9. 12. 2019 

dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů  

 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 
(dále jen „poskytovatel“) 
a 
Příjemce:  
Město Litom ěřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice 
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou Města Litoměřice 
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu 

Litoměřice 
E-mail/telefon: iveta.zalabakova@litomerice.cz/+420 416 916 149 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bank. spojení: Česká národní banka 
 číslo účtu: 94-11618471/0710 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

k realizaci projektu „Pln ění základních úkol ů obce – rozvoj zdraví“ 
uzavřené dne 9. 12. 2019 (dále jen „dodatek“) 
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1. Smluvní strany se z důvodu žádosti o prodloužení termínu realizace projektu „Plnění 

základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (Modernizace porodního sálu Nemocnice 
Litoměřice) (dále jen „Projekt“) dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace uzavřené dne 9. 12. 2019 (dále jen „smlouva“): 

V článku I. se znění odst. 1. nahrazuje a nově zní: 
Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje ze dne 9. 12. 2019 poskytuje příjemci investiční dotaci ve výši 9 000 000 Kč (slovy: 
devětmilionůkorun českých), z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti 
uvedené v předložené žádosti „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (Modernizace 
porodního sálu Nemocnice Litoměřice)“ (dále jen „Projekt“), která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním 
symbolem) 00265 za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději 
do 31. 12. 2021.  

V článku II. se jeho znění nahrazuje a nově zní: 
Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2021 (termín finančního 
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení 
příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 

3. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky 
ID: tpebfnu. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 038/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021. 

6. Příjemce potvrzuje, že tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Litoměřice č. ……………….. ze dne …………… 

 
V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………………. 

……………………………………………. ………………………………………………..... 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller 
hejtman 

Příjemce 
Město Litoměřice  
Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 10
Název bodu: Dodatek č. 1 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
l Koncem roku 2019 město Litoměřice obdrželo dotaci z Fondu Ústeckého kraje z projektu „Plnění
základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ ve výši 9 mil. Kč
l Tyto finanční prostředky jsou určeny na modernizaci porodních sálů v 1.NP pavilonu E na
gynekologickoporodnickém oddělení litoměřické nemocnice (celkové náklady na tuto rekonstrukci
jsou ve výši 9,8 mil. Kč, předpokládaná realizace – původně: ve II. pololetí roku 2020 – termín
finančního ukončení projektu dle podmínek dotace byl nejpozději do 30.6. 2021)

Vzhledem k pandemii COVID-19 došlo ke zdržení projektu – Nemocnice Litoměřice, a.s. požádala
v lednu 2021 město Litoměřice o prodloužení doby realizace projektu do 31.12. 2021
Na základě této žádosti požádalo město Litoměřice Ústecký kraj o schválení dodatku k výše uvedené
smlouvě o dotaci z Fondu Ústeckého kraje (tj. o prodloužení realizace projektu do 31.12. 2021) –
tento dodatek byl schválen na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 26.4. 2021
Město Litoměřice převedlo 9 mil. Kč do Nemocnice Litoměřice, a.s. formou investiční dotace
(schváleno v ZM 4.6. 2020) – vzhledem k připravovanému převodu obchodního závodu bylo ve
smlouvě o dotaci uvedeno, že práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nabyvatele obchodního
závodu – vzhledem k převodu obchodního závodu k 1.4. 2021 bude tedy dodatek město uzavírat již
s Krajskou zdravotní, a.s.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 72/3/2021

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi
městem Litoměřice a Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí
nad Labem, IČO: 254 88 627 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: dodatek_c._1_dotace_porodnice.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)



 
 

DODATEK č. 1  

ke SMLOUVĚ č. SOC/053/2020 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
zastoupeno: starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
 

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Krajská zdravotní, a.s.  
IČO: 25488627 
se sídlem: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem 
zastoupena: generálním ředitelem MUDr. Petrem Malým, MBA  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 216686400/0300 
 

na straně druhé jako příjemce dotace nebo KZ 
 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ č. SOC/053/2020 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „dodatek“) 

 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 
73/3/2020, ze dne 4. 6. 2020, poskytl ze svého rozpočtu na rok 2020, na základě 
projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ Ústeckého kraje, 



individuální investiční dotaci ve výši 9.000.000,- Kč (slovy: 
devětmilionůkorunčeských) na modernizaci porodního sálu Nemocnice Litoměřice 
(dále jen „ Projekt“). 

2. Smluvní strany se z důvodu žádosti o prodloužení termínu realizace projektu 
„Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (Modernizace porodního sálu 
Nemocnice Litoměřice) (dále jen „Projekt“) dohodly na následujících změnách 
Smlouvy o poskytnutí investiční dotace uzavřené dne 15. 6. 2020 (dále jen 
„smlouva“): 

V článku II. se jeho znění nahrazuje a nově zní: 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2021 (termín 
finančního ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich 
vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak 
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které 
by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v 
registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace 
o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti dnem 
jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

6. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek uzavírán v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021. 

7. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Litoměřice č. ……………….. ze dne 22.6. 2021. 

 
 
V Litoměřicích dne ………………… 

 

V Ústí nad Labem dne ………………………. 

 
 
 

…………………………………….. …………………………………………. 
         Poskytovatel                          Příjemce 

Mgr. Ladislav Chlupáč MUDr. Petr Malý, MBA 

starosta města Litoměřice generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.  
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 11

Název bodu:
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se ruší
vyhláška o volném pohybu psů a vyhláška o evidenci psů a jejich
chovatelů

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

Novelou veterinárního zákona se s účinností od 1. ledna 2022 zavádí centrální evidence trvale
označených psů a jejich chovatelů, kterou povede Ústřední veterinární správa. V návaznosti na to
bude zákonné zmocnění v § 13b odst. 2 zákona na ochranu zvířat, které zmocňovalo obce vydávat
obecně závazné vyhlášky, kterými se zaváděla povinná evidence psů zrušeno a obce by měly obecně
závazné vyhlášky zrušit nejpozději k datu 1. 1. 2022. Město Litoměřice má vydanou OZV č. 2/2019 o
evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, kterou je z uvedených důvodů navrhováno zrušit.

RM se na svých zasedáních zabývala vyhláškou upravující pohyb psů na veřejných prostranstvích a
vymezující prostor pro volné pobíhání psů, OZV č. 2/2018. Tato vyhláška obsahuje ustanovení, které
bylo Ministerstvem vnitra shledáno v rozporu se zákonem, a to rovněž v souvislosti s novelou
veterinárního zákona, která zavedla od 1. 1. 2020 povinné čipování psů a jejich označování evidenční
známkou. Ust. čl. 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky je tedy nutné zrušit pro rozpor se zákonem.  

Dále se RM zabývala otázkou, zda je potřebné, aby vyhláška stanovovala povinnou délku   vodítka, na
kterém doprovázející osoba vede psa (max. 1,5 m). Městská policie navrhovala vypuštění této
povinnosti. Byl připraven návrh vyhlášky, kde bylo stanoveno, že pes má být veden na vodítku
přiměřené délky, přičemž přiměřenou délkou byla myšlena individuální délka (pro každého psa), a to
taková, aby pes neohrožoval kolemjdoucí osoby či jiné psy. Tento návrh byl zaslán k posouzení MV
ČR, které jej sice shledalo v souladu se zákonem, ale doporučilo značné množství změn, zpochybnilo
jednoznačnost navrhovaných ustanovení, a dokonce vyjádřilo nespokojenost s ustanovením, které
dříve samo formulovalo.

RM se tedy znovu zabývala otázkou svého doporučení zastupitelstvu ohledně předmětné vyhlášky a
došla k tomu, že doporučuje její úplné zrušení. RM je toho názoru, že regulace nastavená touto
vyhláškou není nezbytná a pohyb psů ve městě je možné řešit jinými opatřeními. V parcích je možné
stanovit povinnosti návštěvními řády a upozornit na ně rozmístěním piktogramů. Pokud se týká
cyklostezek je tato otázka řešena předpisy upravujícími provoz na pozemních komunikacích.
Předmětná vyhláška dnes již splnila svou edukační úlohu a problémy s volně se pohybujícími psy
nejsou v rámci stížností registrovány.  

Znění vyhlášek tvoří přílohu tohoto návrhu.  

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.



2/2

2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů a obecně závazná vyhláška č. 2/2018
upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání
psů (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesením č. 73/3/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů a obecně závazná vyhláška č. 2/2018
upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání
psů (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: OZV_2021_01_zrusovaci_volny_pohyb_a_evidence_psu.pdf
Příloha č. 2: OZV_2018_02_volny_pohyb_psu.pdf
Příloha č. 3: OZV_2_2019.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 
 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2019,  
o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů 

 
a obecně závazná vyhláška č. 2/2018 upravující pravidla pro pohyb psů 

na veřejném prostranství  
a vymezující prostory pro volné pobíhání psů 

  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 22. června 2021 usneslo 
vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“): 
 

Článek 1 
Zrušovací ustanovení 

 
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o evidenci trvale označených 
psů a jejich chovatelů, ze dne 5. 12. 2019. 
 
2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ze 
dne 26. 4. 2018. 
 

Článek 2 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 

 
.......................................... .......................................... 

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

 
 
 
 
 



Doložka o vyhlášení OZV 
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích. Současně se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 
…...2021. Sejmuto z úřední desky dne: …...2021. 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 
                                                                                                                         (razítko, podpis) 
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MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Litoníěřice se na svén? zasedání dne 26. dubna 2018 usneslo vydat
na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti (ýránĹ
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písní a), C) a d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,, vyhláška '):

Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

l) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranstvíl):
a) pes musí být veden na vodítku o maximální délce 1,5 metru tak, aby při míjení jiných

osob a vedených psů byl pes veden u nohy doprovázející osoby a nemohl se s nimi
dostat do kontaktu,

b) pes musí být bud' viditelně vybaven evidenční známkou2) vydávanou bezplatně
Městským úřadem Litoměřice poplatníkům místního poplatku ze psů zavedeného
městem Litoměřice (dále jen ,,evidenční známka") nebo musí mít evidenční známku
při sobě osoba, která psa na veřejném prostranství vede,

C) v lokalitě Střelecký ostrov na cestách, po nichž se pohybují bruslaři a cyklisté,'musí
být dodrženo pravidlo dle písm. a) a současně musí být učiněno další opatření, aby
vedený pes nemohl ohrozit nebo omezit cyklisty a bruslaře v jejich pohybu (tím
nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z předpisů upravujících provoz na pozemních
komunikacích, které mají před tímto ustanovením přednost).3)

2) Splnění povinností uvedených v odst. l zajišt'uje fyzická osoba, která psa na veřejném
prostranství vede (doprovází) a má psa pod kontrolou a dohledem,4)

') § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (,,veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.")

2) při ztrátě, odcizení nebo zničení takové známky, které poplatník ohlašuje Městskému úřadu Litoměřice
ve vlastním zájmu, co nejdříve, obdrží poplatník od Městského úřadu Litoměřice novou známku

3) např. ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonu (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (,,Je-li zřízena stezka pro chodce
a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího
po stezce.")

4) takovou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník nebo jiná doprovázející osoba; taková osoba může
být požádána o věcnou a osobní pomoc při dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města -
kromě této vyhlášky např. i obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (§ 12a zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů: ,,Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního
úkolu obecní policie oprávněn požadovat od každého věcnou a osobní pomoc. Kdo byl o tuto pomoc požádán,
je povinen ji poskytnout bez zbytečného odkladu.")



3) Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je přestupkem.5)
4) Další povinnosti chovatelů jsou upraveny rovněž zákony,6)

Článek 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Pro volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem
osoby doprovázející psa, je možné použít veřejných prostranství uvedených v příloze č. l
(není-li na nich takové volné pobíhání zakázáno nebo omezeno zákonem).

Článek 3
Zákaz vstupu se psy

l) Z důvodu ochrany zdraví a života dětí a mládeže7) se zakazuje vstup se psy do areálů
dětských a sportovních hřišt' přístupných jinak každému bez omezení,8)

2) Z důvodu ochrany vzhledu vybrané veřejné zeleně v parcích se zakazuje vstup se psy
do celého veřejně přístupného areálu parku ,,Václava Havla" (s výjimkou místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací9)).

3) Z důvodu ochrany vzhledu města a fůnkčnosti zařízení města sloužících potřebám
veřejnosti se zakazuje vstup se psy na depozitní místa posypového materiálu.

Článek 4
výjimky

Pravidla uvedená v ČI. l odst. 1 a ČI. 3 této vyhlášky sé nevztahují na služební psy, pokud
vykonávají činnost v souvislosti s plněním pracovních nebo služebních úkolůlo), dále na psy
při výkonu záchranných prací a psy asistenční a vodící (např. při doprovodu nevidomých
osob).

') § 5 odst. l písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (,,Fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství.") a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích (,,Právnická nebo podnikající fýzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství."); § 5 odst. 3 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (,,Za přestupek lze uložit
pokutu do 20 000 kč, jde-li přestupek podle odstavce l písm. f) anebo odstavce 2 písm. b).".

') např. § 13 odst. l zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:
,,Každý je povinen učinit opatření proti úniku zvířat." a § 27 odst. 2 písn:t. f) zákona na ochranu zvířat proti
týrání: ,,Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat prodle
§ 13 odst. l.", § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonu (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: ,,Vlastník nebo držitel domácích
zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci."

') zejména jako preventivní opatření před nebezpečným kontaktem psů s dětmi zabranýini do hry
') nevztahuje se na dětská a sportovní hřiště nepřístupná každému bez omezení (tj. taková, která mají

např. provozní řád stanovující pravidla užívání)
9) případné omezení vstupu na takové komunikace může omezit místní dopravní značení
'°) např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších změn,
zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a ustiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů



Článek 5
ZruŠovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:
a) č. 6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ze dne 7. 8. 2008;
b) č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2008, kterou se upravují

pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů, ze dne 14. 3. 2013.

Článek 6
ÚČinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. karei K ejza
l. mjstostar sta

,

Mgr. La islav Chlupáč
starosta

Doložka o vyhlášení OZV
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně
se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne&·ý2018.
Sejmuto z úřední desky dneŇ,Š018.

Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky,
(razítko, podpis)



Příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanovu,jí pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Veřejná prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů (vždy s výjimkou vŠech
pozemních komunikací a území honiteb):

l. Mostná hora

2. Střelecký ostrov

3. Veřejná zeleň v ulici Labská (u Labe), vyjma dětského pískoviště s herními
prvky.

4. Veřejná prostranství uvnitř území vymezeného ulicemi Miřejovická, Kamýcká,
PleŠivecká, Raisova, Platanová, K Radobýlu a spojnicí této ulice s ulicí
Miřejovickou.

5. Veřejná prostranství uvnitř území vymezeného ulicí Michalovická a jejím
pokračováním v nezastavěném území, ulicí LiŠkova a jejím pokračováním
v nezastavěném území, účelovou komunikací, která spojuje pokračování ulic
Michalovická a Liškova, východní stranou oplocení areálu Mrazíren a účelovou
komunikací vedoucí od tohoto oplocení k ulici Michaloyická.

Grafické znázornění veřejných prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů:
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MĚSTO LITOMĚŘICE

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška Č. 2/2019,

o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

Zastupitelstvo města Liton?ěřice se na svém zasedání dne 5. prosince 2019 usneslo usnesením
č. 178/5/2019 vydat na základě § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
jýrání, ve znění pozděišl'ch předpisů, a v souladu s § 10 písní d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. /28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,, vyhláška'):

Článek l
Evidence trvale označených psů a jejich chovatelů

l) Město Litoměřice (dále jen ,,Město")') vede evidenci psů trvale označených ve smyslu
zvláštního zákona2).3) (dále jen ,,pes") a jejich chovatelů (dále jen ,,evidence").

2) Chovatel psa chovaného na území Města je povin¢n přihlásit se do 30 dnů ode dne
označení psa nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa, do evidence.

3) Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou

osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení,
C) identifikační číslo psa') a datum očipování psa, které doloží příslušným dokladem

osvědčujícím takovou skutečnost,
d) kontaktní údaje pro případ ztráty, úniku, krádeže psa.

4) Chovatel psa je povinen pro účely evidence Městu ohlásit změny údajů uvedených
v odst. 3 do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně takových údajů.

') prostřednictvím Městského úřadu Litoměřice
') § 4 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve

znění pozdějších předpisů: ,,Očkování psa proti vzteklině podle § 4 odstavce l je platné, pouze pokud pes
splňuje podmínky na označení zvířat v zájniovém chovu stanovené v ČI. 17 odst. l předpisu Evropské unie o
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v záj/novén7 chovu), s výjimkou psa, který byl
označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencein 20/ l. Chovatel, kteíý chová psa, je povinen
zajistit, aby identýíkační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. /denti/íkačn//n čísle/n psa se
rozumí alfanu/nerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa."

') ČI. 17 odst. l NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013, ze dne 12. června
2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušeni nařízení (ES) č. 998/2003: ,,Zvířata
v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy Innisí být označena aplikací transpondéru nebo zřetelně
čitelným tetováním provedenýnii před 3. červencen7 20/1. "; Příloha l.: ,,psi",' Příloha /1.: ,, Transpondéíy
musí splňovat normu ISO /1784 a používat technologii HDX nebo FDX-B a umožňovat odečítání čtecím
zařízením slučitelným s normou ISO 11785."

') viz poznámka pod čarou č. 2



5) Chovatel psa je povinen pro účely evidence
psa na území Města nebo ukončení držení
úmrtí), a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
evidovaného psa nebo jeho únik z chovu je
dnů.

Městu ohlásit ukončení chovu evidovaného
' evidovaného psa (např. prodej, darování,
kdy tato skutečnost nastala. Ztrátu (krádež)
chovatel psa povinen nahlásit Městu do 30

Článek 2
Přechodná ustanovení

l) Chovatel psa očipovaného před 31. 12. 2019, jakož i chovatel psa čitelně tetovaného před
3. 7. 2011, přihlášeného do evidence vedené podle dosavadní obecně závazné vyhlášky
Města nemusí plnit povinnost dle ČI. l odst. 2 této vyhlášky. Chovatelé a jejich psi
uvedení ve větě první a dosud nepřihlášení dle věty první, splní povinnost uvedenou
v ČI. l odst. 2 této vyhlášky do 30. 1. 2020.

2) V případě čitelného tetování provedeného před 3. 7. 2011 se do evidence nahlašuje jiný
údaj obdobný údaji dle ČI. l odst. 3 písm. C) této vyhlášky (např. unikátní číslo tetování),
který osvědčí trvalé označení psa čitelným tetováním.

Článek 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:
a) č. 1/2011, o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, ze

dne 5. 5. 2011;
b) č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o trvalém označování

psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, ze dne 13. 12. 2012.

Článek 4
ÚČinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. l. 2020.

Mgr. yrel Krejz "" MgrÍLadislav Chlupáč
l. mlst3starosta b starosta

Doložka o vyhlášení OZV
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně
se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

vďynš"no na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
..ĹLU5.>.... 2019

Sejmuto z úřední desky dne: .LU:. 2019

, lJméno a příjmení osoby, která potvrztýe vyvěšení a sejmutí vyhlaS cy· _



1/1

Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 12

Název bodu: Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se upravuje
zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): pí Zelená, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice každoročně reguluje obecně závaznou vyhláškou dobu nočního klidu na základě
zmocnění v § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to její zkrácení v době
konání významných tradičních slavností vždy pro příslušnou část města kde se akce koná (pouze
Silvestr a pálení čarodějnic se vztahují na celé území města).
Předpokládá se, že stejně jako v loňském roce se bude konat Vinobraní, Hudební léto, Projekce
v letním kině, Pokořen – komorní festival na břehu Labe a další akce.
Zákaz žebrání v Městské památkové rezervaci a na autobusovém nádraží zůstává zachován ve
stávajícím rozsahu.
Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu.
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 74/3/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba
nočního klidu (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: OZV_2021_02_zebrani_nocni_klid.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



 
 

 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 
 
 

kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu 
  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 22. června 2021 usneslo 
usnesením č. …/…/2021 vydat na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obcích“), a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), 
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Článek 1 

Předmět a cíl vyhlášky 
 
1) Předmětem této vyhlášky jsou: 

a) opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve 
městě Litoměřice (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo 
estetickým vzhledem města; 

b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu1. 
2) Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana 

dobrých mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění ochrany 
nočního klidu ve výjimečných případech za účelem udržení místních tradic 
a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo 
není vždy vhodné, provozovat mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu. 

3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.2 
 

Článek 2 
Zákaz žebrání na veřejném prostranství 

 
1) Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích3 nacházejících se na území 

Městské památkové rezervace4 (grafické zobrazení vymezení tohoto území je 
 

1 resp. stanoví se výjimečné případy, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší  
2 § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční 

klid.“) a § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích („Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé 

do šesté hodiny.“) 
3 ustanovení § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 

ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“) 
4 výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení 

historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní 

a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi 

Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až 



uvedeno v příloze č. 1 vyhlášky) a na dalších veřejných prostranstvích 
zakreslených v příloze č. 2 této vyhlášky. 

2) Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého 
se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo 
aktivní formou, tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení 
na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích 
osob, nebo jejich oslovování za účelem získání hmotného daru apod. 

3) Za žebrání se nepovažuje:  
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy5 – tzv. “poslední 

zvonění“; 
b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků 

církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních 
předpisů6); 

c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky7 a sjednávání dárcovství, 
při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti. 

 
Článek 3 

Výjimečné zkrácení doby nočního klidu 
 

1) Doba nočního klidu se zkracuje8 na celém území města: 
a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna;9 
b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května.10  

2) Doba nočního klidu se zkracuje11: 
a) v části města „Litoměřice – Město“ v noci z 18.9.2021 na 19.9.2021 na dobu 

od 1:00 hodin do 6:00 hodin;12  
b) na Mírovém náměstí v noci z 1.8.2021 na 2.8.2021 na dobu od 24:00 hodin 

do 6:00 hodin;13  
c) na Střeleckém ostrově v noci z 30.7.2021 na 31.7.2021 na dobu od 1:00 hodin 

do 6:00 hodin a v noci z 31.7.2021 na 1.8.2021 na dobu od 01:30 hodin 
do 6:00 hodin;14 

d) na Lodním náměstí v noci z 28.8.2021 na 29.8.2021 na dobu od 1:00 hodin do 
6:00 hodin;15  

e) na Lodním náměstí v noci z 13.8.2021 na 14.8.2021 na dobu od 1:00 hodin do 
6:00 hodin,16 

f) na Lodním náměstí v noci z 23.7.2021 na 24.7.2021, v noci ze 24.7.2021 na 
25.7.2021, v noci z 6.8.2021 na 7.8.2021, v noci ze 7.8.2021 na 8.8.2021, 

 
za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční 

a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)  
5 ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
6 zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 

a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů 
7 zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 

ve znění pozdějších předpisů 
8 tj. doba nočního klidu je vymezena dobou kratší 
9 Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu Nového roku 
10 Filipojakubská noc (též zvaná Valpuržina) spojená s tradičními společenskými oslavami (národní zvyk) – 

např. pálení čarodějnic, stavění májek, Beltain apod. 
11 u příležitosti konání tradičních slavností a kulturních akcí (dále jen „akce“) 
12 akce „Vinobraní Litoměřice“ 
13 akce „Velký letní koncert“ 
14 akce „Pokořen-komorní festival na břehu Labe“ 
15 akce „Massacre in Harbor – vol. 7“ 
16 akce „Grasselload 2021“ 



v noci ze 13.8.2021 na 14.8.2021, v noci ze 14.8.2021 na 15.8.2021, v noci 
z 20.8.2021 na 21.8.2021, v noci z 21.8.2021 na 22.8.2021, v noci z 3.9.2021 
na 4.9.2021, v noci ze 4.9.2021 na 5.9.2021, v noci z 10.9.2021 na 11.9.2021, 
v noci z 11.9.2021 na 12.9.2021, v noci z 24.9.2021 na 25.9.2021, v noci 
z 25.9.2021 na 26.9.2021, v noci ze 27.9.2021 na 28.9.2021, v noci 
z 1.10.2021 na 2.10.2021 a v noci z 2.10.2021 na 3.10.2021 na dobu od 24:00 
hodin do 6:00 hodin;17  

g) na Střeleckém ostrově v nocích ze střed v měsících červenci a srpnu 2021 na 
následující čtvrtky, v nocích z pátků v měsících červenci a srpnu 2021 
na následující soboty a v nocích ze sobot v měsících červenci a srpnu 2021 
na následující neděle, v noci z 1.9.2021 na 2.9.2021, v noci ze 3.9.2021 na 
4.9.2021 a v noci z 10.9.2021 na 11.9.2021 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 
hodin, a v noci ze 27.8.2021 na 28.8.2021 a v noci z 28.8.2021 na 29.8.2021 
na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin.18 

h) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 20.8.2021 na 21.8.2021 a v noci 
z 21.8.2021 na 22.8.2021 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin.19 

 
Článek 4 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a 
zkracuje doba nočního klidu, ze dne 23. 4. 2020. 

 
Článek 5 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 

 
.......................................... .......................................... 

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

  
 
 
Doložka o vyhlášení vyhlášky 
Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona o obcích. Současně se vyhláška 
zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 
…...2021. Sejmuto z úřední desky dne: …...2021. 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 
                                                                                                                     (razítko, podpis) 

 
17 akce „Hudební léto 2019“ 
18 akce „Projekce v letním kině“ 
19 akce „DCP hudební festival“  



 
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání 
a zkracuje doba nočního klidu 
 



Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání 
a zkracuje doba nočního klidu 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 13

Název bodu: Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o Městské policii
Litoměřice

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): Ivan Králik, velitel Městské policie Litoměřice

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice má na základě zmocnění v § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů, vydanou obecně závaznou vyhlášku č. 01/2003 o Městské policii
v Litoměřicích a vyhlášku č. 2/2006, kterou se mění vyhláška č. 01/2003, a to tak, že se převážná
část vyhlášky ruší, neboť její ustanovení jsou řešena přímo zákonem o obecní policii a jeho
prováděcími předpisy. Obsahem vyhlášky je tedy vůle zastupitelstva zřídit ve městě obecní/městskou
policii.  
Vydání nové vyhlášky se navrhuje z důvodu sjednocení dvou vyhlášek do jedné, drobná úprava názvu
z Městská policie v Litoměřicích na Městská policie Litoměřice a použití nového grafického vizuálu
města.
Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 75/3/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o Městské policii Litoměřice (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: OZV_2021_03_o_Mestske_policii_Litomerice.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



 
 

 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 
 
 

o Městské policii Litoměřice 
  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 22. června 2021 usneslo 
vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 1 odst. 1 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 

 
Článek 1 

Předmět vyhlášky 
 
Ve městě Litoměřice se zřizuje Městská policie Litoměřice. 

 
Článek 2 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 01/2003 o Městské policii v Litoměřicích ze 
dne 10. 4. 2003. 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění vyhláška č. 01/2003 
ze dne 26. 1. 2006. 

 
Článek 5 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 

 
.......................................... .......................................... 

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

  
 
 
 
 
 
 



Doložka o vyhlášení vyhlášky 
Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona o obcích. Současně se vyhláška 
zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 
…...2021. Sejmuto z úřední desky dne: …...2021. 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 
                                                                                                                     (razítko, podpis) 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 14

Název bodu: Žádost o poskytnutí dotace - Centrum pro náhradní rodinnou
péči, o.p.s.

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. předložilo dne 2. 6. 2021 odboru ŠKSaPP individuální
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice.
Žádost se týká projektu 11. Divadelní benefiční festival, který se bude konat ve dnech 24. 9. - 26. 9.
2021 v Litoměřicích.  Na výše uvedený projekt poskytuje město Litoměřice každým rokem dotaci v
Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích. V letošním roce z důvodů situace pandemie
nebyla žádost ve výše uvedeném Programu podána, ale s ohledem na vylepšení situace bylo
rozhodnuto tento projekt nakonec uspořádat. Benefiční divadelní festival je tradiční kulturní akce
pořádaná ve spolupráci s divadelními ochotníky a MKZ v Litoměřicích, kdy výtěžek podporuje rodiny
s dětmi v náhradní rodinné péči-Žádost viz příloha orig. zápisu. 
Žádost byla projednána na komisi KULTURY při RM Litoměřice dne 2. 6. 2021. Členové komise se
jednohlasně shodli na podpoře tohoto projektu, ale z důvodů, že  žádost nebyla podána ve
standardním procesu dotačního Program, kde ostatní dotace byly v důsledku pandemie pro letošní
rok kráceny, doporučují podporu ve výši 50 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města:
viz návrh rozpočtového opatření

Návrh Usnesení:

usnesením č. 76/3/2021

ZM schvaluje: 

a) poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Centru pro náhradní rodinnou péči, o.p.s., se sídlem Kréta
158, 412 01 Terezín, IČO: 26999234 na uskutečnění projektu 11. Divadelní benefiční festival, který
se bude konat ve dnech 24. 9. - 26. 9. 2021,

b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu),

c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).
 

Příloha č. 1: Zadost_o_dotaci_Centrum_pro_NRP_o_p_s.pdf
Příloha č. 2: 1._VPS_Centrum_pro_NRP_o_p_s.pdf
Příloha č. 3: ZM_22_6_2021_RO_dotace_CNP_divadelni_benefice.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021
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Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

Název spolku
Kréta 158, Terezin, 412 01

Sídlo spolku
26999234

IČO spolku
Margitou Šantavou, ředitelkou

Zastoupený
Tel: e-mail:

Telefonické spojení + e-mail

Číslo účtu/bankovní spojení
75.000,- Kč

Požadovaná výše dotace

Účel požadované dotace 11. Divadelní benefiční festival
(název projektu a položky, - honoráře divadelním souborům...8.000,-
které se z poskytnuté dotace - dopravné 8.000,-
budou hradit) - propagace, tisk 20.000,-

- pronájem 35.000,-
- nákup drobných předmětů...........4.000,-
Celkem 75,000,-
24.9.-26.9.2021, Litoměřice

Termín a místo konáni akce

Odůvodněni žádosti o dotaci Benefiční divadelní festival je tradiční kulturní
akcí, kterou v Litoměřicích pořádáme ve spolupráci
s divadeln imi ochotníky a MKZ Litoměřice. Z výtěžku
festivalu podporujeme rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči, konkrétně doučování dětí, volnočasové
aktivity pro děti v rámci tzv. dětských klubů a
psychologické poradenství pro rodiny s dětmi.
V roce 2020 se festival z důvodu pandemie nemohl
uskutečnit i přesto, že bylo vše připravené a
organizátoři strávili na přípravných schůzkách
spoustu dobrovolných hodin. Schválenou dotaci
Města Litoměřice jsme tedy nemohli využít.
Při plánování letošnIho ročníku jsme pečlivě
zvažovali možnosti a předpoklady dalšího vývoje
pandemie. Z obvyklého říjnového terminu jsme
festival posunuli na konec září.
Festival proběhne ve dnech 24.-26.9.2021, v Divadle
K. H. Máchy v Litoměřicích. Pokud epidemická

Město Litoměřice
Mirové náměstí 15/7,
412 01 Litoměřice
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Litokěřice

situace neumožní, aby se akce konala ve vnitřních
prostorách, počítáme také s venkovní variantou a
některá představení proběhnou v atriu za Domem
kultury Litoměřice.
V rámci festivalu vystoupí 6 divadelních souborů,
které odehrají 4 představení pro dospělé a 2
představení pro děti.
Posled ní, 10. ročník festivalu, vzbudil festival velký
zájem veřejnosti, navštívilo jej 1496 diváků. Rádi
bychom na tuto tradici navázali a tím přispěli
k obohacení nabídky kulturn ich akcí ve městě.
Věříme, že po dlouhé pauze jej občané města uvítají
a rádi se přijdou podívat na divadelní představení
s benefičním přesahem.

Litoměřice dne: At' SjAL l

razítko, podpis statutárního zástupce

Město Litoměřice
Mirové namésti 15/7,
M2 01 l itoměřice

podate|na@litomer|ce.cz
ID datové schránky: tpebfnu
wv/':!.:Ĺto|)lerlce cz

T 416916111
IČO 263958. DIC: CZ00263958
C ll(':t|| 19 152447 1/0100
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/XXX/2021 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mg. Karlem Krejzou   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. 
se sídlem Kréta 158, 412 01 Litoměřice 
IČO: 26999234 
zastoupené ředitelkou Margitou Šantavou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-9706800297/0100 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany poskytovatele na 
částečnou úhradu výdajů (honoráře divadelním souborům, dopravné, propagace, tisk, pronájem, 
nákup drobného materiálu) spojených s projektem „11.Divadelní benefiční festival,“ který se bude 
konat ve dnech 24. 9. – 26. 9. 2021.   
 

2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 1. 

 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve smyslu 
usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. xxx/xx/2021 ze dne 22. 6. 2021, poskytuje příjemci ze 
svého rozpočtu na rok 2021 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy 
ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).  
 
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které příjemce předloží 
poskytovateli do dvou měsíců od konání projektu, spolu s předepsaným formulářem žádosti o 
proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č.  
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1524-471/0100 na účet příjemce č. 35-9706800297/0100 vedeného u Komerční banky, a.s., 
nejpozději do 14 dnů od předložení finančního vypořádání.   
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, 
zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli a 
není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen 
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem 
k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická 
práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, 
bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
(změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných médiích 
(CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na viditelných 
místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční spoluúčasti Města 
Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice 
uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 
označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního 
vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích 
protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice 
souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle 
této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
(tzv „Adaptační zákon“ ke GDPR), ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění jednotlivých 
složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. kovů dle konkrétních 
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podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží vyúčtování dotace do dvou měsíců od konání projektu, nebude 
dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace nebude čerpána 
z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel před vyplacením zjistí, že příjemce dotace má vůči 
poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo zahájeno insolvenční řízení 
s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti 
nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení 
kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry 
kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit 
uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a 
poskytnout jim součinnost.   
 

 
Čl. 6 

                                                   Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této 
Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. 
Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
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byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i 
tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou 
oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení 
kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, 
příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení 
kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od 
doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být 
učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou dotací 
po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými právními 
předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na který byla dotace 
poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními 
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití 
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání 
peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto 
prostředky použity. 
 



  

Stránka 5 z 6 

 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve 
stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 
měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním 
předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo 
podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření 
k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně 
závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude 
postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v 
náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k 
porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 200 
Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně 
sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a 
prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace 
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel dotace 
a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, 
platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání znaku 
a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností subjektů, které 
jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 
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znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon 
podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi 
sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platná a účinná 
dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 
 
V Litoměřicích dne  22. 6. 2021    V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………..       …………………………………………………….. 
Město Litoměřice                                       Margita Šantavá 
zastoupené místostarostou     Centrum pro náhradní rodinnou 
Mgr. Karlem Krejzou       péči, o.p.s.    



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

0,00 0,00 0,00

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 3241/3200 MTB České středohoří 50 000,00 -50 000,00 0,00

2 3401/3400 11. Divadelní benefiční festival - náhradní rodinná péče 0,00 50 000,00 50 000,00

50 000,00 0,00 50 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1 Oznámení pořadatele o zrušení letošního ročníku cyklistického závodu  MTB České středohoří.

2 Žádost Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. o dotaci na 11. ročník Divadleního benefičního festivalu - žádost viz příloha.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU V ZM

22.6.2021

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

10.6.2021

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 15

Název bodu: Schválení podání návrhu na jmenování likvidátora Městského
bytového podniku – státního podniku v likvidaci

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Městský bytový podnik – státní podnik v likvidaci, se sídlem Lidická 2, Litoměřice, IČO: 14864835,
byl založen zakládací listinou Městského úřadu v Litoměřicích dne 15.1.1991. Posláním státního
podniku bylo spravovat, provozovat a udržovat svěřený bytový fond. Usnesením Krajského soudu
v Ústí nad Labem ze dne 30.10.1997 byl do obchodního rejstříku zapsán likvidátor Městského
bytového podniku, pan Jxx Hxxxxxxxxxx. Rozhodnutí orgánů města o likvidaci státního podniku se
nedochovalo.
Dopisem ze dne 04.05.2021 požádal Krajský soud v Ústí nad Labem Městský úřad Litoměřice o
sdělení, zda došlo ke jmenování nového likvidátora, když dosud jmenovaný likvidátor dne 29.03.2021
zemřel. Z jeho činnosti se nedochovaly žádné dokumenty, ve sbírce listin obchodního rejstříku je
založena pouze účetní závěrka za roky 2004 a 2005.
Je pravděpodobné, že Městský bytový podnik nemá v současné době žádný majetek a je zcela jisté, že
již po velmi dlouhou dobu nevyvíjí žádnou činnost. Dosud však nebyl vymazán z obchodního rejstříku,
a to z toho důvodu, že ze strany likvidátora pravděpodobně neproběhly žádné úkony směřující
k ukončení likvidace, završené předložením závěrečné zprávy příslušnému orgánu města, po kterém
by následovalo podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že
jmenovaný likvidátor zemřel a likvidaci Městského bytového podniku a výmaz z OR je třeba dokončit,
musí být jmenován nový likvidátor
Pan Ing. Zdeněk Bezděka provedl pro město zdárně likvidaci Městské prádelny a čistírny s.p. a
Labské paroplavební společnosti o.p.s. Se svým jmenováním likvidátorem Městského bytového
podniku vyslovil souhlas.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 77/3/2021

a) ZM schvaluje podání návrhu na jmenování pana Zdeňka Bezděky, nar. xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, likvidátorem Městského bytového podniku – státního podniku
v likvidaci, Lidická 2, Litoměřice, IČO: 14864835.
b) ZM pověřuje odbor Kancelář starosty a tajemníka podáním návrhu k příslušnému soudu na
jmenování likvidátora.

Příloha č. 1: vypis_653624.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



Údaje platné ke dni: 13. května 2021 03:38 1/1

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka AXIX 155

Datum vzniku a zápisu: 13. února 1991
Spisová značka: AXIX 155 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: Městský bytový podnik - státní podnik v likvidaci
Sídlo: Litoměřice, Lidická 2
Identifikační číslo: 148 64 835
Právní forma: Státní podnik
Předmět podnikání:

Zpracování, provozování a udržování svěřeného bytového fondu v
těchto činnostech:
správa, udržování a provoz bytového fondu, včetně strojního
zařízení a vybavení domů
drobné opravy pro uživatele bytů na jejich náklad
adaptace, rekonstrukce, modernizace bytového fondu
provoz vlastního zařízení pro výrobu a dodávku tepla a teplé
vody
udržování pořádků a čistoty v domech, jejich okolí, včetně
chodníků a vnitroblok. komunikací
přejímání nových domů do provozu a správy, včetně staršího
bytového fondu
dopravní činnost a projekční činnost, převážně pro vlastní
potřebu
některé další činnosti a služby pro uživatele bytů, pokud jsou
tyto činnosti schváleny příslušnou směrnicí
provoz zařízení civilní obrany v objektech, které má organizace
ve správě

Ostatní skutečnosti:
Městský bytový podnik - státní podnik byl založen zakládací
listinou Městského úřadu Litoměřice.
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 16

Název bodu:
Ukončení nájemní smlouvy k areálu výstaviště "Zahrada Čech" a
licenční smlouvy k ochranným známkám "Zahrada Čech"
dohodou

Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková
Převzal/a/i od: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu je na dnešním zasedání předkládáno řešení situace s výstavištěm Zahrada Čech, které
spočívá v převzetí pořádání tradičních výstav „Tržnice Zahrady Čech“ a „Zahrada Čech“
příspěvkovou organizací města – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (dále jen „MKZ“).
Součástí tohoto řešení je ukončení nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a
licenční smlouvy na užívání ochranných známek, uzavřených se společností Zahrada Čech s.r.o., se
sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, a to dohodou ke dni 30.6.2021.
Předmětem nájmu jsou jednak nemovité věci (i věci neevidované v katastru nemovitostí) a také věci
movité. Nemovité věci bude užívat MKZ na základě nájemní smlouvy, movité věci budou MKZ
bezúplatně převedeny do vlastnictví.
Pokud jde o licenční smlouvu, také s MKZ bude uzavřena smlouva na užívání ochranných známek.
Jedná se o slovní ochrannou známku „Zahrada Čech“ (číslo zápisu 180 482) a obrazovou ochrannou
známku – logo výstav Zahrada Čech (číslo zápisu 175 059).  
Aktuální finanční dopad ukončení obou smluv do  rozpočtu města:

schválený rozpočet na rok 2021 počítal s příjmy celkem 2 965 tis. Kč vč. DPH (z toho platba za
licenci 247 tis. Kč, nájemné 2 718 tis. Kč)
v ZM 4.2. a 22.4. bylo prominuto plnění z obou smluv do 30.6. 2021 (celkem ve výši 544,5 tis. Kč vč.
DPH)
vzhledem k ukončení obou smluv dohodou k 30.6. 2021– snížení příjmů za druhé pololetí roku 2021 –
tj. zbylé částky ve výši 2 420,5 tis. Kč vč. DPH – viz přiložené rozpočtové opatření – nájemné bylo
stanoveno v nerovnoměrných splátkách (s ohledem na tržby z výstav – tj. největší část měla být dle
splátkového kalendáře placena po konání podzimní výstavy Zahrada Čech)

Návrh Usnesení:

usnesením č. 78/3/2021

ZM schvaluje:

a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a licenční smlouvy k
ochranným známkám „Zahrada Čech“ uzavřených se společností Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Na
Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, dohodou ke dni 30.6.2021 (návrhy dohod viz
příloha orig. zápisu).

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Dohoda_o_ukonceni_najemni_smlouvy_Zahrada_Cech.pdf
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Příloha č. 2: Dohoda_o_ukonceni_licencni_smlouvy_Zahrada_Cech.pdf
Příloha č. 3: RO_ZM_22.6.2021_EKO_ZC.pdf
Příloha č. 4: Licencni_smlouva_Zahrada_Cech_dl.pdf
Příloha č. 5: Najemni_smlouva_Zahrada_Cech_dl.pdf
Příloha č. 6: Licencni_smlouva_Zahrada_Cech_Dodatek_01.pdf
Příloha č. 7: Najemni_smlouva_Zahrada_Cech_Dodatek_01.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)



 

 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O NÁJMU  
VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADA ČECH                                    

uzavřená v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, PSČ: 412 01, Litoměřice 
IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958 
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou  
bankovní spojení: 19-1524471/0100. 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
se sídlem: Litoměřice - Předměstí, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 
IČO: 22794701, DIČ: CZ22794701 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem,  
oddíle C, vložka č. 31640 
zastoupená: Ing. Petr Skřivánek a Lukas Wünsch, jednatelé 
(dále jen „Nabyvatel“)  
 

(společně dále též jako „smluvní strany“ nebo každá jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 
 

uzavírají Dohodu o ukončení nájemní smlouvy v tomto znění 
(dále jen „Dohoda“) 

 
 

I. 
Předmět dohody 

 
1. Smluvní strany uzavřely na základě ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.7.2017 smlouvu o nájmu výstaviště 
Zahrada Čech (dále jen „Smlouva“). Dne 9.12.2019 byl uzavřen dodatek č.1 k této Smlouvě. 
 

2. Tato Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1.5.2018 do 31.12.2032.  
 

3. Obě smluvní strany projevily zájem výše uvedenou Smlouvu ukončit dohodou. 

 
II.  

Ukončení smluvního vztahu a zrušení smlouvy 
 

1. Smluvní strany se v souladu s § 1981 občanského zákoníku dohodly na zrušení Smlouvy 
dohodou smluvních stran. Účinky zrušení nastanou k okamžiku stanoveném v této Dohodě. 
 



2. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedenou Smlouvu ruší dohodou stran ke dni 
30.6.2021.  

 

III. 
Vypořádání závazků 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že nemají vůči sobě žádné finanční nebo jiné plnění a 

vzájemné závazky budou mezi nimi ke dni ukončení smlouvy řádně vypořádány.  
  
 

IV. 
Závěrečná ujednání 

       
2. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu na základě úplného konsensu o všech uvedených 

ustanoveních, v souladu s příslušnými právními předpisy a jako důkaz připojují své 
podpisy. 
  

3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jeden stejnopis. 
 

4. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Dohodu 
zveřejní v ISRS.  

 
5. Smluvní strany tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Dohody v ISRS na dobu 

neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
 

6. Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že tato Dohoda byla 
uzavřena po splnění všech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje 
platnost tohoto právního jednání. 
 

7. Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření této Dohody svým usnesením  
č. …/../2021 ze dne 22.6.2021.  
 

8. Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této Dohody ujednaly dohodu, podle které je tato 
Dohoda platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 

9. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem 30.6.2021. 
 
  

V Litoměřicích dne … 2021                                         V Litoměřicích dne … 2021 
 
 

---- PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE ---- 

 



---- PODPISOVÁ STRANA ---- 

 
 
Poskytovatel:                  Nabyvatel: 
 
 
 
 
………………………………………….                                                       …………………………………….. 
   Mgr. Ladislav Chlupáč                                                              Lukas Wünsch 
              starosta                                                                                  jednatel 
 
 
 
 
                                                                                                   …………………………………….. 
                                                                                                      Ing. Petr Skřivánek 
                                                                                                                jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOHODA O UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY  
K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM  

„ZAHRADA ČECH“                                    
uzavřená v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, PSČ: 412 01, Litoměřice 
IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958 
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou  
bankovní spojení: 19-1524471/0100. 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
se sídlem: Litoměřice - Předměstí, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 
IČO: 22794701, DIČ: CZ22794701 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem,  
oddíle C, vložka č. 31640 
zastoupená: Ing. Petr Skřivánek a Lukas Wünsch, jednatelé 
(dále jen „Nabyvatel“)  
 

(společně dále též jako „smluvní strany“ nebo každá jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 
 

uzavírají Dohodu o ukončení licenční smlouvy v tomto znění 
(dále jen „Dohoda“) 

 
 

I. 
Předmět dohody 

 
1. Smluvní strany uzavřely na základě ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných 
známkách, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.7.2017 licenční smlouvu k ochranným 
známkám „Zahrada Čech“ (dále jen „Smlouva“). Dne 9.12.2019 byl uzavřen dodatek č.1 k této 
Smlouvě. 
 

2. Tato Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1.5.2018 do 31.12.2032, za předpokladu trvání 
nájemní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami; při ukončení nájmu dochází současně 
k ukončení licence. Smluvní strany se dohodly na ukončení nájemního vztahu.  
 

3. Obě smluvní strany projevily zájem výše uvedenou Smlouvu ukončit dohodou. 

 
 



 
II.  

Ukončení smluvního vztahu a zrušení smlouvy 
 

1. Smluvní strany se v souladu s § 1981 občanského zákoníku dohodly na zrušení 
Smlouvy dohodou smluvních stran. Účinky zrušení nastanou k okamžiku stanoveném 
v této Dohodě. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedenou Smlouvu ruší dohodou stran ke dni 

30.6.2021.  
 

III. 
Vypořádání závazků 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že nemají vůči sobě žádné finanční nebo jiné plnění a 

vzájemné závazky budou mezi nimi ke dni ukončení smlouvy řádně vypořádány.  
  
 

IV. 
Závěrečná ujednání 

       
2. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu na základě úplného konsensu o všech uvedených 

ustanoveních, v souladu s příslušnými právními předpisy a jako důkaz připojují své 
podpisy.  

3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jeden stejnopis. 
 

4. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Dohodu 
zveřejní v ISRS.  

 
5. Smluvní strany tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Dohody v ISRS na dobu 

neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
 

6. Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že tato Dohoda byla 
uzavřena po splnění všech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje 
platnost tohoto právního jednání. 
 

7. Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření této Dohody svým usnesením  
č. …/../2021 ze dne 22.6.2021.  
 

8. Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této Dohody ujednaly dohodu, podle které je tato 
Dohoda platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 

9. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem 30.6.2021. 
 

---- PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE ---- 



---- PODPISOVÁ STRANA ---- 
 
  

V Litoměřicích dne … 2021                                         V Litoměřicích dne … 2021 
 
 
 
Poskytovatel:                  Nabyvatel: 
 
 
 
 
………………………………………….                                                       …………………………………….. 
   Mgr. Ladislav Chlupáč                                                              Lukas Wünsch 
              starosta                                                                                  jednatel 
 
 
 
 
                                                                                                   …………………………………….. 
                                                                                                      Ing. Petr Skřivánek 
                                                                                                                jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 13 704 825,98 2 420 500,00 16 125 325,98

2 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - nájemné 2 173 500,00 -2 173 500,00 0,00

3 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - logo a ochr.  známka 247 000,00 -247 000,00 0,00

16 125 325,98 0,00 16 125 325,98

ÚZ/ORG
původní změna nový

0,00 0,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Snížení příjmů z důvodu ukončení nájemní a licenční smlouvy k datu 30.6. 2021.

1 O finanční prostředky ve výši 2 420 500 Kč zvyšujeme  saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

9.6.2021

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU V ZM

22.6.2021

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 17

Název bodu:
Zrušení vyhrazené pravomoci ZM ve věci nájmu/pachtu areálu
výstaviště Zahrada Čech a poskytnutí licencí k ochranným
známkám

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): Mgr. Krejza, Ing. Křížová, Ing. Zalabáková, Mgr. Moučková

Důvodová zpráva:
Dle ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je možné, aby si
zastupitelstvo města vyhradilo další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoci
vyhrazené radě obce. Rozhodování o nájmu či pachtu není s účinností od 1.7.2016 vyhrazeno do
výlučné pravomoci rady obce podle § 102 odst. 2 zákona o obcích.
Na základě těchto ustanovení si zastupitelstvo na svém zasedání dne 2.2.2017 usnesením č.
12/1/2017 v části III. usnesení vyhradilo pravomoc rozhodovat o nájmu areálu výstaviště Zahrada
Čech a o poskytnutí licencí k ochranným známkám Zahrady Čech, a to v souvislosti se zveřejněním
záměru pronájmu areálu výstaviště.
Nyní má být uzavřena nájemní a licenční smlouva na pronájem výstaviště a užívání ochranných
známek Zahrada Čech s Městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích, příspěvkovou organizací,
tedy s příspěvkovou organizací zřízenou městem. Z tohoto důvodu se jeví vyhrazení pravomoci
zastupitelstva ve věci nájmu výstaviště a licence jako nadbytečné a navrhuje se zrušení tohoto
vyhrazení a navrácení pravomoci zpět radě města, která záležitosti nájmů (popř. licence) řeší
operativněji vzhledem k tomu, že se její zasedání konají častěji než zasedání ZM.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 79/3/2021

ZM zrušuje usnesení č. 12/1/2017 v části III., kterým si vyhradilo:
ve smyslu ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc rozhodovat
o:

1. uzavření nájmů či pachtů ohledně areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. o nájmu či
pachtu nemovitých a movitých věcí, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv,

2. poskytnutí licencí ke slovní ochranné známce ve znění „ZAHRADA ČECH“, číslo zápisu u Úřadu
průmyslového vlastnictví 180 482, a licencí k obrazové ochranné známce s číslem zápisu u Úřadu
průmyslového vlastnictví 175 059, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv.

Příloha č. 1: ZM_02022017_vypis_usneseni_vyhrazeni_pravomoci_ZC.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)



U S N E S E N Í 
1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 2. 2. 2017 od 16:00 hod. 

v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 
 
12/1/2017 

 Zahrada Čech – Informace k situaci nájmu prostor areálu 

  
I. ZM schvaluje: 

zachování tradice výstavnictví a značky Zahrada Čech. 
  

II. ZM bere na vědomí: 
usnesení Rady města Litoměřice č. 42/2/2017 ze dne 24.1.2017, kterým Rada města Litoměřice 
schválila podání výpovědi „Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným 
známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012 včetně dodatku č. 1 ze dne 07.01.2014, dodatku č. 2 ze 
dne 30.12.2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.06.2016 k této smlouvě, uzavřené se společností Zahrada 
Čech s. r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 Litoměřice-Předměstí, IČO: 22794701, jakož i 
důvody pro tuto výpověď. 
  

III. ZM si vyhrazuje: 
ve smyslu ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc rozhodovat 
o: 

a. uzavření nájmů či pachtů ohledně areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. o nájmu či 
pachtu   nemovitých a movitých věcí, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto 
smluv; 

b. poskytnutí licencí ke slovní ochranné známce ve znění „ZAHRADA ČECH“, číslo zápisu u Úřadu 
průmyslového vlastnictví 180 482, a licencí k obrazové ochranné známce s číslem zápisu u 
Úřadu průmyslového vlastnictví 175 059, včetně rozhodování o změnách či ukončení 
takovýchto smluv. 

  
IV. ZM schvaluje: 

záměr včetně zveřejnění záměru na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. na pronájem 
nemovitých a movitých věcí (seznam nemovitých věcí viz příloha), a to 

a.    nájem areálu výstaviště Zahrada Čech na dobu určitou, a to ode dne ukončení Smlouvy o nájmu 
výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 
31.10.2012 výpovědí do dne 31.12.2017; s možností prodloužení do 30.4.2018. 

b.    nájem areálu výstaviště Zahrada Čech za účelem podnikání nájemce, a to v souladu se 
stavebním a územně-technickým určením areálu výstaviště Zahrada Čech; nájemce bude 
kromě nájemného hradit služby a energie; 

c.    nájemce zároveň uzavře za úplatu licenční smlouvu k ochranným známkám na dobu trvání 

nájemní smlouvy k areálu výstaviště Zahrada Čech, a to za účelem označení výstavních akcí, 

pro označení obchodní korespondence související s výstavní činností, propagačních a 

inzertních materiálů a odborných publikací; 
d. zájemce je povinen předložit personální a finanční reference pro provozování výstaviště 

  
V. ZM ukládá: 

RM zpracovat a předložit na mimořádném jednání zastupitelstva návrh podmínek na způsob a formu 
využití areálu výstaviště Zahrada Čech pro období od 1.1.2018 (1.5.2018). 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 18
Název bodu: Nová zřizovací listina Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
Zodpovídá: Mgr. Karel Krejza
Zpracoval/a/i: Ing. Andrea Křížová
Konzultoval/a (s
kým):

Bc. Martina Skoková, Mgr. Kateřina Moučková, Ing. Iveta
Zalabáková, JUDr. Marianna Svobodová

Důvodová zpráva:
Usnesení Rady města č. 263/11/2021 ze dne 24.5.2021, kterým byl odbor ŠKSaPP pověřen přípravou
návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.
Záměrem města Litoměřice, jako vlastníka areálu výstaviště Zahrada Čech, je zabezpečení pořádání
tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech a podzimní výstavy Zahrady Čech a případného dalšího
udržitelného fungování celého areálu výstaviště s cílem využití jeho potenciálu, a to při pořádání
kulturně-společenských akcí v rámci výkonu činností příspěvkové organizace Městská kulturní
zařízení v Litoměřicích.

Za tímto účelem je zastupitelstvu města předkládán návrh na nové znění zřizovací listiny v plném
znění - viz příloha orig. zápisu.

Změny oproti stávající zřizovací listině PO jsou v částech:

Čl. 2 Název, sídlo, IČ organizace
Název organizace: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace - doplněno dle
platného znění zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník o  označení právní formy organizace
Součást organizace: doplněna o "Areál výstaviště Zahrada Čech, Na Vinici 948/13, Litoměřice" -
užívání následně upraveno formou nájemní smlouvy, jejíž schválení je předmětem mimořádného
jednání Rady města dne 22/6/2021 

Čl. 4 Doplňková činnost - rozšířena o činnosti spojené s pořádáním veletrhů, výstav, prodejních a
obdobných akcí, zaměřených na prodej produktů a výrobků regionálních producentů, mediální
zastoupení včetně značky Zahrada Čech - přesné znění viz příloha orig. zápisu čl. 4.2. a 4.3. - užívání
ochranných známek Zahrada Čech bude upraveno novou licenční smlouvou k ochranným známkám
mezi městem Litoměřice a MKZ v Litoměřicích, příspěvková organizace za účelem označení
výstavních akcí, pro označení obchodní korespondence související s výstavní činností, propagačních
a inzertních materiálů, odborných publikací apod. Smlouva je předložena na mimořádné jednání
Rady města dne 22/6/2021 a bude uzavřena s účinností od 1.7.2021 na dobu neurčitou, a to
bezúplatně, vzhledem k faktu, že se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou městem.

Čl. 6 Vymezení majetkových práv- doplněno o ustanovení umožňující nabývat veškerý majetek
potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena včetně její doplňkové
činnosti, a to do vlastnictví.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn oproti stávající zřizovací listině.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 80/3/2021
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ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková
organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, okres Litoměřice, IČO: 44557141 (viz
příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: ZM_22_6_2021_MKZ_zrizovaci_listina_NOVA.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Zřizovací listina 
Městských kulturních zařízení v Litoměřicích,  

příspěvkové organizace, zřízené městem Litoměřice 
 
Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává úplné znění zřizovací 
listiny Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, příspěvkové organizace. 

 
Čl. 1 

Úplný název zřizovatele 

 
Název:   město Litoměřice  
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále též „zřizovatel“) 

 
Čl. 2 

Název, sídlo, IČ organizace 
 

Název organizace: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace 
Sídlo organizace: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, okres Litoměřice 
Součást organizace:   Divadlo K. H. Máchy, Máchovy schody 3, Litoměřice 
                                       Kino Máj, Sovova 4, Litoměřice 

Kulturní a kongresové centrum, Na Valech 2028/Tyršovo nám. 68, 
Litoměřice 
Areál výstaviště Zahrada Čech, Na Vinici 948/13, Litoměřice  

Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   44557141 
(dále jen „organizace“) 

 
Čl. 3 

Hlavní účel a předmět činnosti 
 
3.1 Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce a jejich 
občanů v části týkající se především uspokojování potřeby celkového kulturního rozvoje 
občanů města a jeho okolí. 
 

3.2 Předmětem činnosti je pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích a osvětových 
akcí, pořádání kongresů a další činnosti vedoucí k uspokojení kulturních potřeb 
souvisejících s aktivním využitím volného času obyvatel města i jeho návštěvníků. 
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Čl. 4 
Doplňková činnost 

 
4.1 Zřizovatel povoluje provozování doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace 

vymezený v Čl. 3 této zřizovací listiny tak, aby mohla lépe využívat všechny své 
hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Podmínkou provozování 
doplňkové činnosti je splnění těchto podmínek: 

 
 - doplňková činnost nesmí ovlivnit plnění hlavního účelu organizace, 
- doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně, 
- doplňková činnost se realizuje podle platných předpisů a norem, 
- doplňková činnost nesmí být ztrátová.  

 
4.2 Organizace v rámci doplňkové činnosti vykonává zejména hospodářskou činnost 

související s provozem kulturních a jiných zařízení organizace, a to v případě výstaviště 
Zahrada Čech vždy alespoň v rozsahu jarní výstavy Tržnice Zahrady Čech a podzimního 
zahradního veletrhu Zahrada Čech, jakož i pronájem nemovitých věcí. 
 

4.3 Organizace je v rámci doplňkové činnosti oprávněna k činnostem v rozsahu těchto 
živnostenských oprávnění a oborů: 
 
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
- velkoobchod a maloobchod 
- hostinská činnost 
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- ubytovací služby 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 

záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 
- návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

 
  Čl. 5 

Statutární orgán 
 
5.1 Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města 

Litoměřice.  
 
5.2 Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, řídí se obecně závaznými předpisy a je oprávněn 

samostatně zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se jí týkají, pokud 
zřizovací listina nestanoví jinak. 

 
5.3 Ředitel jedná jménem organizace tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému 

názvu organizace a svému jménu připojí svůj vlastnoruční podpis. 
 
5.4 Ředitel zajišťuje veškerá jednání za organizaci v pracovněprávních vztazích s výjimkou 

úkonů týkajících se jeho osoby. V otázkách pracovněprávních, týkajících se ředitele, 
rozhoduje a vydává souhlas statutární zástupce zřizovatele nebo jím pověřený pracovník, 
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s výjimkou pracovněprávních otázek výslovně vyčleněných v pracovním řádu. 
 
5.5 Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce. Jmenování a odvolání oznamuje před jeho 

účinností zřizovateli. 
 
5.6  Dodatky a změny organizačního a pracovního řádu a vnitropodnikových směrnic 

předkládá ředitel nejdéle do 1 měsíce od jejich zpracování radě města ke schválení. 

 
Čl. 6 

Vymezení majetkových práv 
 
6.1 Touto zřizovací listinou rozhodl zřizovatel v souladu s § 27 odst. 7 písm. d) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, o tom, že organizace nabývá do svého vlastnictví oběžná aktiva a drobný 
dlouhodobý majetek v rámci své činnosti bez ohledu na způsob nabytí. Organizace 
z rozhodnutí zřizovatele rovněž nabývá do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu 
činnosti, pro kterou byla zřízena včetně její doplňkové činnosti, povolené touto zřizovací 
listinou, pořízený v souladu s plánem pořízení majetku, který byl zřizovatelem schválen 
pro příslušný rok. 

 

6.2  Organizace je dále oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu 
činností, pro které byla zřízena, a to majetek nabytý darem nebo děděním, avšak vždy jen 
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný souhlas musí být 
udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru. 
Předchozí souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených 
darů nebo i pro jednotlivý dar. Touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí 
souhlas pro přijetí finančních darů účelově neurčených. 
 

6.3 Pořízení či zcizení nemovitého majetku podléhá vždy písemnému souhlasu zřizovatele 
udělenému ke konkrétnímu právnímu jednání, a to bez ohledu na výši jeho pořizovací 
ceny. 
 

6.4  Veškerý majetek je organizace povinna spravovat pro hlavní účel, ke kterému byla 
zřízena. Organizace je povinna majetek účelně a efektivně využívat, pečovat o jeho 
ochranu, rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro případný další investiční rozvoj. 
 

6.5  Odpisy majetku prováděné organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu  
jsou zdrojem fondu investic. Odpisový plán je součástí vnitřních předpisů organizace. 
 

6.6  O všech formách pořízení majetku, včetně pořízení na splátky nebo nájmem s právem 
koupě, rozhoduje v rámci zřizovatelem schváleného plánu pořízení majetku ve své 
pravomoci ředitel organizace, jím pověřený pracovník nebo pracovník odpovědný dle 
organizačního řádu. 

 

6.7  Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného majetku 
je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem fondu investic organizace. 

 

6.8 Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. S 
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veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré 
právní povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 

 

Čl. 7 
Finanční hospodaření 

 

7.1  Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a peněžními 
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých 
fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob a s prostředky přijatými z jiných 
rozpočtů. 

 
7.2  Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené 

zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného hospodářského výsledku, použije 
jej k tvorbě fondu odměn a rezervního fondu v rámci pravidel stanovených zákonem  
č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 

7.3  Cenotvorba služeb a zboží poskytovaných v rámci doplňkové činnosti se řídí zákonem   
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a hospodářskou soutěží 
v daném místě a čase. 
 

7.4  V případě zadávání veřejných zakázek se organizace řídí příslušnými právními předpisy a   
směrnicemi vydanými zřizovatelem. Zřizovatel si vyhrazuje právo jmenovat člena 
výběrové komise. 

 

Čl. 8 
Doba trvání organizace 

 

8.1 Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 
Čl. 9 

Ostatní ustanovení 
 
9.1 Ověření účetní závěrky a kontrolu hospodaření organizace provádí k tomu příslušný 

odbor Městského úřadu Litoměřice, pokud zřizovatel nebo ředitel organizace neuloží 
povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. 

 
9.2  Při výkonu své činnosti se organizace řídí obecně závaznými předpisy a vnitřními 

předpisy zřizovatele. 
 

9.3  Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanovena v této 
zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy. 

 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne 8.2.2017 

včetně všech jejích dodatků. 
10.2 Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 22.6.2021 
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usnesením č………………. a tímto dnem též nabývá účinnosti. 
 
 
 

 
V Litoměřicích dne 22.6.2021 
 
 
                 …………………………………… 

              Mgr. Ladislav Chlupáč 
                                                                         starosta města 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 19

Název bodu: Prodej obchodního závodu Zahrada Čech s.r.o. do vlastnictví PO
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

Zodpovídá: Lukas Wünsch
Zpracoval/a/i: Ing. Andrea Křížová
Konzultoval/a (s
kým):

Bc. Martina Skoková, Mgr. Kateřina Moučková, Ing. Iveta
Zalabáková, JUDr. Marianna Svobodová

Důvodová zpráva:
Usnesení Rady města č. 263/11/2021 ze dne 24.5.2021 resp. vzetí na vědomí informace o variantách
zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady
Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a případného dalšího udržitelného fungování celého areálu
výstaviště v rámci rozsahu výkonu činností příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v
Litoměřicích, vymezených její zřizovací listinou s nutností zapracování příslušných změn - viz
předchozí bod jednání ZM - "Nová zřizovací listina Městská kulturní zařízení v Litoměřicích" - právní
analýza vypracována advokátní kanceláří Duška & Svobodová.

Navrhovanou formou zabezpečení shora uvedeného je koupě obchodního závodu od společnosti
Zahrada Čech s.r.o. , se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 příspěvkovou
organizací města Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01
Litoměřice – Předměstí, IČO: 44557141.

Obchodní závod je tvořen souborem jmění sloužícího pro organizování výstav a veletrhů, realizacemi
výstavních stánků a pořádání kulturně-společenských akcí zejména v areálu výstaviště Zahrady
Čech, ale i mimo tento areál - detailní vymezení viz část 3 a následující přiloženého Znaleckého
posudku č. 061/2021 ze dne 31.5. 2021, zpracovaného společností Grant Thornton Appraisal services
a.s., Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, IČO:27599582 - viz příloha orig. zápisu.

Finanční prostředky na nákup obchodního závodu budou MKZ v Litoměřicích, příspěvková
organizace poskytnuty z rozpočtu města Litoměřice jako závazný ukazatel - příspěvek pro nákup
obchodního závodu - rozpočtové opatření viz příloha orig. zápisu.

Koupě obchodního závodu je veřejnou zakázkou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy s ohledem na stanovený účel, tj. převzetí pořádání výstav
v areálu výstaviště Zahrady Čech existuje pouze jeden závod a jediný dodavatel, který může splnit
potřeby příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, a to společnost Zahrada
Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701.

Za účelem realizace podzimní výstavy Zahrady Čech již v rámci výkonu činnosti MKZ v Litoměřicích,
příspěvková organizace je stanoven termín převodu s účinností 1. července 2021 - návrh smlouvy o
koupi obchodního závodu viz příloha orig. zápisu.

Dalším nezbytným předpokladem pro pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech, podzimní
výstavy Zahrady Čech a dalšího udržitelného fungování celého areálu výstaviště v rámci výkonu
činnosti MKZ v Litoměřicích, příspěvková organizace je schválení následujících kroků:

- ukončení nájemní a licenční smlouvy se Zahradou Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice,
IČO: 22794701 ke dni 30.6.2021 - předkládáno ZM samostatným bodem na jednání 22/6/2021
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- uzavření nájemní smlouvy na areál výstaviště Zahrada Čech s MKZ v Litoměřicích, příspěvková
organizace - předkládáno RM na mimořádném jednání 22/6/2021

- uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám "Zahrada Čech" s MKZ v Litoměřicích,
příspěvková organizace - předkládáno RM na mimořádném jednání 22/6/2021

- uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městem Litoměřice a MKZ v
Litoměřicích, příspěvková organizace - předkládáno RM na mimořádném jednání 22/6/2021 - jde o
mobiliář movitých věcí ve vlastnictví města Litoměřice, nezbytných pro realizaci shora uvedené
činnosti, původně součástí nájemní smlouvy mezi městem Litoměřice a společností Zahradou Čech
s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2021

Protinávrh Mgr. Panaše (PhDr. Simerské a Ing. Hrkala) - varianta č. 1:
a) ZM bere na vědomí informaci o způsobu zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro
pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a dalšího udržitelného
fungování celého areálu výstaviště v rámci výkonu činností Městských kulturní zařízení v
Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141,

b) ZM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se
sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 s uzavřením smlouvy o koupi obchodního
závodu od společnosti Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, a to
za cenu 1 Kč,

c) ZM neschvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

usnesením č. ../3/2021

Protinávrh Mgr. Panaše (PhDr. Simerské a Ing. Hrkala) - varianta č. 2:
a) ZM bere na vědomí informaci o způsobu zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro
pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a dalšího udržitelného
fungování celého areálu výstaviště v rámci výkonu činností Městských kulturní zařízení v
Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141.

b) ZM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se
sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 s odkoupením dlouhodobého majetku od
společnosti Zahrada Čech s.r.o. za cenu uvedenou ve znaleckém posudku: 3.738.907 Kč a drobného
majetku za cenu 100.000 Kč.

c) ZM schvaluje upravené rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP dle usnesení přijatého pod písmenem
b).

usnesením č. ../3/2021

Protinávrh Mgr. Panaše (PhDr. Simerské a Ing. Hrkala) - varianta č. 3:
a) ZM bere na vědomí informaci o způsobu zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro
pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a dalšího udržitelného
fungování celého areálu výstaviště v rámci výkonu činností Městských kulturní zařízení v
Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141.
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b) ZM neuděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se
sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 s uzavřením smlouvy o koupi obchodního
závodu od společnosti Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701.

c) ZM ukládá Městským kulturním zařízením nechat vypracovat oponentní znalecký posudek, kdy
jeho zhotovitel bude vybrán komisí, ve které bude ředitelka MKZ a po jednom zástupce z každé
opoziční strany.

usnesením č. 81/3/2021

a) ZM bere na vědomí informaci o způsobu zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro
pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a dalšího udržitelného
fungování celého areálu výstaviště v rámci výkonu činností Městských kulturních zařízení v
Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141,

b) ZM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se
sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s uzavřením smlouvy o koupi obchodního
závodu od společnosti Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, a to
za cenu stanovenou znaleckým posudkem (viz příloha orig. zápisu),

c) ZM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: GT_APP_ZP_c._061_2021.pdf
Příloha č. 2: ZM_22_06_2021_Smlouva_koupe_zavod_ZC_MKZ_navrh.pdf
Příloha č. 3: ZM_22_6_2021_RO_koupe_OZ_ZC_MKZ_najemne_2021.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Grant Thornton Appraisal services a.s., Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika,  
IČ: 275 99 582, DIČ: CZ27599582 
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 23987 

 
 
tel.: +420 296 152 111 
datová schránka: bc6mvma 

 

O GRANT THORNTON 

  
Grant Thornton v mezinárodním prostředí 
Jsme síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských společností s více než 

56 000 profesionály, kteří působí ve 140 zemích. Jsme tu proto, abychom dynamickým 
organizacím pomohli využít jejich růstový potenciál. 

Už více než 100 let pomáháme našim klientům realizovat jejich strategické cíle. Ať už 
chcete financovat růst své firmy, řídit rizika a splňovat příslušné regulace, optimalizovat 
procesy nebo zvýšit hodnotu společnosti pro její stakeholdery, můžeme Vám pomoci. 

Uvažujeme v globálním měřítku a zároveň máme znalosti o místním trhu. To znamená, 
že jsme všude, kde jste Vy, a také tam, kde chcete být. 

 

Grant Thornton v České republice 
Grant Thornton si za poslední dvě desetiletí vybudoval na českém trhu silnou pozici v 
oblasti daňového, transakčního a manažerského poradenství, auditu, oceňování včetně 
znaleckých služeb, účetnictví a mzdového účetnictví. Skupina v České republice v roce 
2020 významně posílila a zařadila se mezi největší poradenské skupiny na trhu. Roční 
obrat holdingu Grant Thornton Czech Republic v současnosti dosahuje 750 milionů Kč, 
v kancelářích v Praze, Brně a Ostravě pracuje více než 400 profesionálů. Grant Thornton 
poskytuje v ČR své služby více než 1 000 klientům z privátní i veřejné sféry, mezi něž 
patří i polovina Czech TOP 100 firem a mnoho firem mezinárodních. 

750 mil. Kč 

Roční obrat 2019 

22 

partnerů 

400+ 

zaměstnanců 

3 kanceláře 

Praha • Brno • Ostrava 
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SHRNUTÍ PRO ZADAVATELE 

Private & Confidential 

31. 5. 2021 

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

IČ:  44557141 

Na Valech 2028 

412 01 Litoměřice 

(dále také „Zadavatel“) 

Vážení, 

na základě Vaší objednávky naše společnost Grant Thornton Appraisal services a.s., se 

sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 275 99 582, člen skupiny Grant 
Thornton International Ltd., zpracovala znalecký posudek na stanovení tržní hodnoty 

obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. k datu ocenění 31. 12. 2020 pro 

účely rozhodování o koupi závodu. 

Tento znalecký posudek je platný pouze pro výše uvedený účel ocenění k datu  
31. 12. 2020 a nelze jej použít za jiným účelem. 

Závěry provedeného ocenění jsou prezentovány v tomto znaleckém posudku včetně 
popisu zvolených metod a postupů, přičemž jsou rovněž uvedeny faktory, které byly vzaty 
v úvahu pro naše závěrečné vyjádření. Znalecký posudek dále obsahuje podmínky 
zadání, seznam použitých podkladů, informace o rozsahu prováděných šetření a 
současně předpoklady a omezující podmínky znaleckého posudku. 

GT stanovila na základě tohoto znaleckého posudku a použité metody ocenění hodnotu 
Předmětu ocenění (matematicky zaokrouhleno na tisíce Kč) ve výši 10 397 000,00 Kč. 

S pozdravem, 

 

Grant Thornton Appraisal services a.s. 
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1 ZADÁNÍ 

1.1 Odborná otázka zadaná Zadavatelem znaleckého posudku 

Dle § 40, odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti (uvedená 
vyhláška dále také jako „VoVZČ“)„ zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech (uvedený zákon dále také jako „ZoZ“), je úkolem 

tohoto znaleckého posudku ocenění obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. 

1.1.1 Předmět ocenění  

Předmětem ocenění je tedy obchodní závod společnosti Zahrada Čech s.r.o. (dále také 
„Předmět ocenění“). 

1.1.2 Datum ocenění  

Datum ocenění je 31. 12. 2020 (dále také „Datum ocenění). 

1.2 Účel použití znaleckého posudku 

Dle § 40, odst. 1 písm. b) VoVZČ má být znalecký posudek použit pro účely 
rozhodování o koupi obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. (dále také 
„Účel ocenění“). 

1.3 Skutečnosti sdělené zadavatelem 

Dle § 40, odst. 1 písm. c) VoVZČ Zadavatel nesdělil GT žádnou skutečnost, která může 
mít, nebo by mohla mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku. 

1.4 Základní obecné předpoklady a omezující podmínky 

Při zpracování ocenění jsme vyšli z informací, které jsou uvedeny v části Výčet podkladů. 

Předpokládáme, že informace a podklady poskytnuté Zadavatelem či společností 
Zahrada Čech s.r.o. (dále také „ZČ“) jsou věrohodné, pravdivé a správné. Další 
informace z ostatních (zejména veřejných) zdrojů, které byly v tomto znaleckém posudku 
použity, jsou rovněž považovány za věrohodné, pravdivé a správné.  

Obsah tohoto znaleckého posudku je důvěrný, s výjimkami uvedenými níže, slouží pouze 
pro vnitřní potřeby Zadavatele. 

Tento znalecký posudek ani žádná jeho část (včetně závěrů týkajících se Předmětu 
ocenění, identity společnosti Grant Thornton Appraisal services a.s. nebo jiných osob, 
které znalecký posudek zpracovaly, podepsaly nebo se jich týká) nesmí být šířena třetím 
stranám bez předchozího souhlasu a schválení Grant Thornton Appraisal services a.s. 

Tímto není dotčeno právo a povinnost zacházet s tímto znaleckým posudkem v souladu 
s účelem jeho zpracování. GT zachovává vůči třetím osobám mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o nichž se při zpracování tohoto ocenění dozvěděla. 

GT prohlašuje, že je nezávislá na Předmětu ocenění a na Zadavateli, že nemá žádný 
současný ani budoucí zájem na majetku, který je předmětem posudku, a že nemá žádný 
osobní ani majetkový vztah k Zadavateli či Předmětu ocenění (viz § 18 odst. 1 ZoZ). GT 

dále prohlašuje, že závěry tohoto znaleckého posudku vycházely z dokumentů, které jí 
byly předloženy Zadavatelem a společností Zahrada Čech s.r.o. V případě, že Zadavatel 

či společnost Zahrada Čech s.r.o. nepředložil GT dokumenty, které mohly mít vliv na 
zpracování tohoto znaleckého posudku, nepřijímá GT jakoukoli odpovědnost s touto 
skutečností související. 

Hodnoty prezentované v tomto znaleckém posudku jsou založeny na předpokladech v 
tomto znaleckém posudku uvedených. Případné rozdíly mezi výslednými hodnotami a 
výstupy průběžných výpočtů jsou způsobeny zaokrouhlením. 

GT zpracovává znalecký posudek podle podmínek na trhu v době k datu ocenění 
a neodpovídá za případné změny tržní situace, ke kterým by došlo po dni ocenění. GT 

podotýká, že případné odchylky, které mohou v budoucnosti nastat částečně z důvodu 
určitých nejistot v tuzemském podnikatelském prostředí, celkového rámcového vývoje 
české ekonomiky a z dalších rizik vztahujících se k Předmětu ocenění, si mohou časem 
vyžádat odpovídající korekce. V případě podstatných změn v ekonomické situaci 
společnosti nebo zásadních zvratů na trhu může být potřebná aktualizace tohoto 

posudku.  

Tento znalecký posudek je platný pouze pro výše uvedený účel ocenění k Datu ocenění 
a jeho závěry nelze použít ani interpretovat za jiným účelem. 
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1.5 Standard hodnoty 

V rámci odhadu hodnoty Předmětu ocenění se s ohledem na náš úkol a datum ocenění 
ztotožňujeme s definicí tržní hodnoty dle Mezinárodních oceňovacích standardů z roku 

2020 (International Valuation Standards 2020, dále také „IVS 2020“), účinných od 
31. 1. 2020, a chápeme hodnotu Předmětu ocenění jako odhadnutou částku, za kterou 
by měly být aktivum nebo závazek směněny k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a 
ochotným prodávajícím v transakci uskutečněné v souladu s principem tržního odstupu, 
po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v 

tísni. 

▪ Odhadovaná částka – cena vyjádřena v penězích splatná za aktivum v tržní 
transakci uskutečněné v souladu s principem tržního odstupu. Tržní hodnota je 
nejpravděpodobnější cena přiměřeně dosažitelná na trhu k datu ocenění. Jedná se 
o nejlepší cenu přiměřeně dosažitelnou prodávajícím a nejvýhodnější cenu 
přiměřeně dosažitelnou kupujícím. Tento odhad výslovně vylučuje možnost 
navýšení nebo snížení odhadované ceny na základě zvláštních podmínek nebo 
okolností, například atypického financování, ujednání o prodeji a zpětném pronájmu, 
zvláštních zřetelů nebo ústupků ze strany jakékoli osoby zapojené do prodeje nebo 
jakéhokoli prvku hodnoty, který je dostupný pouze určitému vlastníku nebo kupci. 

▪ Směna – hodnota aktiva nebo závazku je odhadovaná částka, nikoli předem určená 
částka nebo skutečná prodejní cena. Jedná se o cenu v transakci, která splňuje 
všechny prvky definice tržní hodnoty k datu ocenění. 

▪ Datum ocenění – vyjadřuje požadavek časově závislé hodnoty k danému datu. 

Vzhledem k tomu, že se trhy a podmínky na trhu mohou měnit, může být 
odhadovaná hodnota v jiném časovém okamžiku nesprávná nebo nepřiměřená. 
Částka ocenění odráží stav a okolnosti trhu k datu ocenění, nikoli jakémukoli jinému 
datu. 

▪ Ochotný kupující – kupující, který je ke koupi motivován, ale nikoli nucen. Tento 
kupující není ani příliš dychtivý, ani rozhodnutý koupit za každou cenu. Jedná se 
také o kupujícího, který nakupuje v souladu s realitou aktuálního trhu a s aktuálními 
očekáváními trhu, nikoli ve vztahu k imaginárnímu nebo hypotetickému trhu, jehož 
existenci nelze prokázat nebo očekávat. Předpokládaný kupující by nezaplatil cenu 
vyšší, než vyžaduje trh. Mezi ty, kdo tvoří „trh“, patří i současný vlastník. 

▪ Ochotný prodávající – prodávající není ani příliš dychtivý, ani prodávající z donucení, 
který je připraven prodat za každou cenu, ani prodávající připravený počkat si na 

cenu, který není na současném trhu považována za přiměřenou. Ochotný 
prodávající je motivován prodat aktivum v tržních podmínkách za nejlepší cenu 
dosažitelnou na volném trhu po náležitém marketingu bez ohledu na to, jak vysoká 
tato cena může být. Součástí této úvahy nejsou faktické okolnosti, ve kterých se 
nachází skutečný vlastník, protože ochotný prodávající je hypotetický vlastník. 

▪ Transakce uskutečněná v souladu s principem tržního odstupu – transakce mezi 

stranami, které mezi sebou nemají konkrétní nebo zvláštní vztah, např. vztah 
mateřské a dceřiné společnosti nebo pronajímatele a nájemce, který může vést 
k cenové úrovni netypické pro daný trh nebo zvýšené cenové úrovni. Předpokládá 
se, že transakce, ve které jde o tržní hodnotu, probíhá mezi stranami, které mezi 
sebou nemají žádný vztah a jednají vzájemně nezávisle. 

▪ Po náležitém marketingu – aktivum bylo vystaveno na trhu nejvhodnějším 
způsobem, aby se dispozice s ním uskutečnila za nejlepší cenu přiměřeně 
dosažitelnou v souladu s definicí tržní hodnoty. Metoda prodeje je považována za 
nejvhodnější k dosažení nejlepší ceny na trhu, na který má prodávající přístup. Délka 
doby vystavení není pevná, ale liší se podle druhu aktiva a tržních podmínek. 
Jediným kritériem je, že doba musí být dostatečná k tomu, aby si aktivum mohlo 

získat pozornost dostatečného počtu účastníků trhu. Doba vystavení předchází datu 
ocenění. 

▪ Informované a uvážlivé jednání – předpokládá se, že jak ochotný kupující, tak 
ochotný prodávající jsou přiměřeně informováni o povaze a charakteristikách aktiva, 
o skutečných a potenciálních způsobech jeho využití a o stavu trhu k datu ocenění. 
Dále se u obou předpokládá, že své informace využijí uvážlivě, a budou tak usilovat 
o cenu, která je pro jejich příslušnou pozici v dané transakci co nejpříznivější. 
Uvážlivost se hodnotí vzhledem ke stavu trhu k datu ocenění, nikoli zpětně 
z hlediska zkušeností nabytých k nějakému pozdějšímu datu. Není například 
nezbytně neuvážlivé, pokud prodávající na trhu s padajícími cenami prodá aktiva za 
cenu, která je nižší než předchozí tržní úrovně. V takových případech, stejně jako u 
ostatních směn na trzích s měnícími se cenami, bude uvážlivý kupující nebo 
prodávající jednat v souladu s nejlepšími tržními informacemi, které jsou v dané 
době k dispozici. 

▪ Nikoli v tísni – obě strany jsou motivován transakci provést, ale žádná z nich není 
k jejímu dokončení tlačena nebo nenáležitě nucena. 

GT proto s ohledem na znění znaleckého úkolu považuje tržní hodnotu jako určitou formu 
objektivizace a zakládá své postupy na principech objektivizace dat. Tržní hodnota 
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stanovená GT nevychází čistě pouze z tržních dat, i když tato využívá GT nejvíce, ale 
v určitých případech je nucena vzhledem k nedostatku tržních dat či naopak nejasnosti 
při výběru z více zdrojů vycházet z uzancí (viz Mařík M. a kolektiv, 20181 str. 35–37). 

Tržní hodnota však není vyjádřením jakési správné ceny odpovídající tzv. 
fundamentálním faktorům majetku. Tržní hodnota je vždy odhad ceny platný k datu 

ocenění a za podmínek, které platí k datu ocenění. Dále je nutné rozumět, že tržní 
hodnota není žádná vnitřní, zdánlivě spravedlivá a objektivní hodnota (viz Mařík M. 
(2009): K vybraným problémům oceňování podniku ve znalecké praxi. Odhadce a 
oceňování majetku, 1/XV. Česká komora odhadců majetku, 2009). 

1.6 Výčet podkladů 

1.6.1 Postup při výběru zdrojů dat 

Při vypracování tohoto znaleckého posudku jsme vycházeli z dat poskytnutých 
Zadavatelem, tj. týkajících se Předmětu ocenění, a z veřejně dostupných dat odborných 
institucí a autoritních odborníků, tj. tykajících se valuačních parametrů. Výběr dat, 
respektive valuačních parametrů, jsme provedli v souladu s odbornou literaturou, 
mezinárodně uznávanými oceňovacími standardy a s našimi odbornými zkušenostmi. 

1.6.2 Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nám byly Zadavatelem předloženy níže 
uvedené dokumenty: 

A. Seznam dlouhodobého a drobného hmotného majetku obchodního závodu 
společnosti Zahrada Čech s.r.o. k Datu ocenění; 

B. Rozvaha obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. k Datu ocenění; 

C. Výkaz zisku a ztráty obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. k Datu 

ocenění;  

D. Seznam investičních a neinvestičních dotací přijatých obchodním závodem 
společnosti Zahrada Čech s.r.o. za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020; 

E. Organizační struktura zaměstnanců obchodního závodu společnosti Zahrada Čech 
k Datu ocenění.  

 
1Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku (základní metody a postupy). Praha, Ekopress 2018. ISBN 978-80-
87865-38-5 

F. Ocenění Souboru majetku (majetkové podstaty) společnosti Zahrada Čech s.r.o., č.: 
21-05/2021 vypracované odborným znalcem; 

G. Dokumentace k dopravním prostředkům obchodního závodu společnosti Zahrada 
Čech s.r.o. (technické průkazy, informace o stavu najetých kilometrů, atd.) k Datu 

ocenění; 

Při ocenění jsme dále vycházeli z informací předaných zástupci společnosti Zahrada 
Čech s.r.o. při inspekci dne 18. 5. 2021 a z vlastních zjištění zpracovatele během této 
inspekce. 

Dále byl tento znalecký posudek zpracován z veřejně dostupných informací o Předmětu 
ocenění k datu 31. 12. 2020, které obsahují následující veřejně dostupné zdroje: 

H. Veřejný rejstřík a Sbírka listin Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

I. Aplikace ARES Ministerstva financí České republiky, která zpřístupňuje údaje z 
informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických 
subjektech.  

Při vypracování znaleckého posudku jsme dále využili údaje z následující databáze: 

J. Databáze Eikon společnosti Refinitiv, která poskytuje globální data např. o 
průmyslových odvětvích, makroekonomická data jednotlivých států, data k cenným 
papírům, derivátům či ekonomické údaje a analýzy veřejně obchodovaných 
společností, a to jak z pohledu historického vývoje, tak prognózy. 

Při vypracování znaleckého posudku jsme využili rovněž údaje z následujících veřejně 
dostupných zdrojů: 

K. Webové stránky společnosti Zahrada  Čech s.r.o. (dostupné z: 
http://www.zahradacech.cz/) 

L. Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) – organizace 190 zemí, 
jejímž cílem je globální měnová spolupráce či podpora mezinárodního obchodu a 
globální finanční stabilita a která provozuje databázi World Economic Outlook 
database (WEO) obsahující historický vývoj a prognózu makroekonomických dat 
jednotlivých zemí světa. 

M. Internetové stránky profesora Aswatha Damodarana (dostupné z: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/), uznávaného experta na korporátní finance 
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a oceňování, kde jsou zveřejněna data používaná zejména pro kalkulaci diskontní 
míry či pro metodu tržního porovnání.  

N. Internetové stránky poradenské společnosti Duff & Phelps (dostupné z: 
https://www.duffandphelps.com/), kde jsou mimo jiné zveřejňovaná data používaná 
pro kalkulaci diskontní míry (konkrétně equity risk premium). 

O. Česká národní banka – centrální banka České republiky, která poskytuje např. 
databázi ARAD prezentující časové řady agregovaných údajů za jednotlivé statistiky 
a oblasti finančního trhu či Zprávy o inflaci. 

P. Český statistický úřad - hlavní orgán státní statistické služby. 

Q. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, které zveřejňuje statistické 
materiály, jako je např. Panorama zpracovatelského průmyslu. 

R. Ministerstvo financí České republiky, které zveřejňuje statistické materiály, jako je 
např. Makroekonomická predikce. 

S. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které zveřejňuje statistické materiály, jako je 
např. Informační systém o průměrném výdělku (ISPV). 

Pro vypracování tohoto znaleckého posudku jsme využili dále poznatky z nám dostupné 
odborné literatury. 

1.6.3 Ověření věrohodnosti zdroje dat 

Podklady A. až G. od Zadavatele považujeme za věrohodné a správné. Ze spisu není 
zřejmé, že by správnost a věrohodnost podkladů A. až G. byla rozporována. 

Podklad J. z výše popsané databáze považujeme za věrohodný a správný, jelikož 
poskytovatelem této databáze je renomovaná a etablovaná společnost. Rovněž podklady 
z výše uvedených veřejně dostupných zdrojů H., I., K. až S. považujeme za věrohodné 
a správné. Uvedené instituce a provozovatelé výše popsaných webových stránek jsou 
obecně vnímány jako uznávané autority ve svém oboru či jako oficiální zdroje. S ohledem 

na výše uvedené jsme neověřovali věrohodnost podkladů získaných ze zdrojů 
uvedených pod body H. až S. Ověření věrohodnosti těchto zdrojů navíc není možné 
s ohledem na hospodárnost zpracování znaleckého posudku a nedostupnost dat pro 
takové ověření.  

Ačkoli máme za to, že informace, na jejichž základě je znalecký posudek zpracován, 
jsme nashromáždili ze spolehlivých zdrojů, nepřebíráme žádnou odpovědnost za 
pravdivost a přesnost jakýchkoliv údajů takto získaných. Neprováděli jsme žádná šetření 
směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti předložených dokumentů, ze kterých 

jsme ve znaleckém posudku vycházeli. Ověření věrohodnosti těchto zdrojů není 
s ohledem na hospodárnost zpracování znaleckého posudku možné. GT zároveň není 
odborně způsobilá pro provedení takového ověření. 

1.7 Seznam zkratek 

Níže uvádíme seznam používaných zkratek. 

GT, my Grant Thornton Appraisal services a.s., IČ: 275 99 582 

Zadavatel Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, IČ: 44557141 

Společnost, ZČ Zahrada Čech s.r.o. IČ: 22794701 

Předmět ocenění Obchodní závod společnosti Zahrada Čech s.r.o IČ: 22794701 

ČR Česká republika 

USA Spojené státy americké 

EU Evropská unie 

IVS International Valuation Standards (Mezinárodní oceňovací 
standardy) 

IFRS International Financial Reporting Standards (Mezinárodní účetní 
standardy)  

ZoZ Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a 
znaleckých ústavech 

VoVZČ Vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti 

Eikon databáze Eikon společnosti Refinitiv 

ČÚS Český účetní standard 

BBG databáze společnosti Bloomberg Finance L.P. 

OR obchodní rejstřík 

CDS Credit Default Swap 

MMF Mezinárodní měnový fond 

ČNB Česká národní banka 
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ČSÚ Český statistický úřad 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

MFČR Ministerstvo financí České republiky 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Kč koruna česká 

EUR euro 

USD americký dolar 

DCF Discounted Cash Flows (diskontované peněžní toky) 

WACC Weighted Average Cost of Capital (průměrné vážené náklady 
kapitálu) 

FCFF Free Cash Flows to Firm (volné peněžní toky pro vlastníky a 
věřitele) 

PH pokračující hodnota 

CAPM Capital Asset Pricing Model 

EBIT Earnings Before Interest and Taxes (zisk před odečtením úroků 
a zdaněním) 

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

(zisk před odečtením úroků, zdaněním a odečtením odpisů) 

DM dlouhodobý majetek 

PK pracovní kapitál 

ROE Return on Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

VH výsledek hospodaření 

VK vlastní kapitál 

ROA Return on Assets (rentabilita aktiv) 

ROS Return on Sales (rentabilita tržeb) 

CZ cizí zdroje 

koronavirus onemocnění SARS-CoV-2 
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2 METODOLOGIE 

2.1 Úrovně hodnoty obecně 

Dle odborných názorů (např. Mařík, M. a kol. (2018) na str. 23) neexistuje něco jako 
objektivní hodnota a je nutné zvolit určitý standard hodnoty odpovídající účelu ocenění. 
Rovněž dle Mezinárodních oceňovacích standardů je zvolená úroveň hodnoty závislá na 

podmínkách a účelu ocenění, kdy oceňovatel by měl vzít v úvahu rovněž zadání a vstupní 
data obdržená od Zadavatele analýzy či ocenění. Případně je nutné, aby oceňovatel 
uvedl, za jakých podmínek a přijatých předpokladů je možné použít daný standard 

hodnoty. Na základě výše uvedeného se postupně vyvinuly různé standardy hodnoty.  

Důležité je také uvést, že hodnota je pouze odhadem pravděpodobné ceny. Cena, která 
byla na trhu realizována, může nebo nemusí mít vztah k hodnotě aktiva, která by byla 

stanovena ostatními. 

2.2 Definice obecně uznávaných ekonomických, resp. oceňovacích 
postupů 

Ve světě existuje několik obecně uznávaných pravidel a postupů při oceňování majetku, 
resp. obchodních závodů (dále také „podniky“). K přehledům přístupů a jednotlivým 
metodám uvádíme následující schéma. Uvedené metody jsou rovněž využitelné i pro jiný 
majetek než jen podnik. 

 

Schéma 2-1 Metody používané pro oceňování podniků 

                    
          

Metody diskontovaných peněžních toků (DCF)   

            
                    
          Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

  

  

Výnosový přístup 

      
                

      Kombinované (korigované) výnosové metody 
  

        
                    
          Metoda ekonomické přidané hodnoty 

  

            

                    
          Ocenění na základě tržní kapitalizace 

  

            
                    
          Ocenění na základě srovnatelných podniků 

  

            
  

Tržní přístup 

              
      Ocenění na základě srovnatelných transakcí   

        
                
          Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

  

            
                    
          Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

  

            

                    
          Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

  

            
                    
          Substanční hodnota principu reprodukčních cen 

  

           
  

Majetkový přístup 

              
      Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

  

        
                
          Likvidační metoda 

  

            
                    
          Majetkové ocenění na principu tržních hodnot   

            

                    

Zdroj: Mařík, M. a kol. (2018), str. 45, vlastní úprava 

Oceňovací praxe tedy poskytuje oceňovatelům vcelku široké spektrum oceňovacích 
postupů a metod, které jsou mnohdy rozpracovány do více detailních variant. Popis 
metodologie není předmětem tohoto znaleckého posudku a GT odkazuje na příslušnou 
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literaturu autorů - např. Copeland, Damodaran, Fama, French, Kislingerová, Koller, 
Mařík, Murrin, Pratt a další.  

Výsledné ocenění by mělo být zvoleno na úrovni některé konkrétní metody podle povahy 
oceňovaného majetku a účelu ocenění na základě kvalifikovaného a odůvodněného 
úsudku oceňovatele. Výsledky ostatních metod by pak měly určitým způsobem 
přiměřeně ohraničovat hodnotu zvolenou jako základní, viz např. Mařík, M. a kol. (2018) 
str. 470. 

2.3 Postup volby metody ocenění 

Oceňovací standardy požadují mimo jiného zvolit a odůvodnit volbu metody ocenění pro 
účely správného ocenění podniku, resp. akcií jednotlivého podniku. Protože výsledky 
ocenění jsou z důvodů implicitních předpokladů zakomponovaných v matematických 
modelech jednotlivých metod různé a někdy i značně různé, je potřeba volbám metod 
ocenění věnovat patřičnou pozornost.  

Před samotným oceněním Společnosti je nutné rozhodnout, zdali Společnost má šanci 
dlouhodobého fungování (nepřetržitého chodu, tzv. „going concern“). Pokud dojdeme 
k závěru, že ano, je možné použít pro ocenění výnosových metod. 

Při posuzování nepřetržitého chodu podniku je nutné pohled rozdělit do dvou základních 
skupin a podskupin: 

Strategická analýza trhu by měla vyústit v plán tržeb Společnosti jako jednoho ze 
zásadních generátorů hodnoty Společnosti. K tomuto bude nutné zejména provést 
analýzu vývoje makroekonomického prostředí a relevantního trhu: 

Finanční analýza Společnosti by měla doplnit výrok o perspektivách Společnosti 
z pohledu finančního řízení, resp. z pohledu nesených finančních rizik. 

2.4 Právní základy a předpisy související s oceňováním 

GT při stanovení hodnoty Předmětu ocenění postupovala dle předpisů platných k datu 
ocenění. 
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V následujících kapitolách jsou obsaženy náležitosti dle § 28 odst. 2 ZoZ a je proveden postup v souladu s § 41 VoVZČ. S ohledem na požadavky kladené na náležitosti a postupy analýz2 

dle odborných zdrojů, Mezinárodních oceňovacích standardů a oceňovací praxe jsou části jako nález, posudek a odůvodnění obsaženy zároveň v dílčích analýzách, které jsou rovněž 
pro celkovou přehlednost uvedeny jako samostatné kapitoly. Výsledné odůvodnění je syntézou jednotlivých dílčích nálezů, posudků a odůvodnění. 

 

 
2 Např. finanční a strategická analýza vyžaduje rozdílný postup při sběru dat a jejich zpracování, tedy dané analýzy obsahují každá svůj vlastní nález dle § 41 odst. 2 VoVZČ. 

NÁLEZ, POSUDEK, ODŮVODNĚNÍ 
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3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU OCENĚNÍ 

Zpracovatelé: Ing. Přemysl Krch, Bc. Jiří Nouza 

Popis postupu při sběru a tvorbě dat: Tato kapitola byla zpracována na základě dat 
získaných z veřejně dostupných zdrojů a na základě dat poskytnutých Zadavatelem. 

Předmětem ocenění je obchodní závod společnosti Zahrada Čech s.r.o. 

3.1 Společnost Zahrada Čech s.r.o. 

Společnost Zahrada Čech s.r.o. (dále také „ZČ“) se zabývá organizováním výstav a 
veletrhů, realizacemi výstavních stánků a expozic a také pořádáním kulturních a 
sportovních akcí.  Tyto akce společnost pořádá celoročně zejména v areálu Výstaviště 
Zahrada Čech v Litoměřicích, ovšem některé akce pořádá i mimo tento areál.  

Společnost ročně pořádá v průměru cca 45 akcí, přičemž u 25 % všech akcí je v roli 

pořadatele a u ostatních funguje jako produkční agentura zajišťující organizaci a hladký 
chod akcí. Nejdůležitějšími každoročně pořádanými akcemi jsou zejména tržnice 

Zahrady Čech a podzimní Zahrada Čech, které hojně navštěvuje i mezinárodní klientela. 
Dále Společnost pořádá také různé zvířecí výstavy, výstavy motorových vozidel, 
gastronomické akce, konference, svatby atd.  

Společnost Zahrada Čech s.r.o. byla založena v roce 2012. Společnost má dva vlastníky, 
přičemž oba mají 50% obchodní podíl. Jedním společníkem je Město Litoměřice, IČ: 002 
63 958 a druhým společníkem je společnost EXPO CZ s.r.o. IČ: 241 54 130.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje o Společnosti k datu ocenění jsou shrnuty v tabulce níže. 

Tabulka 3-1 Základní údaje o společnosti Zahrada Čech s.r.o. 
 

Název společnosti: Zahrada Čech s.r.o.  

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo: 227 94 701 

Sídlo: Litoměřice - Předměstí , Na Vinici 948/13, PSČ 41201 

Datum založení: 4. června 2012 

Základní kapitál: 10 100 000,- Kč 

Společníci: 

Město Litoměřice, IČ: 002 63 958 Mírové náměstí 15/7, 
Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 

Obchodní podíl: 50% 

EXPO CZ s.r.o. , IČ: 241 54 130 Litoměřice , Šeříková 
405/13, PSČ 41201 

Obchodní podíl: 50% 

Zdroj: výpis z obchodního rejstříku; vlastní zpracování GT 

3.2 Vymezení obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. 

Oceňovaný obchodní závod společnosti Zahrada Čech s.r.o. tvoří samostatně 
oceňovaný soubor jmění sloužící pro činnost v oblastech činnosti společnosti popsaných 
v kapitole 3.1. Závod je tvořen 11 zaměstnanci a zahrnuje zejména hmotné movité věci 
a jejich soubory (2 stanové haly, pokladny, altány a zahradní techniku). Významnou částí 
této položky je také mobiliář potřebný pro chod akcí, které jsou společností organizovány. 
Jedná se především o nábytek (stoly, židle, skříně, výstavní stánky, atd.), dále dekorace, 

nádobí a drobnější elektrotechniku. Obchodní závod také disponuje několika dopravními 
prostředky různého stáří a účelu (vysokozdvižný vozík, automobily). Dále jsou součástí 
obchodního závodu pohledávky, časové rozlišení aktiv, nehmotný majetek a závazky. 

Součástí převáděného závodu dle sdělení zástupce ZČ nejsou peněžní prostředky a 
zůstatek dluhu na účtu kontokorentního úvěru. Přehled aktiv a pasiv tvořících obchodní 
závod specifikovaný Zadavatelem je specifikován v rozvaze přiložené v příloze tohoto 

posudku.  
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4 ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE 

Zpracovatelé: Ing. Přemysl Krch, Bc. Jiří Nouza 

Popis postupu při sběru a tvorbě dat: analýza finanční situace byla provedena na základě 
informací poskytnutých Zadavatele a společnosti Zahrada Čech s.r.o. Podklady od 

Zadavatele a společnosti Zahrada Čech s.r.o. považujeme za věrohodné a správné. 

Cílem analýzy finanční situace je zhodnotit finanční zdraví Společnosti a poskytnout 

informace o rizicích spojených s jeho finanční situací k datu ocenění. Za tímto účelem 
byla provedena analýza účetních výkazů Společnosti (rozvahy a výkazu zisku a ztráty). 
Vzhledem ke skutečnosti, že s výjimkou dvou jasně identifikovatelných finančních 
položek, se jedná o rozsah aktiv a pasiv shodný s předmětem ocenění, lze tímto 
způsobem po zohlednění obou položek popsat zároveň i celkovou finanční situaci 
obchodního závodu. 

Analýzu finanční situace obchodního závodu ZČ jsme provedli na základě údajů 
čerpaných z finančních výkazů Společnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020 (dále 
také „sledované období“).  

Společnost vede účetnictví dle českých účetních předpisů a jejím účetním obdobím je 
kalendářní rok. Účetní závěrky Společnosti nebyly auditovány.  

Následující tabulky zobrazují vývoj výkazu zisku a ztráty a rozvahy Společnosti ve 
sledovaném období. 
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Tabulka 4-1 Historická aktiva (v tis. Kč) 

AKTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 

upraveno 

AKTIVA CELKEM 11 150 9 250 10 126 14 913 11 077 6 082 5 743 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 8 848 7 569 6 532 6 448 5 419 4 436 4 436 

Dlouhodobý nehmotný majetek 355 293 232 170 108 46 46 

Dlouhodobý hmotný majetek 8 493 7 276 6 300 6 278 5 311 4 390 4 390 

Hmotné movité věci a jejich soubory 5 581 4 420 5 483 5 515 4 604 3 738 3 738 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 929 873 817 763 707 652 652 

  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 929 873 817 763 652  652 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

1 983 1 983 0 0 0 0 0 

  
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

1 983 1 983 0 0 0 
 

0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA 1 983 1 525 3 445 8 266 5 516 1 591 1 252 

Zásoby 0 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky 1 177 1 186 2 749 7 988 5 273 1 252 1 252 

  Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 

  Krátkodobé pohledávky 1 177 1 186 2 749 7 988 1 252 1 252 1 252 

  Pohledávky z obchodních vztahů 664 412 2 496 7 724 182 182 182 

  Pohledávky – ostatní 513 774 253 264 1 070 1 070 1 070 

  Stát – daňové pohledávky 488 548 0 0 703 703 703 

  Krátkodobé poskytnuté zálohy 25 226 253 264 342 342 342 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 806 339 696 278 243 339 0 

Peněžní prostředky v pokladně 185 133 115 196 133 0 0 

Peněžní prostředky na účtech 621 206 581 82 110 0 0 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 319 156 149 199 142 55 55 

Náklady příštích období 319 156 149 199 142 55 55 

Zdroj: účetní výkazy Zahrada Čech s.r.o., vlastní zpracování 

Analýza aktiv 

▪ Aktiva obchodního závodu společnosti Zahrada Čech byla ve sledovaném období tvořena 
dlouhodobým majetkem (průměrně 65,13 % aktiv), oběžnými aktivy (průměrně 33,28 % aktiv) 
a také přechodnými aktivy (průměrně 1,59 % aktiv). Celková suma aktiv měla spíše klesající 
tendenci, s výjimkou meziročního nárůstu v letech 2017 a 2018 z důvodu vysokých 
meziročních nárůstů pohledávek z obchodních vztahů. Z hodnoty 11 150 tis. Kč k datu 31. 
12. 2015 na hodnotu 6 082 tis. Kč k datu 31. 12. 2020. Maximum bylo dosaženo k datu 31. 
12. 2018 (14 913 tis. Kč), minimum v posledním sledovaném roce. Za pokles aktiv mohl 
především pokles dlouhodobého majetku z důvodu jeho postupného odepisování a prodeje. 

▪ Dlouhodobý majetek, tvořící hlavní složku aktiv, byl uskupen z dlouhodobého nehmotného 
(průměrně 1,92 % aktiv) a dlouhodobého hmotného majetku (průměrně 63,21 % aktiv). 
Konkrétně hmotné movité věci a jejich soubory představovaly hlavně vybavení potřebné 
k zajišťování a organizaci akcí pořádaných Společností (stanové haly, výstavní stánky, 
pokladny, mobiliář atd.). Součástí hmotných movitých věcí a jejich souborů je také několik 
dopravních prostředků různého stáří a účelu (vysokozdvižný vozík, automobily). Velkou část 
majetku představují položky majetku vedené v podrozvahové evidenci, zejména inventář, 
nářadí apod. 

▪ Oběžná aktiva byla složena z pohledávek (krátkodobých) a peněžních prostředků. 
Krátkodobé pohledávky byly reprezentovány pohledávkami z obchodních vztahů a ostatními 
pohledávkami. Mezi lety 2016 a 2019 došlo k poměrně výraznému nárůstu krátkodobých 
pohledávek z důvodu nárůst pohledávek z obchodních vztahů až na 7 988 tis. Kč. V roce 
2019. V roce 2020 došlo ke skokovému poklesu pohledávek z obchodních vztahů, a to 
z důvodu utlumení obchodních aktivit závodu kvůli pandemii COVID-19. U peněžních 
prostředků není zřetelný žádný výrazný trend v jejich vývoji.  

▪ Přechodná aktiva byla tvořena náklady příštích období. Během sledovaného období byl 
zaznamenán postupný pokles nákladů příštích období. 

▪ Součástí převáděného závodu dle sdělení zástupce ZČ nejsou peněžní prostředky, tudíž 
jsme tuto skutečnost zohlednili v upraveném sloupci „2020 upraveno“, který znázorňuje stav 
jednotlivých položek aktiv po úpravách nepřecházející peněžní prostředky. 

▪ Tato úprava snížila celkovou sumu aktiv a také oběžných aktiv, resp. peněžních prostředků. 
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Graf 4-1 Struktura aktiv obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. 

 
Zdroj: účetní výkazy Zahrada Čech s.r.o., vlastní zpracování 

Tabulka 4-2 Historická pasiva (v tis. Kč) 

PASIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 

upraveno 

PASIVA CELKEM 11 150 9 250 10 126 14 913 11 077 6 082 5 452 

VLASTNÍ KAPITÁL 5 900 2 999 3 383 3 714 1 915 3 536 3 536 

Základní kapitál 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 

Základní kapitál 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let -1 167 -4 201 -7 101 -6 717 -6 386 -8 185 -8 185 

Neuhrazená ztráta minulých let -1 167 -4 201 -7 101 -6 717 -6 386 -8 185 -8 185 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období -3 033 -2 900 384 331 -1 799 1 621 1 621 

Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu 
na zisku 

0 0 0 0 0 0 0 

CIZÍ ZDROJE 5 244 6 251 6 730 11 108 9 154 2 546 1 916 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 

Závazky 5 244 6 251 6 730 11 108 9 154 2 546 1 916 

  Dlouhodobé závazky 3 139 2 137 1 494 1 506 1 258 291 291 

  Závazky k úvěrovým institucím 439 18 0 0 366 256 256 

  Závazky z obchodních vztahů 2 650 2 050 1 450 1 450 850 0 0 

  Odložený daňový závazek 50 69 44 56 42 35 35 

  Krátkodobé závazky 2 105 4 114 5 236 9 602 7 896 2 255 1 625 

  Závazky k úvěrovým institucím 0 802 1 948 2 984 3 416 630 0 

  Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 280 280 

  Závazky z obchodních vztahů 1 670 2 747 2 509 4 351 3 694 471 471 

  Závazky – ostatní 435 565 779 2 267 786 874 874 

  Závazky k zaměstnancům 180 162 249 272 252 315 315 

  
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 70 70 112 129 130 177 177 

  Stát – daňové závazky a dotace 25 19 98 497 32 55 55 

  Dohadné účty pasivní 60 221 240 295 290 260 260 

  Jiné závazky 100 93 80 1 074 82 67 67 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 6 0 13 91 8 0 0 0 

Zdroj: účetní výkazy Zahrada Čech s.r.o., vlastní zpracování 
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Graf 4-2 Struktura pasiv obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. 

 
Zdroj: účetní výkazy Zahrada Čech s.r.o., vlastní zpracování 
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Analýza pasiv 

▪ Pasiva obchodního závodu společnosti Zahrada Čech byla ve sledovaném období složena 
z vlastního kapitálu (průměrně 36,51 % pasiv), cizích zdrojů (průměrně 63,34 % pasiv) a 
přechodných pasiv (průměr 0,14 % pasiv). Financování činnosti obchodního závodu tak 
bylo realizováno především prostřednictvím cizích zdrojů. Hodnota pasiv měla většinou 
klesající tendenci (analogicky jako aktiva, z důvodu jejich nutné rovnosti), přičemž pokles 
výše pasiv byl způsobem snížením vlastního kapitálu, ale i cizích zdrojů. 

▪ Vlastní kapitál byl vždy kladný, a byl vždy tvořen především základním kapitálem (stabilní 
hodnota 10 100 tis. Kč po celé sledované období), dále výsledkem hospodaření běžného 
účetního období (minimum -3 033 tis. Kč k 31. 12. 2015 a maximum 1 621 tis. Kč k 31. 12. 
2020) a výsledky hospodaření minulých let, kdy docházelo ke kumulaci ztrát minulých let.  

▪ Cizí zdroje byly tvořeny dlouhodobými závazky (průměrně 15,37 % pasiv), krátkodobými 
závazky (průměrně 47,97 % pasiv. Dlouhodobé závazky byly tvořeny především závazky 
z obchodních vztahů, odloženými daňovými závazky a také závazky k úvěrovým institucím, 
které souvisely v letech 2019 a 2020 s leasingem na jeden z automobilů obchodního 
závodu Společnosti. Krátkodobé závazky byly tvořeny závazky k úvěrovým institucím, 
které souvisely s čerpáním kontokorentního úvěru a v minulých letech také se zápůjčkou 
přijatou od společnosti Gardenline s.r.o., která již byla k Datu ocenění plně splacena. Dále 
jsou tvořeny závazky z obchodních vztahů, které rostly až do roku 2019. Poté nastal pokles 
z důvodu útlumu ekonomické aktivity kvůli pandemii COVID-19. Ostatní krátkodobé 
závazky byly tvořeny především závazky k zaměstnancům a dohadnými účty pasivními.  

▪ Časové rozlišení bylo evidováno pouze nepatrné, a to v letech 2017 (0,13 % pasiv) 2018 
(0,61 % pasiv) a 2019 (0,07 % pasiv) 

▪ Součástí převáděného závodu dle sdělení zástupce ZČ nejsou kontokorentní úvěry, tudíž 
jsme tuto skutečnost zohlednili v upraveném sloupci „2020 upraveno“, který znázorňuje 
stav jednotlivých položek pasiv po úpravách o nepřecházející kontokorentní úvěry. Tato 
úprava snížila celkovou sumu pasiv a také cizích zdrojů, resp. krátkodobých závazků. 
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Tabulka 4-3 Historický výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 22 132 24 773 22 809 33 129 24 751 11 850 

Tržby za prodej zboží 0 0 97 98 76 25 

Výkonová spotřeba 21 059 23 305 17 302 27 055 20 473 13 820 

  Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 63 64 49 10 

  Spotřeba materiálu a energie 4 496 5 162 5 775 7 652 5 878 3 778 

  Služby 16 563 18 143 11 464 19 339 14 546 10 032 

Osobní náklady 3 159 3 041 4 598 5 575 5 665 6 124 

  Mzdové náklady 2 512 2 428 3 611 4 398 4 409 4 706 

  
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní 
pojištění a ostatní náklady 

647 613 987 1 177 1 256 1 418 

  
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 642 608 980 1 168 1 246 1 407 

  Ostatní náklady 5 5 7 9 10 11 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 1 019 1 279 1 117 861 997 983 

  
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

1 019 1 279 1 117 861 1 027 983 

  
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku – trvalé 
(odpisy) 

990 1 278 1 117 861 1 027 983 

  
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku – dočasné 

29 1 0 0 0 0 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0 0 0 -30 0 

Ostatní provozní výnosy 789 767 3 615 1 087 1 292 11 663 

  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 0 0 2 440 0 0 0 

  Tržby z prodaného materiálu 20 2 5 2 0 22 

  Jiné provozní výnosy 769 765 1 170 1 085 1 292 11 641 

Ostatní provozní náklady 573 645 3 029 318 502 842 

  
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

0 0 2 044 0 0 0 

  Zůstatková cena prodaného materiálu 0 0 0 164 0 0 

  Daně a poplatky v provozní oblasti 374 385 448 0 238 181 

  Jiné provozní náklady 199 260 537 154 264 661 

Provozní výsledek hospodaření -2 889 -2 730 475 505 -1 518 1 769 

Nákladové úroky a podobné náklady 87 110 76 121 256 124 

  
Nákladové úroky a podobné náklady – 
ovládaná nebo ovládající osoba 

0 110 76 121 256 124 

Ostatní finanční náklady 37 41 40 42 38 30 

Finanční výsledek hospodaření -121 -151 -116 -163 -294 -154 

Výsledek hospodaření před zdaněním -3 010 -2 881 359 342 -1 812 1 615 

Daň z příjmů 23 19 -25 11 -13 -6 

  Daň z příjmů odložená 23 19 -25 11 -13 -6 

Výsledek hospodaření po zdanění -3 033 -2 900 384 331 -1 799 1 621 

Výsledek hospodaření za účetní období -3 033 -2 900 384 331 -1 799 1 621 

Čistý obrat za účetní období 22 924 25 540 26 521 34 314 26 119 23 538 

Obchodní marže 0 0 34 34 27 15 

EBITDA -1 870 -1 451 1 592 1 366 -521 2 752 

EBIT -2 889 -2 730 475 505 -1 518 1 769 

Zdroj: účetní výkazy Zahrada Čech s.r.o., vlastní zpracování 
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Graf 4-3 Vývoj výsledků hospodaření obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. 

 

 Zdroj: účetní výkazy Zahrada Čech s.r.o., vlastní zpracování 

Na základě výše provedené analýzy finanční situace obchodního závodu 
Společnosti jsme dospěli k závěru, že lze usuzovat na vyhovující finanční 

zdraví. Neshledáváme tedy důvod odmítnout předpoklad pro výnosové 
ocenění na bázi „going-concern“ principu. 
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

▪ Tržby obchodního závodu ZČ byly ve sledovaném období složeny z tržeb z prodeje vlastních 
služeb, v roce 2017 také tržbami z prodeje dlouhodobého majetku. Dále v nepatrné míře 
tržbami za prodej zboží a tržbami z prodeje materiálu. Tržby společnosti byly během 
sledovaného období poměrně rozkolísané, kdy minimum ve výši 11 850 tis. Kč bylo dosaženo 
k datu 31. 12. 2020, a maximum ve výši 33 129 tis. Kč k datu 31. 12. 2018. Propad v roce 
2020 reflektuje dopady protiepidemických opatřená vlády, jež znemožnily pořádání velké 
části akcí. V ostatních letech se výnosy vyvíjely dle aktuální poptávky vystavovatelů a dalších 
nájemců po službách ZČ. Dále byl výsledek společnosti během sledovaného období ovlivněn 
ostatními provozními výnosy (průměrně 21,52 % tržeb), zejména pak položkou jiné provozní 
výnosy, která představuje dotace přijaté obchodním závodem Společnosti během 
jednotlivých let. V roce 2020 tato položka značně narostla, jelikož byla ovlivněna přijatými 
neinvestičními dotacemi souvisejícími s pandemií COVID-19. 

▪ V letech 2017 – 2019 činila výše dotací průměrně 1 087 tis. Kč, poté však došlo z výše 
uvedených důvodů k nárůstu v roce 2020 až na 11 510 tis. Kč přijatých dotací.  

▪ Výkonová spotřeba (průměrně 90,84 % tržeb) byla složena především ze spotřeby materiálu 
a energií, nákladů na služby a v nepatrném množství také náklady vynaloženými na prodané 
zboží. Výkonová spotřeba měla poměrně rozkolísaný průběh, přičemž maximum ve výši 
27 055 tis. Kč bylo dosaženo v roce 2018 a minimum pak v roce 2020 kvůli útlumu 
ekonomické aktivity z důvodu probíhající pandemie COVID-19 a vlivem provozních úspor. 
Osobní náklady měly mírně rostoucí trend během celého sledovaného období v souladu se 
všeobecným nárůstem platů mezd v ČR a také vysokým tlakem na trhu práce. Úpravy hodnot 
v provozní oblasti (průměrně 4,92 % tržeb) byly tvořeny zejména odpisy dlouhodobého 
majetku. Tržby a náklady související s prodejem dlouhodobého majetku vstupovaly do 
výsledku hospodaření pouze v roce 2017. Ostatní provozní náklady (průměrně 4,75 % tržeb) 
byly také kromě zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku (2017) tvořeny daněmi 
a poplatky v provozní oblasti a jinými provozními náklady. 

▪ Provozní výsledek hospodaření byl kladný v letech 2017, 2018 a 2020, kdy maximum 1 769 
tis. Kč bylo dosaženo v roce 2020 a minimum -2 730 tis. Kč v roce 2016.  

▪ Výsledek hospodaření běžného období měl podobný vývoj jako provozní výsledek 
hospodaření, ovšem byl mírně ovlivněn finančním výsledkem hospodaření a odloženou daní. 
Nejvyššího VH běžného úč. období dosáhla společnost v roce 2020 (1 621 tis. Kč), zejména 
díky poklesu výkonové spotřeby a nárůstu jiných provozních výnosů. 
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5 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

Zpracovatelé: Ing. Přemysl Krch, Bc. Jiří Nouza 

Popis postupu při sběru a tvorbě dat: Tato kapitola byla zpracována zejména z dat 
získaných z veřejně dostupných zdrojů (Ministerstvo financí České republiky, Česká 
národní banka, Český statistický úřad atp.) a částečně i na základě dat poskytnutých 
Zadavatelem. 

Funkcí strategické analýzy je prostřednictvím analýzy tržeb vymezit celkový výnosový 
potenciál obchodního závodu ZČ. Výnosový potenciál obchodního závodu ZČ je rozdělen 
na vnější a vnitřní potenciál. Vnější potenciál identifikuje příležitosti a rizika obchodního 
závodu ZČ na relevantním trhu a cílem analýzy vnitřního potenciálu je zjistit, do jaké míry 
je obchodní závod schopen využít příležitosti relevantního trhu a zároveň čelit jeho 
rizikům. 

5.1 Makroekonomická analýza  

V následujícím textu uvádíme závěry nejaktuálnější makroekonomické analýzy prostředí 
České republiky k Datem ocenění, kterou jsme na základě údajů publikovaných 
renomovanými institucemi3 zpracovali dne 11. 12. 2020 a která je uložena v plném 
rozsahu v archivu GT. V následujících grafech představují fialové barvy minulost, modré 
barvy pak námi sestavenou prognózu. 

 

 
3 Ministerstvo financí České republiky, Česká národní banka atp. 
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Položka – předmět 
zkoumání Komentář Grafické znázornění 

HDP 

▪ Česká ekonomika byla zasažena světovou finanční krizí v roce 2009 
a dluhovou krizí v letech 2012 a 2013. Od roku 2014 rostl HDP České 
republiky ve stálých cenách průměrně o 3,3 % ročně. Svého vrcholu však 
cyklus zřejmě dosáhl v roce 2018, poté již začala ekonomika zpomalovat. 

▪ V 1. čtvrtletí roku 2020 byla světová ekonomika silně zasažena rozšiřující 
se pandemií nového typu koronaviru SARS-CoV-2. Vlády celého světa 
včetně České republiky přijaly řadu opatření za účelem zbrzdění 
explozivního nárůstu počtu nakažených, které měly významné 
hospodářské dopady, a nastala celosvětová recese, jejíž rozsah je 
bezprecedentní od skončení 2. světové války. Ve druhém čtvrtletí roku 
2020 poklesla česká ekonomika meziročně o 11 %, ekonomika Evropské 
unie pak dokonce o 14,7 %. 

▪ Ve druhém pololetí roku 2020 by se měla ekonomika začít zotavovat, a 
pro rok 2020 jako celek je predikován reálný pokles české ekonomiky 
o 7,3 %. Uvedený odhad byl založen na předpokladu, že nenastane druhá 
vlna pandemie. Tento předpoklad se však nenaplnil. S ohledem na 
nárůsty počtu nakažených tak k datu ocenění již byla Vládou ČR 
zavedena nová opatření s ekonomickými dopady. 

▪ Pro rok 2021 je predikován růst reálného HDP v průměru o 4,0 %, je tak 
zřejmé, že i pokud se podaří zvládnout druhou vlnu pandemie bez 
výraznějších ekonomických dopadů, návrat k předkrizové úrovni výkonu 
ekonomiky bude trvat několik let. 

 

Inflace 

▪ V letech 2013 až 2015 se česká ekonomika potýkala s hrozbou deflace, 
na což zareagovala ČNB zavedením režimu devizových intervencí, který 
trval od listopadu 2013 do dubna 2017. 

▪ S oživující se ekonomikou míra inflace ČR vzrostla a v roce 2017 již 
dosáhla 2,5 %. 

▪ Následující roky míra inflace přesahovala inflační cíl ČNB, tedy 2 %, 
především v důsledku růstu cen potravin, elektřiny a bydlení. 

▪ V roce 2020 očekává ČNB míru inflace ve výši 3,4 %, která bude 
způsobena zejména růstem cen v důsledku výpadku příjmů firem a 
pokračujícím růst jejich nákladů. K výraznějšímu zpomalení růstu cenové 
hladiny dojde až v roce 2021 vlivem utlumení domácí poptávky a 
ochlazení trhu práce. 
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Položka – předmět 
zkoumání Komentář Grafické znázornění 

Úrokové sazby 

▪ V letech 2013 až 2015 se česká ekonomika potýkala s hrozbou deflace, 
na což zareagovala ČNB zavedením režimu devizových intervencí, který 
trval od listopadu 2013 do dubna 2017. 

▪ S oživující se ekonomikou míra inflace ČR vzrostla a v roce 2017 již 
dosáhla 2,5 %. 

▪ Následující roky míra inflace přesahovala inflační cíl ČNB, tedy 2 %, 
především v důsledku růstu cen potravin, elektřiny a bydlení. 

▪ V roce 2020 očekává ČNB míru inflace ve výši 3,4 %, která bude 
způsobena zejména růstem cen v důsledku výpadku příjmů firem a 
pokračujícím růst jejich nákladů. K výraznějšímu zpomalení růstu cenové 
hladiny dojde až v roce 2021 vlivem utlumení domácí poptávky a 
ochlazení trhu práce. 

 

Trh práce 

▪ Po propuknutí finanční krize byla ČNB nucena snižovat vyhlašované 
úrokové sazby až na tzv. technickou nulu, což mělo za následek i pokles 
tržních úrokových sazeb. 

▪ Sazba 3M PRIBOR poklesla ze 4 % v roce 2008 až na 0,3 % v roce 2016. 
▪ Od srpna 2017 začala ČNB v důsledku oživení ekonomiky 

a přehřívajících se trhů práce a nemovitostí opět zvyšovat své sazby, 
a tudíž 3M PRIBOR vzrostl až na 2,2 % v květnu roku 2019. 

▪ Následně však v reakci na nástup koronavirové krize a snižování 
vyhlašovaných sazeb ČNB začal 3M PRIBOR opět klesat a od června činí 
0,34 % p.a.  

▪ ČNB predikuje, že od 3. čtvrtletí 2021 začne 3M PRIBOR opět narůstat a 
v roce 2022 dosáhne průměrné hodnoty 1,1 % p.a. 
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Položka – předmět 
zkoumání Komentář Grafické znázornění 

Šetření 
makroprognóz 
(kolokvium) 

▪  Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí 
MFČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české 
ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce 
ve svých předpovědích počítají. Výsledky 50.Kolokvia, které se konalo v 
prosinci 2020, vycházejí z předpovědí 14 institucí (Ministerstvo financí; 
Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo práce a sociálních věcí; 
Česká národní banka; AkcentaCZ; Citi-bank; CYRRUS; Československá 
obchodní banka; Deloitte; Generali Investments CEE, investiční 
společnost; Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd 
Univerzity Karlovy; Komerční banka; Raiffeisenbank; Svaz průmyslu a 
dopravy ČR). Pro větší reprezentativnost šetření k nim byly přiřazeny 
prognózy Evropské komise (European Economic Forecast z listopadu 
2020), Mezinárodního měnového fondu (World Economic Outlook z 
října2020) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Economic 
Outlook z prosince 2020). 

Indikátor v % 2020 2021 2022 2023 

Hrubý domácí produkt -7,1 3,3 3,7 2,9 

3M PRIBOR 0,7 0,5 0,9 1,5 

Průměrná míra inflace 3,2 1,9 2 2 

Míra nezaměstnanosti 2,7 3,6 3,4 2,9 
 

 

 

5.2 Světová pandemie COVID-19 

Koncem roku 2019 vypukla ve světě pandemie virové choroby COVID-19, kterou 

způsobil nový koronavirus SARS-CoV-2. Ke konci března se virus rozšířil do více než 
190 zemí světa. V těchto podmínkách přijaly vlády většiny států řadu karanténních 
opatření, která významně omezila světovou ekonomickou aktivitu. Po oživení 
ekonomické aktivity během léta 2020 nastala ve většině zemí světa 2. vlna pandemie 
COVID-19. Světová ekonomika se proto vlivem pandemie nachází v recesi. 

Začátkem roku 2020 ještě před současnými problémy s koronavirem zveřejnila řada 
výzkumných institucí predikce globálního růstu v roce 2020 o 2 až 3 %. Avšak dnes, ke 
konci října 2020, se panika způsobená opětovnou gradací pandemie projevuje na 
akciových, dluhopisových a komoditních trzích, a to značným poklesem ve většině 
odvětví. 

Poradenská firma Simon-Kucher & Partners zveřejnila v červnu 2020 výsledky analýzy, 
která zkoumala dopady pandemie koronaviru na jednotlivé obory globální ekonomiky. 
Autoři tohoto hodnocení určili čtyři kvadranty, do kterých byly zařazeny podniky na 
základě analýzy vývoje poptávky/nabídky během pandemie koronaviru. Byly tak veškeré 
obory rozděleny na prosperující, přetížené, utlumené a ohrožené. 

Každý hodnocený obor/odvětví obdržel určité skóre a byl zařazen do příslušného 
kvadrantu. Statistiky indikovaly, že téměř 60 % oborů jsou v ohroženém stavu. Okolo 
30 % analyzovaných oborů bylo hodnoceno jako utlumená nebo přetížená odvětví. 
Pouze 11 % ze všech odvětví byla pozitivně ovlivněna pandemií koronaviru (došlo 
v tomto případě k výraznému růstu poptávky po výrobcích či službách kvůli odlišným 
preferencím zákazníků během krize). 

Následující graf zobrazuje dopad karanténních opatření na různá odvětví. 
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Graf 5-1 Dopady na odvětví 

 

Zdroj: Simon-Kucher & Partners, zpracování GT 

V první řadě dopadají karanténní opatření na odvětví služeb (cestování a doprava, 
hotelnictví, stravování atd.), kde došlo k významnému ohrožení těchto odvětví, které 
může vest k bankrotu většiny podniků (kvadrant ohrožené podniky).  

Energetické a komoditní společnosti patří do kvadrantu utlumeného odvětví, kde sice 
existuje velká nabídka, ale došlo k poklesu poptávky spotřebitelů vlivem poklesu jejich 
platební schopnosti.  

Odvětví bankovnictví a pojišťovnictví nebylo značným způsobem přetíženo pandemií 
koronaviru. Nabídka a poptávka v daném odvětví zůstala na relativní stabilní úrovni. 

Poslední kvadrant zobrazuje prosperující společnosti, které zaznamenaly významný růst 
poptávky. Jedná se zejména o podniky z IT, telekomunikačního a farmaceutického 
odvětví.  
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5.3 Analýza relevantního trhu4 

V této kapitole bude nejprve vymezen relevantní trh obchodního závodu společnosti 
Zahrada Čech s.r.o. a následně bude provedena jeho analýza.  

Hlavní činností Společnosti je provozování areálu výstaviště Zahrada Čech, což v sobě 
zahrnuje především organizování výstav, veletrhů, realizace výstavních stánků a 
expozice, či pořádání kulturních a sportovních akcí. Společnost většinu těchto akcí 
organizuje ve zmíněném areálu, ovšem některé akce pořádá, či se na nich podílí i na 

jiných lokacích v rámci Ústeckého kraje. Samotný areál výstaviště je v majetku města 
Litoměřice a Společnost si ho od města pronajímá. Nachází se ve východní části města 
Litoměřice a jedná se o jeden z nevětších výstavních areálů na severu Čech.  

Relevantní trh pro obchodní závod ZČ vymezujeme jako český veletržní a výstavní trh. 

Jedná se o poměrně výrazně segmentovaný trh, jelikož jednotlivé výstavy a veletrhy mají 
v mnoha případech odlišnou tématiku a zaměření. Jednotlivé společnosti provozující 
obdobnou činnost jako obchodní závod ZČ, většinou operují v rámci jedné hlavní lokality 

a jejich působení napříč areály výstavišť je spíše výjimečné. Zároveň se detaily jejich 
činnosti a provozu liší na základě různých specifik zejména v oblastech tematického 
zaměření, klientely, vztahů s dodavateli a místa působnosti. Srovnatelnost těchto 
subjektů je tedy z výše uvedených důvodů omezená. Po zohlednění popsaných 
skutečností a vzdálenosti od místa působnosti obchodního závodu ZČ se proto jako 

relevantní jeví zejména kritérium lokality. Jako nejbližší lze tedy vymezit následující 
společnosti: 

▪ Diamant Expo spol. s r.o., IČ: 646 52 807 

▪ Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., IČ: 431 44 390 

▪ PVA EXPO, a.s., IČ: 275 62 913 

 

Diamant Expo spol. s.r.o. 

Společnost Diamant Expo s.r.o. provozuje areál Výstaviště Louny. Dále také organizuje 

veletrhy a výstavy, pronájmem mobiliáře, mobilních stanů, hal a dalšího vybavení 
nutného pro zajišťování těchto akcí. Lounské výstaviště se nachází v areálu 
Masarykových sadů, v odpočinkové zóně na severozápadním okraji Loun. Jeho tradice 
sahá až do roku 1931. Společnost Diamant Expo s.r.o. areál výstaviště spravuje od roku  

 
4 Amasia Expo s.r.o. - Analýza českého veletržního a výstavního trhu za rok 2019.  

1994 a zároveň zde každoročně pořádá výstavy a veletrhy.  Areál lounského výstaviště 
nabízí čtyři pevné pavilony o rozloze 1 550m2. Venkovní výstavní prostory jsou o rozloze 
4 500m2.  

Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. 

Společnost vznikla v roce 1994 a kromě provozu areálu poskytuje služby v oblasti 

realizací výstav a veletrhů. Areál Výstaviště Lysá nad Labem je výstavní areál v blízké 
vzdálenosti od Prahy. Tři výstavní haly (10 000 m2) a venkovní dlážděná plocha (15 000 
m2) nabízí v průběhu roku okolo šedesáti výstav, veletrhů, trhů, koncertů, plesů a dalších 
společenských a kulturních akcí. Pořádají se zde výstavy s regionálním, 
celorepublikovým a mezinárodním dosahem. Portfolio pořádaných veletrhů a výstav je 
velice rozmanité. Společnost pořádá výstavy týkající se myslivosti, rybářství, včelařství a 
také například jezdectvím. 

PVA EXPO, a.s. 

Společnost PVA EXPO, a.s. spadá do koncernu SPGroup a je podrobena jednotnému 
řízení společností Capital Management Company, a.s., IČO 63079992.  Jediným 
akcionářem spol. Capital Management Company, a.s. je společnost SPGroup, a.s., IČO 
63078571. Společnost se zabývá pronájmem a správou areálu výstaviště areálu PVA 
EXPO na okraji v Letňanech. Jedná se o jeden z největších veletržních areálů v ČR, který 
představuje celkem 105 000 m2 krytých i venkovních ploch včetně 7 ocelových hal o 
ploše 35 000 m2. V areálu se pořádá okolo 115 akcí ročně s mezinárodní účastí. 
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5.4 Analýza vnitřního potenciálu 

Cílem analýzy vnitřního potenciálu je zhodnocení možného vývoje tržního postavení 
obchodního závodu ZČ a jeho schopnosti čelit konkurenci a využít rozvoje trhu. 

Položka – předmět 
zkoumání Komentář 

Podnikatelská 
činnost obchodního 
závodu ZČ a 
historie 

▪ Obchodní závod je součástí společnosti Zahrada Čech s.r.o., která byla založena v roce 2012. Obchodní závod ZČ se zabývá organizováním výstav a veletrhů, realizacemi 
výstavních stánků a expozic a také pořádáním kulturních a sportovních akcí. Tyto akce společnost pořádá celoročně zejména v  areálu Výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích, 
ovšem některé akce pořádá i mimo tento areál.  

▪ Nabízí také zajištění doprovodných programů. Obchodní závod ZČ má bohaté zkušenosti s kompletními realizacemi akcí na klíč a organizuje akce přesahující krajský význam. 

Zaměstnanci 

▪ Obchodní závod ZČ má celkem 16 zaměstnanců, přičemž jsme od zástupce společnosti Zahrada Čech s.r.o. obdrželi informaci, že v případě prodeje závodu by přecházelo 
společně se závodem přecházelo celkem 11 zaměstnanců. 

▪ Management – Obchodní marketingová a provozní ředitelka, jejíž hlavním úkolem je koordinace obchodní, marketingové a provozní složky společnosti. Finanční ředitelka,(není 
součást případného přechodu). Backoffice – Asistentka, která by nebyla součástí přechodu. Provozní oddělení – Vedoucí provozu, 4x technický pracovník různé specializace 
(technický pracovník se specializací na výškové práce není součástí případného přechodu). Obchodní oddělení – 2x manažer výstav, 1x referent výstav. Odpovědnost za plnění 
obchodního plánu práce se stávajícími klienty, získávání nových klientů, příprava nabídek, kalkulací a další. Marketingové oddělení – Manažer marketingu. Příprava marketingové 
strategie společnosti v podobě marketingového plánu, komunikace s médii, správa webových stránek, facebooku a instagramu. Ekonomické oddělení – Fakturantka (není 
součást případného přechodu), Mzdová účetní. 

▪ Pro účely případného prodeje se předpokládá zachování stávajícího počtu zaměstnanců pro provoz obchodního závodu, neboť i za nepřecházející zaměstnance by bylo 
pravděpodobně nutné zajistit náhradu buď jinými zaměstnanci, nebo dodavatelsky. 

Konkurence  

▪ Jednotlivé společnosti provozující obdobnou činnost jako obchodní závod ZČ, většinou operují v rámci jedné hlavní lokality a jejich působení napříč areály výstavišť je spíše 
výjimečné. 

▪ V případě vymezení obdobných subjektů jsme stanovili následující subjekty:  
▪ Diamant Expo spol. s r.o., IČ: 646 52 807, 
▪ Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., IČ: 431 44 390,  
▪ PVA EXPO, a.s., IČ: 275 62 913 

Technologie a 
zařízení 

▪ Obchodní závod ZČ při své činnosti nevyužívá zvláštní technologii vysoké úrovně. Kromě základního IT zařízení a techniky nutné k zajištění provozu areálu využívá zejména 
mobilní haly, stánky, altány, pokladny a mobiliář, jehož značná část spadá do drobného majetku. Investice do nových technologií a zařízení pro podnik nepředstavují zásadní 
ekonomickou zátěž.  

Dodavatelé 

▪ Obchodní závod ZČ není závislý na konkrétním dodavateli s výjimkou pronájmu areálu výstaviště od města Litoměřice.  
▪ Obchodní závod ZČ má portfolio dodavatelů vybudované na základě dlouhodobých vztahů. Nejvýznamnějším obchodním partnerem je město Litoměřice, od kterého si obchodní 

závod pronajímá areál Výstaviště Zahrada Čech. V případě nutnosti zajištění akcí nad rámec standardního programu obchodního závodu je situace řešena ad-hoc dle konkrétního 
požadavku.  

▪ Portfolio dodavatelů se tedy odvíjí od konkrétních organizovaných akcí a v případě pravidelných veletrhů a výstav je v čase relativně stabilní.  

Odběratelé 

▪ Hlavními odběrateli jsou pro obchodní závod ZČ především návštěvníci veletrhů a výstav, kteří generují okolo 25 % ročních tržeb.  
▪ Dále jsou významným odběratelem vystavovatelé na jednotlivých akcích, se kterými obchodní zástupci závodu vybudovali dlouhodobé vztahy, které dále udržují.  
▪ Mezi odběratele můžeme také zařadit mediální agentury, se kterými obchodní závod navázal během let spolupráci. 
▪ Část odběratelů je také v oblasti ostatních poskytovaných služeb (organizace akcí, pronájem mobiliáře a mobilních stánků, atd) 

Distribuční kanály 
▪ V případě distribučního kanálu převažují akce pořádané v místě působnosti, tedy v areálu Výstaviště Zahrada Čech, přičemž akce mimo tento areál jsou v řádu jednotek akcí 

ročně. 
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Položka – předmět 
zkoumání Komentář 

▪ Logistická náročnost akcí pořádaných v areálu není významná, díky čemuž není celkový provoz obchodního závod výrazně logisticky náročný.  

Marketing a 
propagace 

▪ Marketing a propagace obchodního závodu ZČ se z pohledu dělení na B2C a B2B částečně prolíná. B2B segment je zajišťován hlavně obchodními zástupci, kteří služby formou 
osobní komunikace aktivně propagují a navazují spolupráce s obchodními partnery. B2C segment je oslovován především formou reklamních kampaní a též díky dlouhodobé 
loajalitě stávajících návštěvníků.  

Poskytované služby  

▪ Obchodní závod ZČ ročně pořádá či organizačně zajišťuje v průměru cca 45 akcí, přičemž u 25 % všech akcí je v roli pořadatele a u ostatních funguje jako produkční agentura 
zajišťující organizaci a hladký chod akcí. Nejdůležitějšími každoročně pořádanými akcemi jsou zejména tržnice Zahrady Čech a podzimní Zahrada Čech, které hojně navštěvuje 
i mezinárodní klientela. Dále Společnost pořádá také různé zvířecí výstavy, výstavy motorových vozidel, gastronomické akce, konference, svatby atd. 

▪ Převážná většina akcí probíhá v areálu Výstaviště Zahrada Čech s.r.o. a zbytek poskytovaných služeb společnost nabízí v rámci Ústeckého kraje.   

 

Z analýzy vnějšího a vnitřního potenciálu vyplynulo, že neshledáváme zásadní rizika, která by přímo ohrožovala obchodní závod ZČ v jejím působení na relevantním 
trhu. Na základě závěrů finanční analýzy a strategické analýzy obchodního Závodu ZČ tak lze přijmout předpoklad going-concern. 
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6 VOLBA METOD OCENĚNÍ 

Zpracovatelé: Ing. Přemysl Krch, Bc. Jiří Nouza 

Na základě provedené finanční a strategické analýzy jsme dospěli k závěru, že obchodní 
závod společnosti Zahrada Čech s.r.o. splňuje předpoklady pro dlouhodobé fungování. 
Proto jsme se pro ocenění rozhodli přijmout předpoklad trvání obchodního závodu ZČ 

v dohledné budoucnosti (angl. „going-concern“). Z uvedených důvodů jsme pro ocenění 
Společnosti zvolili: 

▪ metodu diskontovaných peněžních toků (DCF), která je založena na analýze 
budoucích výnosů. Metody výnosové, mezi něž patří i metoda DCF, vycházejí ze 
základního předpokladu, že předmět ocenění – společnost, závod, provoz – je 

nástroj k vytváření zisku. Pro ocenění využijeme metodu ocenění volných peněžních 
toků ve variantě entity (DCF Entity). Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že se jedná 
dle našeho názoru o jednu z nejvíce teoreticky propracovaných metod ocenění a 
dále se jedná o nejrozšířenější metodu oceňování fungujících podniků nejen v USA, 
ale také v Evropě a v České republice; 
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7 ODHAD HODNOTY PŘEDMĚTU OCENĚNÍ POMOCÍ 
METODY DCF 

Zpracovatelé: Ing. Přemysl Krch, Ing. David Hrušťák, Ph.D., Bc. Jiří Nouza 

Popis postupu při sběru a tvorbě dat. Tato kapitola byla zpracována na základě dat 
získaných z veřejně dostupných zdrojů, na základě dat poskytnutých zástupcem 
Zadavatele a společností Zahrada Čech s.r.o. 

Při ocenění obchodního závodu ZČ metodou diskontovaných volných peněžních toků 
(DCF) budeme vycházet z finančního plánu ve formě plánovaného výkazu zisků a ztrát 
a rozvahy. Na základě tohoto plánu poté sestavíme plán volných peněžních toků, které 
budou diskontovány k datu ocenění diskontní mírou. 

V následujících kapitolách tedy vymezíme neprovozní část majetku obchodního závodu 
ZČ sestavíme odhad diskontní míry a plán volných peněžních toků. 

7.1 Neprovozní majetek 

Hodnota majetku získaná pomocí výnosové metody, analýzy diskontovaného cash flow, 

v sobě vzhledem ke svému charakteru nezahrnuje majetek, který se nepodílí na tvorbě 
finančních toků. Proto je nezbytné k hodnotě provozního majetku závodu získané pomocí 
výnosové metody přičíst hodnotu neprovozního majetku. 

V rámci obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. považujeme veškerý 
majetek za provozně nutný a není tedy uvažován žádný neprovozní majetek.  

7.2 Finanční plán 

7.2.1 Generátory hodnoty 

Generátory hodnoty jsou souborem několika podnikohospodářských veličin, které ve 
svém souhrnu určují hodnotu podniku. Prognóza generátorů hodnoty slouží jako podklad 
pro sestavení finančního plánu. Nejdůležitějšími generátory hodnoty pro sestavení 
finančního plánu v rámci metody DCF jsou následující: 

▪ tržby; 

▪ zisková marže; 

▪ investice do provozně nutného dlouhodobého majetku; 

▪ investice do provozně nutného pracovního kapitálu; a  

▪ financování. 

Pro ocenění části závodu budeme uvažovat 6letou 1. fázi finančního plánu, tj. od 
01. 01. 2021 až do 31. 12. 2026. Při sestavování finančního plánu potřebného pro 
ocenění obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. jsme vycházeli zejména 
z minulých výsledků obchodního závodu a rovněž z informací poskytnutých společností 
zahrada Čech s.r.o. o budoucím vývoji obchodního závodu. 

Prognóza generátorů hodnoty je uvedena v následujícím textu. 
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Položka - předmět 
zkoumání Komentář Grafické znázornění 

Tržby 

▪ Součástí Finančního plánu je plán tržeb, který byl naprojektován znalcem. 
Na základě obdržených informací předpokládáme, že tržby budou v roce 
2021 částečně ovlivněny restrikcemi spojenými s pandemií COVID-19, 
celkově předpokládáme jejich výši na úrovni 60 % předkrizového roku 
2019. Od managementu Společnosti jsme také obdrželi informaci, že tržby 
v roce 2021 budou dále ovlivněny jednorázovými výnosy, které spočívají 
ve výstavbě a zajištění vybavení tzv. očkovacích center na základě 
požadavku a financování Ústeckého kraje, resp. Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Dle poskytnutých informací budou tyto tržby přibližně ve výši 700 tis. 
Kč měsíčně, a to po odhadovanou dobu 6 měsíců v daném roce.  

▪ V roce 2022 již odhadujeme úplný návrat do plného vytížení obchodního 
závodu, přičemž mj. i dopadem realizace odložených akcí z minulých 
období ovlivněných vládními restrikcemi, lze realisticky očekávat nárůst 
tržeb o 10 % oproti roku 2019. 

▪  V dalších letech plánu odhadujeme postupný pokles tempa růstu tržeb až 
na 3 % ročně v posledním roce 1. fáze plánu.  

▪ Tržby za prodej zboží jsou pro jednotlivé roky plánu odhadovány na úrovni 
průměrného podílu tržeb za prodej zboží na celkových tržbách za období 
2017 – 2019.  

 

Položka 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tržby z prodeje 
vlastních výrobků a 
služeb 

19 051 27 226 28 587 30 017 31 217 32 154 

tempo růstu 60,8% 42,9% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 

Tržby za prodej zboží 64 91 96 101 105 108 

tempo růstu 155,9% 42,9% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 
 

Zisková marže 

▪ Součástí finančního plánu byl také plán nákladů. Celkové náklady 
obsahovaly náklady vynaložené na prodané zboží, spotřebu materiálu a 
energie, náklady na služby, osobní náklady a ostatní provozní náklady.  

▪ Jednotlivé položky nákladů byly plánovány s ohledem na jejich specifickou 
vazbu na jednotlivé činnosti obchodního závodu a předpokládány vývoj.  

▪ Spotřeba a materiálu a energie je pro rok 2021 odhadována na úrovni 75 
% roku 2019. Navíc jsou pro rok 2021 připočteny mimořádné náklady na 
pořízení mobiliáře nutného pro výstavbu očkovacího centra, které dle 
informací managementu budou činit přibližně 250 tis. Kč. V dalších letech 
jsou odhadované náklady každoročně navyšovány o předpokládanou 
inflaci na úrovni dlouhodobého inflačního cíle ČNB 2 %.  

▪ Odhad nákladů na prodané zboží je proveden na základě průměru 
historického podílu nákladů vynaložených na prodané zboží na tržbách za 
prodej zboží za období 2017 – 2019. 

▪ Odhad nákladů na služby je kalkulován pomocí vypočteného průměrného 
podílu nákladů na služby na tržbách v období 2017 – 2019, který je 
aplikován na odhadovanou výši tržeb v jednotlivých letech plánu. 

▪ Osobní náklady jsou odhadovány na úrovni roku 2020, přičemž v dalších 
letech bude docházet ke každoroční valorizaci na úrovni dlouhodobého 
inflačního cíle ČNB 2 %. 

▪ Ostatní provozní náklady se skládají z daní a poplatků v provozní oblasti 
a jiných provozních nákladů. Daně a poplatky v provozní oblasti jsou do 

 

Položka 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

EBIT marže 1,9% -0,1% 0,9% 2,0% 2,5% 2,7% 

EBITDA marže 5,5% 2,5% 3,7% 4,8% 5,6% 6,0% 
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zkoumání Komentář Grafické znázornění 

budoucna kalkulovány na základě historického průměrného podílu na 
celkových provozních výnosech z let 2015 – 2019. Jiné provozní náklady 
jsou ponechány na úrovni historického průměru z let 2015 – 2019.  

▪ Marže EBIT je pro rok 2021 plánována na úrovni 1,9%. V roce 2022 
odhadujeme její mírný pokles kvůli snížení ostatních provozních výnosů, 
jejichž nadstandardní výše v letech 2020 a 2021 souvisí především 
s provozními dotacemi poskytnutými v rámci vládních podpůrných 
programů zavedených kvůli pandemii COVID-19 a podpory města a kraje. 

▪ V dalších letech odhadujeme postupný mírný růst EBIT marže až na 
úroveň 2,7% v roce 2026. 

▪ EBITDA marže bude v období 2021 – 2026 nejdříve klesat na 2,5% a 
následně opět růst až na 6% v roce 2026.  

Investice do 
dlouhodobého 

majetku 

▪ Při plánování investic nutných pro zajištění přiměřené dlouhodobé míry 
reprodukce aktiv potřebných pro provoz obchodního závodu ZČ jsme 
vycházeli ze stávajícího rozsahu dlouhodobého majetku viz kapitola 7.2.2 
tohoto posudku, u kterého byla zjištěna reprodukční hodnota viz kapitola 
7.2.3 tohoto posudku. Dále byla stanovena vážená technicko ekonomická 
životnost daného majetku viz kapitola 7.2.4. Z těchto hodnot byla poté 
vypočtena požadovaná výše plánovaných investic. Plánovanou výši 
odpisů kalkulujeme na základě netto hodnot stávajícího dlouhodobého 
hmotného majetku a vážené průměrné zbývající životnosti stávajícího 
majetku viz kapitola 7.2.4. tohoto posudku. Plánované výše odpisů 
související s investicemi v dalších letech odhadujeme na základě 
průměrné doby odepisování vycházející z vážené průměrné odhadované 
životnosti dlouhodobého majetku obchodního závodu ZČ viz kapitola 
7.2.4. tohoto posudku. 

Položka 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Odpisy 675 730 794 869 953 1 042 

Investice brutto 625 733 845 962 1 015 1 035 

Investice netto -50 3 51 93 62 -7 

Dlouhodobý majetek netto 4 386 4 389 4 440 4 533 4 595 4 589 
 

Investice do 
pracovního kapitálu 

▪ Investice do pracovního kapitálu odhadujeme z výchozích rozvahových 
hodnot obchodního závodu k Datu ocenění. Zahrnují jednak krátkodobé 
pohledávky, provozně nutný finanční majetek, časové rozlišení aktivní a 
pasivní a dlouhodobé a krátkodobé závazky.  

▪ Očekávaný budoucí vývoj těchto položek jsme plánovali pomocí dob 
obratu vztažených k tržbám, přičemž byl zohledněn postupný náběh 
jednotlivých položek způsobený výjimečnou situací v souvislosti 
s pandemií COVID-19 v letech 2020 a 2021 na dlouhodobě udržitelné 
hodnoty. 

Položka 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Krátkodobé pohledávky 2 836 3 904 4 099 4 292 4 476 4 610 

Finanční majetek provozně nutný 269 401 436 485 513 517 

Časové rozlišení aktivní 89 127 133 139 145 150 

Dlouhodobé závazky 688 1 171 1 426 1 699 2 201 2 709 

Krátkodobé závazky 2 690 4 013 4 362 4 850 5 126 5 170 

Časové rozlišení pasivní 23 0 0 0 0 0 

PROVOZNĚ NUTNÝ PRACOVNÍ KAPITÁL -208 -753 -1 119 -1 632 -2 193 -2 602 

INVESTICE DO PROVOZNĚ NUTNÉHO 
PRACOVNÍHO KAPITÁLU 

145 -544 -367 -513 -561 -409 
 

file:///C:/Users/jarabicova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/609D513E.xlsx%23RANGE!B55
file:///C:/Users/jarabicova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/609D513E.xlsx%23RANGE!B55
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Položka - předmět 
zkoumání Komentář Grafické znázornění 

Financování  

▪ Na základě informací od Zadavatele jsme vyrozuměli, že obchodní závod 
v uplynulých letech běžně využíval externí zdroje pro financování provozu. 
Položka dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím představuje 
zbývající část leasingu související s pořízeným automobilem. Položka 
krátkodobých závazků k úvěrovým institucím představuje kontokorentní 
úvěr.   

▪ Závod plánuje pro svoji provozní činnost čerpat kontokorentní úvěr, jehož 
výši odhadujeme na úrovni historického podílu výše kontokorentního 
úvěru na tržbách okolo 9 %. Tato položka bude s růstem tržeb 
proporcionálně narůstat.    

▪ Zbývající část leasingu bude postupně splacena během let 2021 a 2022 a 
v dalších letech do plánu již nebude vstupovat. 
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7.2.2 Dlouhodobý majetek obchodního závodu 

Hmotný majetek související se závodem zahrnuje následující druhy majetku: 

1) Movité věci dlouhodobého hmotného movitého majetku – osobní automobily, 
stanové a výstavní haly, dřevěné stánky, výpočetní technika; 

2) Movité věci drobného movitého majetku – dřevěné stánky, stoly, židle, skříně, 
drobnou dílenskou techniku, výpočetní techniku, kuchyňské vybavení jako 
chladničky, grily, kávovary, rychlovarné konvice, ale i hrnky, talíře a sklenice. 

Podrobnější přehled majetku závodu je zobrazen v následující tabulce, která ukazuje 
počet položek, pořizovací cenu a zůstatkovou cenu po jednotlivých druzích a skupinách 
majetku. 

Tabulka 7-1 Přehled majetku (v celých Kč) 

Druh majetku/skupina majetku 
Počet 
položek 

Pořizovací cena 
[Kč] 

Zůstatková cena 
[Kč] 

dlouhodobý majetek    

5 - Výpočetní technika 1 96 276 0 

6 - Manipulační technika 2 422 108 54 836 

6a - Osobní automobil 5 1 847 021 294 538 

7 - Inventář 9 6 413 343 3 303 879 

7 - Inventář-stánek 4 507 005 85 654 

dlouhodobý majetek Celkem 21 9 285 753 3 738 907 

drobný majetek    

3 - Energetické a hnací stroje 14 92 651 0 

4 - Dílenská technika drobná 92 104 381 0 

5 - Přístroje a zvl. zařízení 12 65 504 0 

5 - Výpočetní technika 41 379 239 0 

6 - Manipulační technika 1 6 394 0 

6a - Osobní automobil 2 67 967 0 

7 - Inventář 333 1 583 314 0 

7 - Inventář-drobný 94 412 743 0 

7 - Inventář-stánek 56 896 747 0 

drobný majetek Celkem 645 3 608 940 0 

drobný majetek-mobiliář    

7 - Inventář 44 1 230 297 0 

Druh majetku/skupina majetku 
Počet 
položek 

Pořizovací cena 
[Kč] 

Zůstatková cena 
[Kč] 

7 - Inventář-drobný 83 153 768 0 

drobný majetek-mobiliář 
Celkem 

127 1 384 064 0 

očkovací centrum    

7 - Inventář 14 215 528 0 

očkovací centrum Celkem 14 215 528 0 

Celkový součet 807 14 494 286 3 738 907 

 

Zdroj: Zadavatel; vlastní zpracování GT 

Pozn. Rozdíl v účetních hodnotách majetku oproti hodnotám uvedených v rozvaze závodu je způsoben majetkem, 
který společnost eviduje v rámci operativní evidence. 

7.2.3 Stanovení reprodukční hodnoty 

Reprodukční hodnota movitých věcí, především automobilů, byla zjištěná na základě 
platných ceníků, katalogů a cenových nabídek. U ostatních majetků byla reprodukční 
hodnota stanovena pomocí nákladové metody na základě podkladů od Zadavatele a 
indexů průmyslových cen výrobců pro jednotlivé roky a skupiny majetku. Indexy cen 
průmyslových výrobců jsme stanovili na základů údajů publikovaných databází Eurostatu 
pro domácí trh. Indexy cen průmyslových výrobců pro výpočetní techniku jsme brali pro 
německý trh, v případě nábytku jsme pracovali s indexem pro EU 27. Tyto dva indexy 

lépe vystihují situaci na trhu v rámci celé Evropy. Reprodukční hodnota je vyjádřena 
následujícím vztahem: 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑐𝑒𝑛 𝑝𝑟ů𝑚𝑦𝑠𝑙𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑐ů 

7.2.4 Vážená průměrná životnost 

Vážená průměrná životnost movitého majetku byla stanovena na základě roztřídění 
jednotlivých položek majetku do skupin majetku. K nim byla následně přiřazena 
odhadovaná technicko-ekonomická životnost. Technicko-ekonomické životnosti 
jednotlivých skupin majetku byly uvažovány v následujícím rozmezí let: 

Tabulka 7-2 Rozsah technicko-ekonomické životnosti 

Název skupiny majetku Rozsah tech. ekon. životnosti [roky] 
3 - Energetické a hnací stroje 15 

4 - Dílenská technika drobná 5 

5 - Přístroje a zvl. zařízení 6 
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Název skupiny majetku Rozsah tech. ekon. životnosti [roky] 
5 - Výpočetní technika 4 

6 - Manipulační technika 8 

6a - Osobní automobil 6 

7 - Inventář 10 

7 - Inventář-drobný 5 

7 - Inventář-stánek 12 

Zdroj: vlastní zpracování GT 

Následně byla stanovena celková vážená průměrná životnost dle reprodukčních hodnot 
jednotlivých skupin majetků. Výsledná vážená průměrná životnost stanovená na základě 
reprodukčních hodnot majetku činí 10,7 let, resp. 11,4 u aktiv vykazovaných v rozvaze a 

je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 7-3 Vážená technicko-ekonomická životnost  

Druh majetku/skupina 
majetku 

Pořizovací 
cena [Kč] 

Zůstatková 
cena [Kč] 

Reprodukční 
hodnota [Kč] 

Vážená 
tech. eko. 
životnost 

[roky] 

dlouhodobý majetek      

5 - Výpočetní technika 96 276 0 93 000 4,0 

6 - Manipulační technika 422 108 54 836 744 000 8,0 

6a - Osobní automobil 1 847 021 294 538 2 300 000 6,0 

7 - Inventář 6 413 343 3 303 879 6 802 000 13,7 

7 - Inventář-stánek 507 005 85 654 542 000 12,0 

dlouhodobý majetek 
Celkem 

9 285 753 3 738 907 10 481 000 11,4 

drobný majetek      

3 - Energetické a hnací 
stroje 

92 651 0 95 400 15,0 

4 - Dílenská technika 
drobná 

104 381 0 107 922 5,0 

5 - Přístroje a zvl. 
zařízení 65 504 0 68 350 6,0 

5 - Výpočetní technika 379 239 0 372 240 4,0 

6 - Manipulační technika 6 394 0 6 600 8,0 

6a - Osobní automobil 67 967 0 72 000 6,0 

7 - Inventář 1 583 314 0 1 698 150 10,0 

7 - Inventář-drobný 412 743 0 440 820 5,0 

7 - Inventář-stánek 896 747 0 945 200 12,0 

drobný majetek 
Celkem 

3 608 940 0 3 806 682 9,2 

drobný majetek-
mobiliář 

     

7 - Inventář 1 230 297 0 1 231 710 10,0 

7 - Inventář-drobný 153 768 0 153 970 5,0 

drobný majetek-
mobiliář Celkem 

1 384 064 0 1 385 680 9,4 

očkovací centrum      

7 - Inventář 215 528 0 215 330 10,0 

očkovací centrum 
Celkem 

215 528 0 215 330 10,0 

Celkový součet 14 494 286 3 738 907 15 888 692 10,7 

 Zdroj: vlastní zpracování GT 
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7.2.5 Plánované finanční výkazy 

Na základě výše uvedené prognózy generátorů hodnoty nyní můžeme přistoupit 
k sestavení finančního plánu, jak zobrazují následující tabulky. 

Tabulka 7-4 Plánovaná aktiva (v tis. Kč) 

AKTIVA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

AKTIVA CELKEM 9 013 11 277 12 082 13 343 14 765 16 004 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 4 340 4 343 4 394 4 487 4 549 4 543 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 340 4 343 4 394 4 487 4 549 4 543 

Hmotné movité věci a jejich soubory 3 688 3 691 3 742 3 835 3 897 3 891 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 652 652 652 652 652 652 

  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 652 652 652 652 652 652 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA 4 584 6 807 7 554 8 716 10 070 11 311 

Zásoby 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky 2 836 3 904 4 099 4 292 4 476 4 610 

  Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

  Krátkodobé pohledávky 2 836 3 904 4 099 4 292 4 476 4 610 

  Pohledávky z obchodních vztahů 2 226 3 181 3 340 3 498 3 648 3 757 

  Pohledávky – ostatní 610 722 758 794 828 853 

  Stát – daňové pohledávky 348 497 522 546 570 587 

  Krátkodobé poskytnuté zálohy 262 225 237 248 258 266 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 1 749 2 903 3 456 4 424 5 594 6 701 

Peněžní prostředky v pokladně 1 480 2 502 3 019 3 939 5 082 6 184 

Peněžní prostředky na účtech 269 401 436 485 513 517 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 89 127 133 139 145 150 

 Zdroj: vlastní zpracování

 

Tabulka 7-5 Plánovaná pasiva (v tis. Kč) 

PASIVA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PASIVA CELKEM 9 013 11 277 12 082 13 343 14 765 16 004 

VLASTNÍ KAPITÁL 3 745 3 598 3 713 4 083 4 619 5 221 

Základní kapitál 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 

Základní kapitál 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let -6 564 -6 355 -6 502 -6 387 -6 017 -5 481 

Neuhrazená ztráta minulých let -6 564 -6 355 -6 502 -6 387 -6 017 -5 481 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 209 -147 115 371 536 602 

CIZÍ ZDROJE 5 245 7 679 8 369 9 259 10 146 10 783 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Závazky 5 245 7 679 8 369 9 259 10 146 10 783 

  Dlouhodobé závazky 834 1 207 1 426 1 699 2 201 2 709 

  Závazky k úvěrovým institucím 146 36 0 0 0 0 

  Závazky z obchodních vztahů 654 1 123 1 375 1 646 2 145 2 652 

  Odložený daňový závazek 34 48 51 53 55 57 

  Krátkodobé závazky 4 411 6 472 6 943 7 561 7 945 8 074 

  Závazky k úvěrovým institucím 1 720 2 459 2 582 2 711 2 819 2 904 

  Závazky z obchodních vztahů 1 571 2 619 3 143 3 703 4 064 4 186 

  Závazky – ostatní 1 119 1 394 1 218 1 147 1 062 984 

  Závazky k zaměstnancům 508 599 472 411 343 283 

  
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 286 336 265 231 193 159 

  Stát – daňové závazky a dotace 86 123 129 135 140 145 

  Dohadné účty pasivní 167 233 245 256 267 275 

  Jiné závazky 72 103 108 113 118 122 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 23 0 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 7-6 Plánovaný výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 19 051 27 226 28 587 30 017 31 217 32 154 

Tržby za prodej zboží 64 91 96 101 105 108 

Výkonová spotřeba 15 407 21 154 22 038 22 962 23 760 24 411 

  Náklady vynaložené na prodané zboží 42 59 62 65 68 70 

  Spotřeba materiálu a energie 4 659 5 793 5 908 6 027 6 147 6 270 

  Služby 10 707 15 302 16 067 16 870 17 545 18 071 

Osobní náklady 5 992 6 112 6 234 6 359 6 486 6 616 

  Mzdové náklady 4 706 4 800 4 896 4 994 5 094 5 196 

  
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 
náklady 

1 286 1 312 1 338 1 365 1 392 1 420 

  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 286 1 312 1 338 1 365 1 392 1 420 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 675 730 794 869 953 1 042 

  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 675 730 794 869 953 1 042 

  Úpravy hodnot dlouhodobého majetku – trvalé (odpisy) 675 730 794 869 953 1 042 

Ostatní provozní výnosy 3 845 1 209 1 234 1 258 1 283 1 309 

  Jiné provozní výnosy 3 845 1 209 1 234 1 258 1 283 1 309 

Ostatní provozní náklady 512 568 582 597 609 619 

  Daně a poplatky v provozní oblasti 230 285 299 314 326 336 

  Jiné provozní náklady 283 283 283 283 283 283 

Provozní výsledek hospodaření 373 -37 269 590 798 883 

Nákladové úroky a podobné náklady 61 69 69 73 76 78 

  
Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající 
osoba 

61 69 69 73 76 78 

Ostatní finanční náklady 40 41 41 42 43 44 

Finanční výsledek hospodaření -101 -110 -111 -115 -119 -122 

Výsledek hospodaření před zdaněním 272 -147 158 475 679 761 

Daň z příjmů 63 0 43 104 143 159 

  Daň z příjmů splatná 63 0 43 104 143 159 

Výsledek hospodaření po zdanění 209 -147 115 371 536 602 

Výsledek hospodaření za účetní období 209 -147 115 371 536 602 

Čistý obrat za účetní období 22 959 28 527 29 917 31 376 32 606 33 571 

Obchodní marže 22 32 34 35 37 38 

EBITDA 1 048 693 1 063 1 458 1 751 1 925 

EBIT 373 -37 269 590 798 883 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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7.3 Diskontní míra 

Jako diskontní míra byly využity průměrné vážené náklady kapitálu (WACC). Pro výpočet 
bylo potřeba stanovit nejprve separátní hodnotu nákladů vlastního a nákladů cizího 
kapitálu. Výsledné hodnoty obou složek nákladů kapitálu je poté nutno vážit poměrem 
dluhu a vlastního kapitálu. Náklady vlastního kapitálu jsou stanoveny při respektování 
dané úrovně zadlužení. Náklady cizího kapitálu jsou dále upraveny o daňový štít. 

Výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) je uveden následně: 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐶𝑑 ∗ (1 − 𝑡) ∗ 𝐷(𝐷 + 𝐸) + 𝐶𝑒𝑞𝐿 ∗ 𝐸(𝐷 + 𝐸) 

Kde: 𝐶𝑒𝑞𝐿  zadlužené náklady vlastního kapitálu (levered Cost of equity) 
Cd  náklady cizího kapitálu (Cost of debt) 
D  suma úročeného cizího kapitálu 
E  tržní hodnota vlastního kapitálu 
t  sazba daně z příjmu platná pro oceňovaný subjekt 

7.3.1 Náklady cizího kapitálu 

Náklady cizího kapitálu byly stanoveny na základě průměrné úrokové sazby u 
kontokorentů pro nefinanční podniky k 31. 12. 2020 získané z databáze časových řad 
ARAD5.   

Výši nákladů cizího kapitálu zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka 7-7 Náklady cizího kapitálu 

Položka  2021 2022 2023 2024 2025 2026 PH 

Náklady cizího kapitálu (nCK) 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 

Zdroj: vlastní zpracování; pozn.: PH = pokračující hodnota 

7.3.2 Náklady vlastního kapitálu 

Náklady vlastního kapitálu jsme odhadli na základě modelu CAPM (Capital Asset Pricing 
Model). Tento model vychází z výnosů bezrizikové investice, prémie za tržní riziko, 
koeficientu beta daného odvětví (který vyjadřuje úroveň citlivosti jednotlivé akcie v 
odvětví relativně k riziku celého kapitálového trhu), a dalších rizikových prémií.  

 
5 ARAD je veřejná databáze, která je součástí informačního servisu České národní banky. 

Matematicky lze prezentovat použitý model takto: 𝐶𝑒𝑞𝑈 =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑈 ∗ [(𝑅𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝐶𝑀𝑃] + 𝑆𝑀𝐵 + 𝐻𝑀𝐿 + 𝑅𝑆 

Kde: 𝐶𝑒𝑞𝑈  nezadlužené náklady vlastního kapitálu (unlevered Cost of equity) 

rf bezriziková výnosnost (výnosnost bezrizikové investice) 𝛽𝑈  nezadlužený beta koeficient 
(Rm-rf) riziková prémie vyspělého kapitálového trhu (prémie za tržní riziko 

vyspělého kapitálového trhu) 
CMP riziková přirážka pro nevyspělý kapitálový trh 

SMB riziková přirážka za malou kapitalizaci, vztaženo k lokálnímu 
kapitálovému trhu (Small Minus Big Premium) 

HML přirážka za nízký poměr účetní a tržní hodnoty vlastního kapitálu (High 
Minus Low Premium) 

RS  riziková prémie vyjadřující specifická rizika konkrétní společnosti 

7.3.2.1 Bezriziková výnosnost 

Bezriziková výnosová míra je výchozím bodem pro stanovení nákladů kapitálu. Na 
základě doporučení odborné literatury (např. Copeland, Ibbotson Associates či Mařík, 
Maříková) je třeba při stanovení bezrizikové výnosové míry dodržet následující 
doporučení: 

▪ Pro stanovení bezrizikové výnosové míry je třeba použít aktuální výnosnost do 
splatnosti dluhového instrumentu, jehož emitentem je instituce nepodléhající 
defaultnímu riziku. Tomuto předpokladu se nejvíce blíží dluhopisy emitované státem. 

▪ Zároveň je nutné dodržet konzistenci mezi měnou, ve které jsou generovány budoucí 
čisté výnosy oceňovaného podniku, a měnou dluhopisu, ze kterého je odvozena 
bezriziková míra. 

▪ Délka splatnosti dluhopisu použitého k odvození bezrizikové výnosové míry by se 
měla rovnat investičnímu horizontu oceňované investice. 
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Na základě výše uvedených doporučení jsme pro stanovení bezrizikové výnosové míry 
použili Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let, který 
zveřejňuje ČNB, který k datu ocenění činí 1,26 %. 

7.3.2.2 Koeficient beta 

Koeficient beta v použitém modelu CAPM je matematickým vyjádřením historické 
citlivosti výnosnosti akcií společností, které podnikají v příslušném odvětví, a to 
v závislosti na pohybu průměrných cen akcií na celém trhu. Jedná se tedy o vyjádření 
úrovně rizika jednotlivého cenného papíru, a to relativně k riziku kapitálového trhu jako 
celku. Koeficient beta jsme převzali z veřejné databáze prof. Damodarana z ledna roku 

2021.  

Ze zveřejněných hodnot nezadlužených koeficientů beta jsme zvolili hodnotu 
nezadluženého koeficientu beta publikovaného v databázi Europe prof. Damodarana. 
S ohledem na činnost Společnosti (Provoz areálu výstaviště, pořádání veletrhů a výstav) 

jsme pro ocenění použili nezadlužené beta koeficienty pro obory „Real Estate 

(Operations & Services)“ a „Farming/Agriculture“, které činí dle databáze prof. 
Damodarana 0,34 a 0,38. Výsledný nezadlužený beta koeficient jsme určili jako průměr 
těchto dvou hodnot, a to ve výši 0,36.  

7.3.2.3 Riziková prémie vyspělého kapitálového trhu 

Rizikovou prémii vyspělého kapitálového trhu jsme stanovili na základě informací ze dvou 
zdrojů, které považujeme za relevantní. Prof. Damodaran stanovuje implikovanou 
rizikovou prémii vyspělého kapitálového trhu pro rok 2020 na úrovni 4,20 %. Dle 

poradenské společnosti Duff & Phelps je riziková prémie vyspělého kapitálového trhu 
stanovena ve výši 5,50 %. Pro účely tohoto ocenění stanovujeme rizikovou prémii 
vyspělého kapitálového trhu jako průměr těchto hodnot, tj. 4,85 %. 

Riziková přirážka země (jakožto přirážka za nevyspělý kapitálový trh) v modelu prof. 
Damodarana je konstruována pro použití bezrizikové výnosnosti na úrovni státních 
dluhopisů USA (tzv. T-bonds). V rizikové přirážce země je tedy zohledněno riziko 
nerozvinutého kapitálového trhu, a to jak na úrovni akciového, tak i dluhopisového trhu, 
a to jako součin koeficientu zohledňujícího dlouhodobý poměr volatility trhu akcií a 
volatility dluhopisového trhu na straně jedné a default spreadu6 na straně druhé. 

 
6 Rozdíl mezi výnosností vládních dluhopisů státu se stejným ratingem, jako má stát, pro který hledáme rizikovou 
přirážku země, a vládními dluhopisy s nejvyšším ratingem (AAA).  
7 Jelikož v podmínkách trhu České republiky je obtížné tento koeficient vypočítat a pro podrobnější výpočet tohoto 
koeficientu nebyla dostupná dostatečná data, koeficient představuje pouze odhad poměru volatility trhu akcií a 

7.3.2.4 Riziková přirážka pro nevyspělý kapitálový trh 

Protože používáme bezrizikovou výnosnost (rf) na úrovni státních dluhopisů České 
republiky, nemůžeme použít rizikovou přirážku za nevyspělý kapitálový trh dle modelu 
prof. Damodarana, jelikož by došlo ke dvojímu započítání rizika za nerozvinutý 
dluhopisový trh. Z tohoto důvodu jsme zvolili alternativní postup, kdy rizikovou prémii 
země (resp. rizikovou přirážku za nevyspělý kapitálový trh) stanovíme jako násobek 
koeficientu 1,57 a a rozdílu výnosností (default spreadu) vyjádřeného za využití Credit 
Default Swapů (dále také „CDS“)8 České republiky a Německa (tj. ekonomiky s ratingem 
AAA), které jsou běžně obchodované na kapitálových trzích.  

Dle informací čerpaných z databáze Eikon činila výnosnost desetiletých CDS k datu 

ocenění dle následující tabulky: 

Tabulka 7-8 Stanovení default spreadu pro ekonomiku s nižším ratingem 

Položka Last price (v bazických bodech) 
CDS CZ 45,51 

CDS GER CDS GER 15,00 

Default spread 15,26 

Zdroj: Eikon (data platná k Datu ocenění), vlastní výpočet 

Nyní můžeme přistoupit ke stanovení rizikové přirážky za nerozvinutý kapitálový trh. Jak 
již bylo uvedeno výše, je nutné upravit model prof. Damodarana tak, aby nezahrnoval 
přirážku za nerozvinutý dluhopisový trh dvakrát. Tuto úpravu provedeme dle 
následujícího vzorce:  

(default spread * koeficient 1,5) – default spread. 
Výsledná riziková prémie za nerozvinutý akciový trh, dle výše uvedeného vztahu činí 0,15 

%. 

7.3.2.5 Celková riziková prémie kapitálového trhu 

Celková riziková prémie kapitálového trhu, použitá pro ocenění, na základě předchozích 
informací činí 5,0 %.  

7.3.2.6 Ostatní rizikové přirážky 

Uvedené rizikové přirážky jsou v praxi obvyklé a podložené odbornými publikacemi (např. 
Mařík, M. – Maříková, P.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 2007). Tyto 

vládních dluhopisů z trhu České republiky (Mařík, Maříková: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování 
podniku 2005). 
8 CDS představuje derivátový instrument, kdy jeho kupující kompenzuje prodávajícího v případě selhání (defaultu) 
dohodnutého subjektu. Za tuto ochranu inkasuje kupující odměnu vyjádřenou v bazických bodech. 
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odborné publikace doporučují také použití přirážky za malou tržní kapitalizaci (pojem tržní 
kapitalizace znamená tržní hodnota společnosti podle tržního ohodnocení cen jejich 
akcií), případně za vysoký poměr tržní a účetní hodnoty vlastního kapitálu společnosti.  

Současná odborná literatura dokazuje, že rizikové přirážky za nízkou tržní kapitalizaci a 
vysoký poměr tržní a účetní hodnoty zohledňují rizika spojená s akciemi podniku. Existují 
výzkumné studie prokazující existenci dodatečných přirážek k základnímu modelu 

CAPM, které jsou tedy přirážkami k nákladům vlastního kapitálu. Tyto přirážky trh uvaluje 
na cenné papíry s vyšším vnitřně spjatým rizikem. Přirážka za nízkou tržní kapitalizaci 
byla prokázána na základě porovnání výnosnosti akcií s malou tržní kapitalizací a 
výnosnosti akcií s velkou tržní kapitalizací. Tuto přirážku k nákladům vlastního kapitálu 
lze zdůvodnit na úrovni provozních i strategických výhod velkých podniků (tedy vyšší 
riziko malých podniků) i důvody na úrovni finančního trhu (vyšší transakční náklady a 
náklady zastoupení u malých podniků). 

V některých případech je možné použít ještě další rizikové přirážky k nákladům vlastního 
kapitálu, které vyjadřují diskont za minoritu v případě stanovení hodnoty minoritního 
podílu či prémii za kontrolu, nebo například diskont za omezenou obchodovatelnost. Dále 
je možné použít některé další specifické rizikové přirážky k nákladům vlastního kapitálu, 
které vyjadřují například diskont za klíčovou osobu ve vedení podniku, dále diskont za 
mimorozvahové položky atd.  

7.3.2.6.1 Riziková prémie za malou tržní kapitalizaci 

Při výpočtu nákladů vlastního kapitálu jsme aplikovali rizikovou prémii za malou tržní 
kapitalizaci, jejíž výše 4,99 % vyplývá z publikace Duff & Phelps 2019 Valuation 

Handbook. Předmět ocenění spadá skrze svoji potenciální tržní kapitalizaci do skupiny 
Micro-Cap analyzovaných společností. 

7.3.2.6.2 Přirážka za specifické riziko 

Vzhledem k informacím, které nám jsou k dispozici, nebude aplikována žádná riziková 
přirážka za specifické riziko. 

7.3.2.7 Nezadlužené náklady vlastního kapitálu 

Na základě dříve uvedených parametrů jsme nyní schopni stanovit výši nezadlužených 
nákladů vlastního kapitálu. Tuto výši zobrazuje následující tabulka. 

 

 

Tabulka 7-9 Nezadlužené náklady vlastního kapitálu 

Položka 2021 2022 2023 2024 2025 2026 PH 

Bezriziková výnosnost CZK (rf) 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 

Nezadlužený koeficient beta 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Prémie za tržní riziko ((Rm- rf) + CMP) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Small Minus Big Premium 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 

Specifická rizika (RS) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Náklady vlastního kapitálu 
(nezadlužené) 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 

Zdroj: vlastní zpracování 

7.3.3 Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) 

Vzhledem k tomu, že výchozím předpokladem pro ocenění jsou tržní hodnoty 
jednotlivých složek kapitálu, které vstupují do výpočtu vážených průměrných nákladů 
kapitálu, je při závěrečném ocenění nutné provést vyladění kapitálové struktury 
iterativními postupy. Zároveň úroveň zadlužení (kapitálová struktura) ovlivňuje i výši 
nákladů vlastního kapitálu, proto nejprve uvedeme výši zadlužených nákladů vlastního 
kapitálu a následně vážených průměrných nákladů kapitálu, které byly vypočítány v rámci 
závěrečného ocenění Společnosti, kde jednotlivými vahami jsou průměrné tržní hodnoty 
jednotlivých složek kapitálu. 

Tabulka 7-10 Zadlužené náklady vlastního kapitálu 

Položka 2021 2022 2023 2024 2025 2026 PH 

Náklady vlastního kapitálu 
(nezadlužené) 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 

Náklady cizího kapitálu (nCK) 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 

Cizí kapitál na počátku období v 
tržních hodnotách (CKt-1) 

0 1 720 2 459 2 582 2 711 2 819                   2 904  

Vlastní kapitál na počátku období v 
tržních hodnotách (VKt-1) 

10 397 8 817 8 350 8 477 8 253 7 792 7 338 

Daňová sazba (t) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 

Daňový štít (DSt) 0 9 13 13 14 14 15 

Daňový štít k začátku roku (DSt-1) 1 911 1 962 2 006 2 048 2 089 2 131                   2 174  

Náklady vlastního kapitálu 
(zadlužené) 7,07% 7,91% 8,35% 8,40% 8,46% 8,53% 8,59% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 7-11 Průměrné vážené náklady kapitálu 

Položka 2021 2022 2023 2024 2025 2026 PH 

Podíl cizího kapitálu D/(E+D) 0,00% 16,33% 22,75% 23,34% 24,72% 26,57% 28,35% 

Podíl vlastního kapitálu E/(E+D) 100,00% 83,67% 77,25% 76,66% 75,28% 73,43% 71,65% 

Náklady cizího kapitálu po zdanění 
(Cd) 

2,17% 2,17% 2,17% 2,17% 2,17% 2,17% 2,17% 

Náklady vlastního kapitálu (Ceq) 7,07% 7,91% 8,35% 8,40% 8,46% 8,53% 8,59% 

Průměrné náklady kapitálu (WACC) 7,07% 6,97% 6,94% 6,94% 6,91% 6,84% 6,77% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.4 Volné peněžní toky 

Jak již bylo uvedeno, hodnotu obchodního závodu ZČ stanovíme na základě metody 
diskontovaných peněžních toků na úrovni vlastníků a věřitelů Společnosti. 

Následující tabulka tedy zobrazuje kalkulaci free cash flow pro vlastníky a věřitele (FCFF) 
pro 1. fázi. 

 

 

Tabulka 7-12 Prognóza volných peněžních toků FCFF (v tis. Kč) 

Free Cash Flow 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Provozní výsledek hospodaření 1 769 373 -37 269 590 798 883 

Ostatní finanční náklady provozní 30 40 41 41 42 43 44 

Úpravy hospodářského výsledku na EBIT -30 -40 -41 -41 -42 -43 -44 

Hospodářský výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) 1 739 333 -78 227 547 755 839 

Tržby z prodeje neprovozních stálých aktiv a materiálu 22 0 0 0 0 0 0 

Úpravy EBIT o položky neprovozních nákladů a výnosů celkem -22 0 0 0 0 0 0 

Upravený HV před úroky a zdaněním 1 717 333 -78 227 547 755 839 

Účetní odpisy 983 675 730 794 869 953 1 042 

Základ daně 1 717 333 -78 227 547 755 839 

Sazba daně z příjmů 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

Daň z EBITu 326 63 0 43 104 143 159 

EBIT po zdanění 1 391 269 -78 184 443 611 680 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 983 675 730 794 869 953 1 042 

Nepeněžní položky nákladů a výnosů 983 675 730 794 869 953 1 042 

Peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 2 374 945 653 979 1 312 1 564 1 722 

Změna stavu provozních pohledávek -4 021 1 584 1 068 195 193 184 134 

Změna stavu finančního majetku provozně nutného 0 269 132 35 49 28 4 

Změna stavu časového rozlišení aktiv provozně nutného -87 34 38 6 6 6 4 

Změna stavu provozních závazků -3 712 1 719 1 806 603 761 778 552 

Změna stavu časového rozlišení pasiv provozně nutného -8 23 -23 0 0 0 0 

Netto investice do čistého pracovního kapitálu -388 145 -544 -367 -513 -561 -409 

Brutto investice do provozních stálých aktiv 0 579 733 845 962 1 015 1 035 

Free Cash Flow to Firm 2 762 221 464 500 863 1 110 1 095 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.5 Pokračující hodnota

 

Výpočet pokračující hodnoty (PH) založíme na parametrickém vzorci podle vztahu: 

𝑃𝐻 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑇+1 (1 − 𝑔𝑟𝑖)𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔  

Kde:  𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑇+1 upravený provozní výsledek hospodaření v prvním roce druhé 
fáze plánu 𝑔 předpokládané konstantní tempo růstu  𝑊𝐴𝐶𝐶 vážené průměrné náklady kapitálu 𝑟𝑖 plánovaná rentabilita investic 

 
Vstupní parametry parametrického vzorce jsme zvolili následovně: 

▪ EBIT po zdanění v prvním roce druhé fáze plánu jsme stanovili na základě 
provozního výsledku hospodaření po zdanění v posledním roce první fáze plánu 
navýšeného tempem růstu g, tj. ve výši 693 tis. Kč. 

▪ Tempo růstu g jsme stanovili s ohledem na plánovaná tempa růstu volného 
peněžního toku Společnosti v první fázi finančního plánu při přihlédnutí 
k dlouhodobé inflaci a očekávanému tempu reálného růstu na 2 %. 

▪ Rentabilitu investic jsme stanovili na úrovni vážených průměrných nákladů kapitálu 
ve výši 6,77 %. 

Výše uvedeným přístupem ke stanovení jednotlivých parametrů parametrického vzorce 
jsme stanovili pokračující hodnotu ve výši 10 241 tis. Kč. 

7.6 Stanovení hodnoty obchodního závodu ZČ k datu ocenění 

Stanovení hodnoty obchodního závodu ZČ k datu ocenění spočívá v součtu 
diskontovaného volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele v budoucím období 
zvolenou diskontní mírou a neprovozního majetku obchodního závodu ZČ k Datu 

ocenění. 

 

Na základě znalosti výše pokračující hodnoty, hodnoty FCFF v jednotlivých letech 
finančního plánu, hodnoty neprovozního majetku stanovíme hodnotu společnosti tak, jak 

uvádí následující tabulky 

Tabulka 7-13 Stanovení hodnoty obchodního závodu ZČ (v tis. Kč) 

Položka 2021 2022 2023 2024 2025 2026 PH 

Free Cash Flow 221 464 500 863 1 110 1 095 - 

Hodnota brutto 10 397 10 537 10 808 11 059 10 963 10 611 10 241 

Cizí kapitál 0 1 720 2 459 2 582 2 711 2 819 2 904 

Hodnota netto 10 397 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 7-14 Stanovení hodnoty obchodního závodu ZČ výnosovou metodou ocenění 
diskontovaných peněžních toků (v tis. Kč) 

Položka Hodnota 

Výnosová hodnota provozní části 10 397 

Neprovozní majetek 0  

Neprovozní závazky 0  

Výsledná hodnota 10 397 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnota obchodního závodu ZČ stanovená metodou diskontovaných 
peněžních toků činí k Datu ocenění (zaokrouhleno na celé tisíce Kč): 

10 397 tis. Kč 
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8 RECONCILIACE, ODŮVODNĚNÍ 

Zpracovatelé: Ing. Přemysl Krch, Bc. Jiří Nouza 

8.1 Interpretace výsledků analýzy dat 

Odhad hodnoty Předmětu ocenění jsme provedli na základě metody DCF Entity. 

Analýza finanční situace potvrdila dobré finanční zdraví oceňovaného obchodního 

závodu ZČ. Výsledky strategické analýzy indikují růstový potenciál, který Předmět 
ocenění bude schopen naplnit v nejbližších letech. Obě analýzy tak potvrdily předpoklad 
going concern a umožnily ocenění metodou DCF Entity. 

Pro stanovení hodnoty Předmětu ocenění jsme zvolili metodu diskontovaných 
volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele, na základě které jsme dospěli 

k hodnotě (zaokrouhleno na celé tisíce Kč): 
10 397 tis. Kč 

(slovy: deset milionů tři sta devadesát sedm tisíc korun českých) 

8.2 Kontrola postupu znalce 

GT prohlašuje, že jsme v souladu s § 52 písm. a) až e) VoVKZČ provedli kontrolu postupu 

znalce následujícím způsobem: 

Výběr zdroj dat – obsahuje kapitola 1.6 znaleckého posudku; 

Sběr a vytvoření dat – obsahují kapitoly 3, 4, 5, 7 znaleckého posudku; 

Zpracování dat – obsahují kapitoly 3, 4, 5, 7 znaleckého posudku 

Analýza dat a formulace výsledků – obsahují kapitoly 3, 4, 5, 6, 7 znaleckého posudku; 

Interpretace výsledků analýzy dat – obsahuje kapitola 8.1 znaleckého posudku 

Kontrola postupu je prováděna v této kapitole. 

Závěr obsahuje kapitola 9 znaleckého posudku. 
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9 ZÁVĚR 

Odborná otázka: 

Dle § 40, odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, je úkolem tohoto 
znaleckého posudku ocenění tohoto znaleckého posudku ocenění obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. pro účely rozhodování o koupi obchodního závodu společnosti 
Zahrada Čech s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

GT stanovila na základě tohoto znaleckého posudku hodnotu obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. 
(zaokrouhleno na celé tisíce Kč) ve výši 

10 397 000,00 Kč 

(Slovy: deset milionů tři sta devadesát sedm tisíc korun českých). 
 

 

 

 

 

 

 

Znalečné a náhradu nákladů GT účtuje podle daňového dokladu 

Pozn.: Případný rozdíl matematických operací ve všech výše uvedených tabulkách je způsoben zaokrouhlováním. 
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SMLOUVA O KOUPI ZÁVODU 
 

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace 

se sídlem: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice – Předměstí 

IČ: 44557141 

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. ________ 

zastoupená: Bc. Michaelou Mokrou, ředitelkou 

(dále jen „Kupující“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Zahrada Čech s.r.o. 

se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice – Předměstí 

IČ: 22794701 

zastoupená: Ing. Petrem Skřivánkem a Lukasem Wünschem, jednateli 

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 31640 

bankovní spojení: ___________________________ 

(dále jen „Prodávající“) 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají 

 

smlouvu o koupi závodu 

 

v souladu s ustanovením § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jen „ObčZ“) 

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

takto: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Prodávající je obchodní společností, která jakožto podnikatel provozuje výstaviště 

Zahrada Čech v Litoměřicích a působí jakožto organizátor výstav, veletrhů, kulturních, 

prezentačních, společenských, komerčních a sportovních akcí. 

1.2. Kupující je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Litoměřice.  Kupující 

v souladu se svou zřizovací listinou a rozhodnutím svého zřizovatele nabývá obchodní 

závod Prodávajícího do svého vlastnictví. 

1.3. Uzavření této Smlouvy je výsledkem zadávacího řízení uskutečněného Kupujícím dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“). 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem koupě dle této Smlouvy je obchodní závod Prodávajícího jakožto 

organizovaný soubor jmění, který Prodávající vytvořil a který z vůle Prodávajícího slouží 

k provozování jeho činnosti spočívající v pořádání a organizaci výstav, veletrhů, 

kulturních, prezentačních, společenských, komerčních a sportovních akcí konajících se 

zejména na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, jež je blíže vymezen v příloze č. 1 

této Smlouvy (dále jen „Závod“). 

2.2. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Závod a umožní mu 

nabýt vlastnické právo k Závodu, a Kupující se zavazuje, že zaplatí Prodávajícímu kupní 

cenu za Závod ve výši a způsobem dle čl. 4 této Smlouvy a že Závod převezme. 

2.3. Součástí Závodu převáděného dle této Smlouvy jsou zejména věci movité, finanční 

majetek, pohledávky, dluhy a Prodávajícím uzavřené smlouvy vztahující se k Závodu, 

které jsou uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. Součástí Závodu nejsou žádné věci 

nemovité. 

2.4. V souladu s ust. § 2179 odst. 2 ObčZ nabývá Kupující spolu se Závodem též věci 

náležející k Závodu, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě nebo nebudou 

uvedeny v zápise o předání Závodu. Příloha č. 1 Smlouvy tudíž neobsahuje úplný výčet 

všeho, co tvoří převáděný Závod a co k němu náleží. 

2.5. Smluvní strany sjednávají, že součástí převáděného Závodu nejsou věci a smluvní vztahy 

uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy, aniž by tímto převáděný celek ztratil vlastnost 

obchodního závodu. Součástí Závodu rovněž nejsou dluhy neuvedené v příloze č. 1 

Smlouvy nebo v zápise o předání Závodu, nevyplývá-li nabytí takového dluhu Kupujícím 

z kogentního ustanovení právního předpisu. Součástí převáděného Závodu rovněž 

nejsou jakákoliv práva ke slovní ochranné známce ZAHRADA ČECH (č. zápisu: 180482), 

jejímž vlastníkem je město Litoměřice. 

2.6. Kupující nabývá vlastnické právo k Závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad 

o koupi závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu; Kupující zajistí zveřejnění 

ve sbírce listin obchodního rejstříku a v Obchodním věstníku. Smluvní strany se zavazují 

učinit veškeré kroky k tomu, aby účinnost převodu vlastnictví k Závodu nastala 1.7.2021. 

2.7. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů mezi Prodávajícím a jeho 

zaměstnanci zařazenými v Závodu přechází spolu se Závodem na Kupujícího jako 

přejímajícího zaměstnavatele. Seznam převáděných zaměstnanců je uveden v příloze č. 

1 této Smlouvy. Prodávající prohlašuje, že v rámci převáděného Závodu není zařazena 

zaměstnankyně ___________, jejíž pracovní poměr k Prodávajícímu tudíž trvá i po převodu 

vlastnictví k Závodu na Kupujícího, přičemž s tímto zaměstnankyně výslovně souhlasila. 

3. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Prodávající prohlašuje, že: 

3.1.1. splňuje požadavky na základní způsobilost ve smyslu § 74 ZZVZ a na profesní 

způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ, přičemž k prokázání této kvalifikace předložil 

Kupujícímu doklady v souladu se ZZVZ; 
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3.1.2. je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a splnit veškeré závazky z ní vyplývající; 

3.1.3. Závod je z hlediska věcného, personálního, a know-how způsobilý k provozování 

činnosti, ke které byl vytvořen; 

3.1.4. informoval Kupujícího o rozsahu a stavu všech částí Závodu, zejména o všech 

dluzích převáděných se Závodem a o vadách předmětu převodu; 

3.1.5. Závod ani žádná jeho podstatná část nejsou zastaveny, pronajaty či jinak 

zatíženy či užívány třetí osobou; porušením tohoto prohlášení nejsou 

podnájemní smlouvy k částem výstaviště Zahrada Čech; 

3.1.6. v souvislosti se Závodem nejsou vedena žádná soudní řízení; 

3.1.7. řádně informoval své zaměstnance o převodu vlastnictví k Závodu a přechodu 

činnosti zaměstnavatele v rozsahu dle této Smlouvy; 

3.1.8. bez předchozího souhlasu Kupujícího nebude provádět žádné změny Závodu, 

které by měly nebo mohly mít vliv na funkčnost či hodnotu Závodu, čímž není 

dotčeno právo Prodávajícího činit i bez souhlasu Kupujícího obvyklá právní 

jednání při provozu Závodu; za souhlas Kupujícího se považuje pro účely tohoto 

ujednání též souhlas města Litoměřice v případech souvisejících s pronájmem 

výstaviště Zahrada Čech.  

3.2. Kupující prohlašuje, že: 

3.2.1. nabývá Závod zejména za účelem pořádání výstav a dalších kulturních a 

společenských akcí na výstavišti Zahrada Čech; 

3.2.2. bude k 1.7.2021 oprávněn nabýt Závod do svého vlastnictví; 

3.2.3. v případě uvedeném v čl. 3.3 této Smlouvy si zajistí právní titul k užívání 

výstaviště Zahrada Čech po 1.7.2021. 

3.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna či ukončení dohodou smlouvy o nájmu 

výstaviště Zahrada Čech ze dne 3.7.2017 uzavřené mezi městem Litoměřice jakožto 

pronajímatelem a Prodávajícím jakožto nájemcem, pokud byly nebo budou učiněny na 

základě písemné dohody mezi Prodávajícím a městem Litoměřice, jsou činěny s 

vědomím Kupujícího a nemají vliv na hodnotu a kupní cenu převáděného Závodu. 

3.4. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že Závod je touto Smlouvou vymezen 

dostatečně určitě a každá ze Smluvních stran se vzdává námitek proti platnosti této 

Smlouvy z důvodu nedostatečného, neurčitého či jinak vadného vymezení Závodu v této 

Smlouvě.  

4. KUPNÍ CENA A JEJÍ ÚHRADA 

4.1. Kupní cena za Závod je sjednána ve výši 10.397.000 Kč (slovy: 

desetmilionůtřistadevadesátsedmtisíckorunčeských). Kupní cena je stanovena dle 

znaleckého posudku č. 061/2021 ze dne 31.5. 2021, který byl zpracován Grant Thornton 

Appraisal services a.s., Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, IČO: 27599582. 
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4.2. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena je cena konečná a že ustanovení § 2176 ObčZ 

se na tuto Smlouvu neužije, a to ani analogicky; ustanovení článku 4.4 této Smlouvy tím 

není dotčeno. 

4.3. Kupující uhradí Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Prodávajícího č. __________, vedený u ___________, ve výši 1/3 kupní ceny nejpozději do 10 

dnů ode dne účinnosti převodu vlastnictví k Závodu dle této Smlouvy a 2/3 kupní ceny 

nejpozději do 100 dnů ode dne účinnosti převodu vlastnictví k Závodu dle této Smlouvy; 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že účet Prodávajícího uvedený v 

tomto článku a uhrazená kupní cena netvoří součást Závodu a nejsou převáděny na 

Kupujícího. 

4.4. Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na způsob stanovení kupní ceny má Kupující 

právo na slevu z kupní ceny, nebudou-li součástí převáděného Závodu jednotlivé věci 

nebo soubor věcí, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy, jejichž hodnota v 

souhrnu tvoří alespoň 5 % z kupní ceny, a tyto nebudou v rámci Závodu nahrazeny jinými 

věcmi (včetně nahrazení peněžními prostředky). Výše slevy z kupní ceny stanovená dle 

tohoto článku se rovná hodnotě věcí nepřevedených na Kupujícího. 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZÁVODU 

5.1. Prodávající předá Kupujícímu Závod jako celek dne 1.7.2021, o čemž Smluvní strany 

sepíší předávací protokol, který podepíší jejich oprávnění zástupci a který je zápisem o 

předání závodu ve smyslu § 2179 odst. 1 ObčZ. V předávacím protokolu Smluvní strany 

uvedou výčet všeho, co Závod zahrnuje a co se Kupujícímu předává, jakož i všeho, co 

chybí, ač to podle této Smlouvy nebo účetních záznamů Závod spoluvytváří. Každá 

Smluvní strana je oprávněna v předávacím protokolu uvést jakékoliv své poznámky či 

výhrady. 

5.2. V rámci předání Závodu Prodávající předá Kupujícímu veškerou dokumentaci vztahující 

se k Závodu a k jeho provozu, nevylučují-li právní předpisy nebo povaha dané části 

dokumentace její předání Kupujícímu; v takovém případě poskytne Prodávající 

Kupujícímu kopii dotčené části dokumentace a umožní Kupujícímu na vyžádání přístup 

k originálu. Kupující po předání dokumentace umožní Prodávajícímu po předchozí 

žádosti Prodávajícího nahlédnout do předané dokumentace a pořídit si z ní kopii, 

nebudou-li tomu bránit provozní či jiné oprávněné důvody na straně Kupujícího. 

5.3. Ode dne předání Závodu je provozovatelem Závodu Kupující, na něhož též přechází 

nebezpečí škody na všech předaných součástí Závodu, není-li u konkrétní věci dáno 

jinak.  

5.4. Smluvní strany jsou povinny si vzájemně poskytnout veškerou součinnost v souvislosti 

se zavedením všech součástí Závodu do účetnictví Kupujícího. 

5.5. Smluvní strany nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti převodu vlastnictví k Závodu 

sepíší dodatečný protokol, v němž budou uvedeny součásti Závodu, které přešly na 

Kupujícího a nejsou uvedeny v předávacím protokolu. Neuvedení jakékoliv věci či práva, 

které náleží k Závodu a u nichž není převod na Kupujícího vyloučen či omezen (čl. 2.5 

Smlouvy), v předávacím protokolu nebo v dodatečném protokolu nemá vliv na nabytí 

Kupujícím. 
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5.6. Prodávající se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po účinnosti převodu vlastnictví k 

Závodu oznámí všem svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy Kupující 

účinností převodu vlastnictví k Závodu nabyl, že Závod prodal Kupujícímu. 

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ROZHODNÉM DNI A VÝPŮJČCE ZÁVODU  

6.1. Smluvní strany vzhledem k zájmu na zajištění řádného provozu a činnosti Závodu a 

nezbytnosti nerušené intenzivní přípravy 45. ročníku veletrhu Zahrada Čech sjednávají, 

že rozhodným dnem Smlouvy je 1.7.2021, nabyde-li Smlouva účinnosti nejpozději 

k takovému dni.  

6.2. Pokud nedojde k účinnosti převodu vlastnictví k Závodu k 1.7.2021, nebo pokud by 

datum účinnosti převodu mohlo být důvodně sporné (zejm. pozdní či nepřesné 

uveřejnění), sjednávají Smluvní strany, že od 1.7.2021 je Závod poskytnut bezúplatnou 

výpůjčkou Kupujícímu, a to na dobu určitou do dne, v němž dojde k účinnosti převodu 

vlastnictví k Závodu na Kupujícího, nejdéle však do 30.9.2021. 

6.3. Vzniknou-li v souvislosti s výpůjčkou další práva a povinnosti, upraví tyto Smluvní strany 

vždy tak, aby výpůjčka byla hospodářsky neutrální v porovnání s tím, že by k účinnosti 

převodu vlastnictví k Závodu došlo k 1.7.2021. Kupujícímu tudíž zejména budou vždy 

náležet veškeré příjmy spojené s převáděným Závodem a ponese veškeré náklady 

Závodu, jako kdyby byl již vlastníkem Závodu k 1.7.2021. V případě výpůjčky Závodu není 

jakkoliv dotčena výše kupní ceny, ani ujednání o předání a převzetí Závodu. 

6.4. Nabyde-li tato Smlouva účinnosti po 1.7.2021, je den následující po dni účinnosti této 

Smlouvy rozhodným dnem, dnem předání Závodu a dnem počátku výpůjčky Závodu; 

Smluvní strany se v takovém případě zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby 

k účinnosti převodu vlastnictví k Závodu došlo neprodleně. 

7. UKONČENÍ SMLOUVY 

7.1. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající je od této Smlouvy oprávněn odstoupit pouze 

v případě prodlení Kupujícího s uhrazením kupní ceny za Závod delší než 30 dnů, 

upozorní-li Prodávající Kupujícího písemně na možnost odstoupení od Smlouvy nejméně 

10 dnů předem. 

7.2. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, kdy tak stanoví tato Smlouva 

nebo právní předpis, a výslovně též vždy v případech podstatného porušení prohlášení 

Kupujícího dle čl. 3.1 této Smlouvy, které Kupující neodstraní ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, která nemůže činit méně než 15 dnů. 

7.3. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě, že k účinnosti 

převodu vlastnictví k Závodu nedojde ani do 30.10.2021 a zároveň se Smluvní strany 

nedohodnou na jiném postupu. 
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8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 

Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména ObčZ. 

8.2. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, 

zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a 

účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a 

nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými 

ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených 

ustanovení.  

8.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle § 

564 ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a 

dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny obsahu 

této Smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či 

prokuristy příslušné Smluvní strany. 

8.4. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran. 

8.5. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněním prostřednictvím registru smluv, které 

dle dohody Smluvních stran zajistí Kupující. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah 

této Smlouvy včetně příloh neobsahuje v registru smluv neuveřejňované obchodní 

tajemství, a to též s ohledem na proces schvalování této Smlouvy. 

8.6. Prodávající prohlašuje, že k prodeji Závodu dle této Smlouvy dala souhlas valná hromada 

Prodávajícího svým usnesením č. __ ze dne __.__.___.  

8.7. Kupující prohlašuje, že koupě Závodu dle této Smlouvy je v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Litoměřice č. __ ze dne __.__.___ a usnesením Rady města 

Litoměřice č. __ ze dne __.__.___. 

8.8. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, 

že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je tato Smlouva 

vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží 

každá Smluvní strana. 

8.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

8.9.1. Příloha č. 1 – Vymezení Závodu 

8.9.2. Příloha č. 2 – Věci a smluvní vztahy nepřeváděné se Závodem 

8.10. Prodávající a Kupující podpisy svých oprávněných zástupců níže stvrzují, že znění 

Smlouvy je výsledkem jejich společného jednání a že měli skutečnou příležitost ovlivnit 

obsah základních podmínek Smlouvy. 

 

(podpisová strana následuje) 
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Kupující 
 
V ________________ dne ___.___._______ 

Prodávající 
 
V ________________ dne ___.___._______ 
 

 
 

 
________________________________ 

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, 
příspěvková organizace 

Bc. Michaela Mokrá, ředitelka 

________________________________ 
Zahrada Čech s.r.o. 

Ing. Petr Skřivánek, jednatel 
 

 
 
 
 
 
       

 

 
 

________________________________ 
Zahrada Čech s.r.o. 

Lukas Wünsch, jednatel 

 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 16 125 325,98 9 489 500,00 25 614 825,98

2 3819/3406 nájemné areál výstaviště 0,00 907 500,00 907 500,00

16 125 325,98 10 397 000,00 26 522 325,98

ÚZ/ORG

původní změna nový

3 3066/3406 nákup obchodního závodu od Zahrady Čech s.r.o. 0,00 10 397 000,00 10 397 000,00

0,00 10 397 000,00 10 397 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Příjem rozpočtu města z nájemní smlouvy na areál výstaviště Zahrada Čech za období červenec - prosinec 2021,  uzavřené mezi 

městem Litoměřice a MKZ v Litoměřicích, příspěvková organizace.

3 Příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci  MKZ v Litoměřicích na koupi obchodního závodu od společenosti  Zahrada Čech s.r.o.  

za cenu dle znaleckého posudku.

1 O finanční prostředky ve výši 9 489 500 Kč zvyšujeme  saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

10.6.2021

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU V ZM

22.6.2021

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 20

Název bodu: Schválení záměru prodeje obchodního podílu města ve
společnosti Zahrada Čech s.r.o. druhému společníkovi

Zodpovídá: Lukas Wünsch
Zpracoval/a/i: Ing. Andrea Křížová
Konzultoval/a (s
kým):

Bc. Martina Skoková, Mgr. Kateřina Moučková, Ing. Iveta
Zalabáková, JUDr. Marianna Svobodová

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice je společníkem společnosti Zahrada Čech s.r.o., IČO: 22794701, se sídlem Na
Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice - Předměstí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 31640 , a to podílem ve výši 50 %, kterému odpovídá vklad do
základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč.
Hlavní činností společnosti Zahrada Čech s.r.o je pořádání výstav a veletrhů, prodejních a obdobných
akcí v areálu výstaviště Zahrada Čech.
ZM je na jednání dne 22/6/2021 předkládán návrh na ukončení nájemní a licenční smlouvy se
společností Zahrada Čech s.r.o. dohodou k 30.6.2021, nové znění zřizovací listiny Městských
kulturních zařízení v Litoměřicích a návrh na prodej obchodního závodu Zahrada Čech s.r.o. do
vlastnictví Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, to vše za účelem
zabezpečení provozu areálu výstaviště Zahrada Čech pro pořádání tradiční jarní Tržnice Zahrady
Čech, podzimní výstavy Zahrady Čech a případného dalšího udržitelného fungování celého areálu
výstaviště v rámci rozsahu výkonu činností Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková
organizace s účinností od 1.7.2021.
Za předpokladu schválení shora uvedených kroků pomine po datu účinnosti hlavní důvod 50% podílu
ve společnosti Zahrada Čech s.r.o., jelikož hlavní činnost bude plně realizována prostřednictvím
vlastní příspěvkové organizace města.
Zároveň na valné hromadě společnosti Zahrada Čech s.r.o. bude předložen návrh na schválení
změny názvu obchodní firmy tak, aby neobsahovala označení Zahrada Čech.
ZM je předkládán ke schválení záměr prodeje obchodního podílu města ve výši 50% ve společnosti
Zahrada Čech s.r.o., IČO: 22794701, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice druhému
společníkovi společnosti EXPO CZ s.r.o., se sídlem: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČO:
24154130. Cena za podíl bude stanovena po zpracování mimořádné účetní závěrky společnosti
Zahrada Čech s.r.o. k 31.7.2021. Návrh smlouvy o převodu podílu bude předložen na jednání ZM dne
16.9.2021.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 82/3/2021

ZM schvaluje záměr prodeje obchodního podílu města Litoměřice ve výši 50% ve společnosti
Zahrada Čech s.r.o., IČO: 22794701, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice druhému
společníkovi společnosti EXPO CZ s.r.o., se sídlem: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČO:
24154130. Cena za podíl bude stanovena po zpracování mimořádné účetní závěrky společnosti
Zahrada Čech s.r.o. k 31.7.2021 a návrh smlouvy o převodu podílu bude předložen na jednání ZM
dne 16.9.2021.
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V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 21
Název bodu: Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2021+
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Veronika Šturalová

Důvodová zpráva:
V termínu od října 2020 do konce února 2021 proběhla aktualizace dokumentu "Zásobník projektů
města Litoměřice 2018+". Strategický tým na svém zasedání 24.5.2021 prodiskutoval a doporučil
navrhované nové projekty zařadit do Zásobníku projektů Města Litoměřice 2021+. V rámci procesu
byl celý zásobník aktualizován (byly vyřazeny již zrealizované akce).

Návrh Usnesení:

usnesením č. 83/3/2021

ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů města Litoměřice 2021+ (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zasobnik_projektu_mesta_Litomerice_2021_.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



Název projektu Popis projektu Odpovědnost

Budova MěÚ Topolčanská Využití prostor pro agendy města a případně archiv OS

Budování cyklostezky Mlékojedy , Želetice, 

Terezín Výstavby cyklostezky na valu podél řek jako protipovodňové opatření  OUR

Dešťová kanalizace na Miřejovické stráni  Systematické doplňování dle plánu ulic OUR

Divadlo K.H.Máchy Optimalizace vytápění OŠKSaPP

Divadlo K.H.Máchy Rekonstrukce vnitřního vybavení OŠKSaPP

Domov se zvláštním režimem (lidé s 

Alzheimrovou chorobou) Výstavba nebo rekonstrukce vhodného objektu OSVaZ

Dům dětí a mládeže Rekonstrukce hřiště na zahradě OŠKSaPP

Dům kultury Výměna prosklených částí pláště budovy OŠKSaPP

Dům kultury Modernizace a rekonstrukce vybavení OŠKSaPP

FOD Klokánek

Částečné zateplení objektu,instalace VZT s rekuperací tepla, instalace 

termických kolektorů Smart City

Instalace podzemních košů na odpad Instalace podzemních košů na odpad ve vhodných lokalitách OŽP

Instalace závlah ul.Na Valech Instalace závlah v ul. Na Valech OŽP

Kalich Arena Vyřešení parkovaní u zimního stadionu a sportovní plocha OUR

Kasárna Dukelských hrdinů  

Geotermální projekt - realizace VV centra a geotermálních vrtů pro vytápění 

CZT Smart City

Kasárna Pod Radobýlem Stavební úpravy vybraných budov v areálu kasáren Pod Radobýlem OUR

Kasárna pod Radobýlem Vybudování víceúčelové sportovní haly pro TJ (trampolíny/ lezecká stěna) OŠKSaPP

Kino Máj Modernizace a vzduchotechnika sálu OŠKSaPP

Letní kino Revitalizace areálu OŠKSaPP

Městský pivovar Rekonstrukce městského pivovaru OUR

Městský úřad V. - Topolčianská Instalace VZT s rekuperací tepla Smart City

Modernizace softwarové architektury MěÚ Modernizace  softwarového  vybavení a nutná hardwarová infrastruktura OSModernizace úřadu IT úřadu "Konsolidace 

infrastruktury a nové služby TC ORP 

Litoměřice" Modernizace IT MěÚ OS

Obnova Aleje ul. Osvobození a Sokolovská ul. Obnova původní aleje, výsadba stromů OŽP

Obnova rybníka v Pokraticích

Cílem je zadržet jarní vody a následně zlepšovat průtok v potoce protékajícího 

středem města OŽP

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO LITOMĚŘICE 2021+



Odstraňování starých ekologických zátěží Odstraňování nepovolených skládek OŽP

Ochranná protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - investice OUR

Okružní křižovatka Želetice  Okružní křižovatka Želetice  OÚR/ŘSD

Opatření pro snížení prašnosti Instalace mlžících stožárů OŽP

Parkány Revitalizace Parkánů OŽP/OÚR

Pekařská 2 Obnova objektu - fasáda, vnitřní části (okna, dveře) OS

Plavecký bazén Modernizace plaveckého bazénu OŠKSaPP

Prostupné bydlení Přestavba objektu  ulice Revoluční na byty prostupného bydlení OSVaZ

Prostupné bydlení Rekonstrukce objektu Želetická OSVaZ

Přechod přes železnici Osvobození Investice s SŽDC OUR

Přivaděč záp. komunikace II/247 Investice Krajského úřadu UK OUR

Radnice Bezbariérový úřad, vč. instalace výtahu v budově Radnice OS

Radnice Kalich a střecha Výměna opláštění věže a střechy OS

Realizace opatření využití směsného odpadu Zařízení na zpracování směsného komunitního odpadu OŽP

Regenerace sídliště Cihelna Regenerace prostoru sídliště, víceetapová akce OUR

Regenerace sídliště Pokratice Regenerace prostoru sídliště, víceetapová akce OUR

Rekonstrukce č.p. 39 Pokratice - roubenka Rekonstrukce nemovité kulturní památky OŠKSaPP

Revitalizace infrastruktury MPR 

Dle plánu oprav komunikací městské památkové rezervace a programu 

regenerace MPR Litoměřice OUR

Revitalizace městské třídy - Dlouhá ulice 

Litoměřice

Reavitalitzace veřejného prostranství, komunikací a zeleně s prvky řešení 

zasakování dešťové vody OUR

Revitalizace prostoru Mezibraní Revitalizace zeleně a veřejného prostoru Mezibraní OŽP

Revitalizace vnitrobloku Jezuitská 

Rekonstrukce povrchů, revitalizace zeleně, rekonstrukce dětského hřiště i 

instalace nového mobiliáře OUR

Revitalizace Vojtěšského náměstí

Koncepční řešení revitalizace vstupního prostoru do vnitřní části města spolu 

s těmi nejbližšími částmi sídliště Střed, které již částečně ztratily svoji funkci 

(bývalá protihluková stěna, nástupní prostor obchodního střediska apod.). OUR

Rozšíření a moderizace MKS Rozšíření a modernizace  městského kamerového systému OSVaZ

Rozšíření parkovacích kapacit Rozšíření možnosti parkování (místa, parkovací dům apod.) OUR

Rozšíření systému kontejnerů a podzemních 

kontejnerů na tříděný odpad Instalace podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad OŽP

Sběrný dvůr odpadů Výstavba dalšího sběrného dvora Na Kocandě OŽP

Silnice přeložka I/15 Společná akce s ŘSD OUR



Skládka Třeboutice Rozšíření ukládacího prostoru bývalé skládky inertních odpadů Třeboutice OŽP

Sportovní hala Zahrada Čech Multifunkční sportovní hala OUR

Stará radnice čp171 Rekonstrukce budovy Oblastního muzea Mírové nám. 171/40 OŠKSaPP

Středisko technického vzdělávání  DDM Technický klub mládeže DDM -  rekonstrukce a vybavení objektu OŠKSaPP

Ulice  Zelená Nová komunikace a odvodnění děšťové vody OUR

Ulice Bójská Nová komunikace a odvodnění děšťové vody OUR

Ulice Jasmínová Nová komunikace OUR

Ulice Karolíny Světlé Nová komunikace OUR

Ulice Marie Pomocné Rekonstrukce komunikace OUR

Ulice Teplická Opravy povrchů místní komunikace, zvýšení bezpečnosti silničního provozu OUR

Ulice Žalhostická Nová komunikace OUR

Úprava Mostné hory Úprava zeleně, cestní sítě OŽP

Veřejné osvětlení Komplexní renovace Smart City

Vnitrobloky budov MěÚ Revitalizace vnitrobloků č.p.15, č.p.17 Mírové nám. OŽP

Vojtěšské náměstí fontána Výstavba fontány v prostoru kruhového objezdu Voj.nám. OŽP 

Vybudování archivu Města Vybudování archivu Města OS

Vybudování objektu sociální služby Budova hlavního štábu kasárna Pod Radobýlem OSVaZ

Výstavba vodovodu a kanalizace Miřejovická 

stráň Infrastruktura pro nové plochy OUR

Výstaviště ZČ Regenerace areálu výstaviště Zahrady Čech OUR

Vytvoření závlahového systému z Labe pro 

veřejnou zeleň v areálu Zahrady Čech

Oprava a zprovoznění původního závlahového systému s využitím vody z Labe 

pro zavlažování zeleně areálu Zahrady Čech. S další možností rozšíření využití na 

další pozemky veřejné zeleně. OŽP

Využití budovy VUSS Přesun a rekonstrukce Základní uměnecké školy OŠKSaPP

Využití dešťové vody v budovách MěÚ 

Rekonstrukce systému rozvodu vody se zaměřením na využití dešťové vody v 

budovách MěÚ OŽP

ZŠ Havíčkova Rekontsrukce atletického oválu OŠKSaPP

ZŠ Masarykova Vybudování víceúčelové sportovní haly pro Masarykovy ZŠ a G JJ OŠKSaPP

ZŠ Na Valech Oprava fasády objektu a nátěr / výměna oken OŠKSaPP

ZŠ U Stadionu Využití zahrady jako botanické zahrady (učebny biologie) OŠKSaPP

ZŠ U Stadionu Street/ work out park - školní 

hřiště Školní hřiště - Street/ workout park OŠKSaPP



Zubní středisko ČSA

Celková revitalizace objektu zdravotního střediska - Zubní středisko České 

armády, Litoměřice OSNMM
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 22

Název bodu: Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města
Litoměřice 2020

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Veronika Šturalová

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo dne 5.12.2019 Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje
města Litoměřice na rok 2020. Tento plán obsahoval plánované investice a opravy na daný rok. V
rámci vyhodnocení naplnění plánu se každý zodpovědný odbor vyjádřil k naplnění plánovaných
aktivit.
Strategický tým města vyhodnotil informaci o naplnění Akčního plánu za loňský rok. Plán byl
doplněn seznamem akcí, které byly realizovány nad rámec schváleného plánu. V příloze přiložena
zpráva o naplnění Akčního plánu 2020.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 84/3/2021

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok
2020 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Vyhodnoceni_Akcniho_planu_2020.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice 
rozpočtový rok 2020 

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2020 schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování a vyhodnocení bylo v kompetenci vedoucích pracovníků 

MěÚ a vedení města Litoměřice. 

Akční plán 2020 je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM. Jedná se o 

dokument, který popisuje způsob naplňování cílů SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Obsahuje konkrétní seznam akcí (investic 

a projektů), které byly v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí bylo investováno 

do konkrétních rozvojových oblastí a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.  

Akční plán 2020 je stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho 
budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu.  

Akční plán především     

➢ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

➢ přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány 

➢ přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu 

➢ přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2020 plánovány.   

• Z celkového počtu 20 plánovaných akcí, nebyly realizovány 4.  

• 3 akce byly předčasně ukončeny.   

• Realizace 1 akce byla z technických důvodů přesunuta do roku 2021.  

• U 1 akce bylo změněno místo realizace. 

• 11 akcí bylo zrealizovány nad rámec plánu, 2 z nich na základě získání dotace. 

Plánovaný Akční plán za rok 2020 byl naplněn z 90%. 



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2020

(Ano/Ne)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci (tis.Kč)

Původní 

rozpočet 

(tis.Kč)

Získaná částka 

dotace v roce 

2020  (tis. Kč)

Podíl rozpočtu 

města v roce 

2020 (tis. Kč)

Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, 

pokud nebyly 

naplněny hlavní 

cíle 

A.III Pivovar Litoměřice 

rekonstrukce městského pivovaru 

I.etapa  (brownfields)(realizace 

pouze v případě získání dotace) OÚR ANO 22 800 23 475 2 800 2 400 dokončeno 

POZN.: Částečně 

hrazeno v roce 2019: 

dotace - 9,1 mil. Kč a z 

rozpočtu města - 8,5 

mil. Kč  

A.III PAVE ČR

přestavba objektu 

(bronwfields)opuštěného armádou v 

bývalých kasárnách Jiřího z Poděbrad v 

Litoměřicích na startovací byty v aktivním 

energetickém standardu OÚR NE 150 750 140 750 0 13 973 projekt zastaven 

v 2020 se čerpalo 

13.973tisKč

A.III Kasárna pod Radobýlem

regenerace objektu kasáren 

(brownfields ) OÚR ANO 24 248 19 230 13 400 9 400 dokončeno 

POZN.: Částečně 

hrazeno v roce 2019: 

dotace 1,1mil. Kč a z 

rozpočtu města 

0,4mil. Kč  

B.I ulice Bójská nová komunikace OÚR NE 2 000 2 000 0 0 nerealizováno

B.I ulice Neumannova nové veřejné osvětlení + chodník OÚR ANO 1 500 1 500 0 1 500 dokončeno 

B.I

Podpora regenerace 

panelových sídlišť 

regenerace panelového sídliště 

Pokratice OÚR ANO 12 099 12 099 2 000 2 081 dokončeno

POZN.: Částečně 

hrazeno v roce 2019: 

dotace 8mil. Kč a z 

rozpočtu města 4mil. 

Kč  

B.II

Litoměřice, Českolipská – 

přechod pro chodce

vybudování opatření pro zvýšení 

bezpečnosti pěších na přechodu 

pro chodce přes stávající silnici 

1/15 – ul. Na Kocandě  (realizace 

pouze v případě získání dotace) OÚR ANO 4 100 4 336 2 855 1 300 dokončeno

B.III Na Valech - mlžící stožár

instalece mlžící stožáru v ul. Na Valech.  

(probíhá v rámci "Opatření pro snížení 

prašnosti" ) OŽP ANO 154 500 154 0

dokončeno 

(SURAO)

B.III Mechanizace pro kompostárnu
Litoměřice – pořízení manipulační 

techniky pro městskou kompostárnu OŽP ANO 2 357 2 357 2 357 0

dokončeno 

(SURAO)

B.III Kropící vozy  nákup kropících vozů OŽP ANO 7 977 2 200 2 133 0

dokončeno 

(SURAO)

v roce 2019 byly 

zakoupeny 2 vozy za 

5,7mil Kč

B.III Nádrže na dešťovou vodu OŽP ANO 678 1 000 678 0

dokončeno 

(SURAO)

Nové investice a projekty



B.III Podzemmní kontejnerová stání 

instalace podzemních kontejnerů 

Mírové náměstí OŽP NE 0 2 500 0 0

B.III ul.Mezibraní regenerace zeleně OŽP ANO 6 522 5 000 6 522 0

dokončeno 

(SURAO)

C.I
MAP ORP LITOMĚŘICE  II 
(projekt MAS České středohoří )

implementace Místního akčního 

plánu rozvoje škol na ORP 

Litoměřice 

OŠKSPP/

PROLIDI ANO 2 032 434 434 0

D.I Centrum Srdíčko oprava vodovodního potrubí OSVaZ NE 1 000 1 000 0 0 nerealizováno

bylo přesunuto na 

rok 2021

D.I

eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita 

Dresden

posílit institucionální kapacitu obou 

měst při zavádění moderních 

environmentálně šetrných 

technologií do praxe veřejné správy Smart city ANO 10 904 9 706 8 624 631

D.I

Energ. služba se zaručeným 

výsledkem (EPC)

moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe 

veřejné správy Smart city ANO 65 000 6 500 0 6 779 2017-2026

D.I INNOVATE EnergieCities

inovatiní formy financování a 

finanční nástroje pro úspory 

energie a využití OZE v bytovém 

sektoru Smart city ANO 1 607 494 310 0 2017 -2020 Projekt dokončen

D.I SCORE

rozvoj komunitních OZE v 

Litoměřicích Smart city ANO 1 770 750 667 0

D.I STARDUST 

koncepce rozvoje moderních 

městských čtvrtí - eneregticky 

pasivní domy a elektromobilita 

(mezinárodní projekt 20 partnerů) Smart city ANO 5 096 1 981 1 854 0

Celkem 322 594 237 812 44 788 38 064

projekt byl k 31. 12.2020 předčasně ukončen 

z důvodu zrušení přestavby budovy bývalých 

vojenských kasáren PAVE na ekologickou 

čtvrť se sociálním bydlením, čeká se na 

schválení od poskytovatele dotace
projekt byl k 31.12. 2020 předčasně ukončen 

z důvodu zrušení přestavby budovy bývalých 

vojenských kasáren PAVE na ekologickou 

čtvrť se sociálním bydlením - investice 

plánována jako „následná“ v projektu 

STARDUST, čeká se na schválení od 

poskytovatele dotace

projekt pokračuje je zpracován dokument o 

rozvoji školství na OPR Litoměřice 

byly instalovány elektronabíječky na 

automobily u ZŠ U Stadionu, ZŠ Na 

Valech pobočka ul.Masarykova, ZŠ 

Havlíčkova

bylo zrealizováno na jiném místě viz 

investice nad rámec plánu



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2020

(Ano/Ne)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci (tis.Kč)

Původní 

rozpočet 

(tis.Kč)

Získaná částka 

dotace 2020  

(tis. Kč)

Podíl rozpočtu 

města 2020 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, 

pokud nebyly 

naplněny hlavní 

cíle 

C.II.

Dotace na čin.a inv. sport. 

oddílům OŠKSPP ANO 15 145 15 145 0 15 145

C.III
Dotační program - celoroční 

činnost subjektů v oblasti kultury OŠKSPP ANO 630 700 0 630

C.III

Dotační program na  podporu 

kultury OŠKSPP ANO 900 1 000 0 900

C.IV.

Dotační program - podpora 

sociálních služeb OSVaZ ANO 7 350 7 500 0 7 350

C.V. Program prevence kriminality OSVaZ ANO 475 600 0 475

E.IV Dotační program Zdravé město PROLIDI ANO 250 250 0 250

E.IV Participativní rozpočet PROLIDI ANO 0 200 0 0  není dokončeno 

Celkem 24 750 25 395 0 24 750

Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města 



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci (tis.Kč)

Původní 

rozpočet 

(tis.Kč)

Získaná částka 

dotace v roce 

2020  (tis. Kč)

Podíl rozpočtu 

města v roce 

2020 (tis. Kč)

Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, 

pokud nebyly 

naplněny hlavní 

cíle 

B.I Rekonstrukce Kalichu 

projekt - oprava Kalich, Mír.nám. 

15/7- Kalich střecha (plášť, krovy) OS ANO 3 466 2 092 892 2 092

rekonstrukce 

stále pokračuje 
náklady v roce 2019 

byly 1,3 mil Kč

B.I Výstaviště ZČ opravy a rekonstrukce OÚR ANO 1 793 3 000 0 1 793

nebytové prostory (prostory určené k 

podnikání) + venkovní prostory OSNMM ANO 2 173 2 173 0 2 173
objekty bývalých kasáren (KDH, KPR a 

Pobřežní) - nebytové prostory (prostory 

určené k podnikání OSNMM ANO 2 658 2 658 0 2 658

bytové prostory OSNMM ANO 9 695 9 695 0 9 695
Rekonstrukce bytového fondu, 

hrazeného z rozpočtu města bytové prostory OSNMM ANO 884 884 0 884

Celkem 20 669 20 502 892 19 295

B.I Kasárna pod Radobýlem stavební úpravy objektu TSM OÚR ANO 5 512 0 0 5 512 zrealizováno

B.II Obnova parkovacích automatů TSM ANO 1 300 0 0 1 300 zrealizováno

B.III Podzemmní kontejnerová stání 

instalace podzemních kontejnerů 

ulice Muchova OŽP ANO 1 735 0 1 735 0

zrealizováno

(SURAO)

B.III

Modernizace kontejnerových 

stání

Modernizace 7 stávajících podzemních 

kontejnerových stání, pořízení 

nášlapných vhozových zařízení OŽP ANO 623 0 436 187

zrealizováno

(SURAO)

C.I ZŠ Na Valech

Litoměřice, Na Valech 53 - vybudování 

učeben pro polytechnické vzdělávání a 

celoživotní učení OŠKSPP ANO 4 683 0 3 800 883 zrealizováno

C.I ZŠ Ladova povrch hřiště, rozvody vody OŠKSPP ANO 1 445 0 0 1 445 zrealizováno

C.I MŠ Eliášova oprava střechy OŠKSPP ANO 790 0 0 790 zrealizováno

C.I Městská sportovní zařízení
opravy plavecký bazén, tělocvična Pod 

Radobýlem OŠKSPP ANO 1 200 0 0 1 200 zrealizováno

C.I ZŠ Masarykova
Vybudování odborných učeben v půdním 

prostoru Masarykovy ZŠ OŠKSPP ANO 29 000 0 10 534 3 000 zrealizováno
projekt probíhá v 

2020-2021

D.I Centrum Srdíčko nákup automobilu OSVaZ ANO 1 477 0 0 1 477 zrealizováno

D.I Domov pro seniory opravy budovy a vybavení kuchyně OSVaZ ANO 2 230 0 0 2 230 zrealizováno

Investice nad rámec AP 2020

E.I

Opravy majetku města  - hrazené z 

prostředků bytového hospodářství

Významné opravy a rekonstrukce
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 23
Název bodu: Deklarace udržitelného rozvoje Zdravého města Litoměřice 2021
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Mgr. Petr Hermann

Irena Vodičková
Konzultoval/a (s
kým): komise Zdravého města Litoměřice, Čigáš Milan

Důvodová zpráva:

První Deklarace Zdravého města Litoměřice byla přijata 27. 6. 2002, kdy se Město Litoměřice stalo
členem Národní sítě Zdravých měst.

Od té doby ušlo město Litoměřice ve svém udržitelném rozvoji dlouhou cestu, kdy splnilo všechny
podmínky místní Agendy 21 (MA21) stanovené pracovní skupinou pro MA 21 Rady vlády pro
udržitelný rozvoj. Poprvé se tak stalo v roce 2015, kdy naše město dosáhlo nejvyšší kategorie A.
Pravidelné audity a poslední obhajoba v roce 2018 potvrdily správnost zařazení do této kategorie.
Tento audit má platnost do 31. 12. 2021. Protože město opakovaně potvrdilo svoje kvality, vedení
města navrhuje odstoupit od MA21 a přejít k takovým metodám kvality, které pomohou naplňovat
cestu města k udržitelnému rozvoji na vyšší úrovni, a to i v mezinárodním měřítku.

Z výše uvedených důvodů je proto navrženo přijmout novou deklaraci k podpoře udržitelného
rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím programu Zdravé město. Klade si tím za cíl vyjádřit
svůj stálý zájem o aplikaci moderních udržitelných postupů v rozvoji našeho města a naplnění cílů
udržitelného rozvoje (tzv. Sustainable Development Goals - SDGs). Návrh deklarace je uveden v
příloze, znění vychází z platných mezinárodních a národních dokumentů k udržitelnému rozvoji.

Tato změna nijak neovlivní členství Města Litoměřice v Národní síti Zdravých měst ČR a Město
Litoměřice bude stále Zdravým městem.

Informace o cílech udržitelného rozvoje v ČR: https://www.spolecenskaodpovednost.cz/sdgs/

Návrh Usnesení:

usnesením č. 85/3/2021

ZM schvaluje
a) odstoupení od Deklarace z 27. 6. 2002
b) přijetí a následné naplňování nové Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality
života prostřednictvím programu Zdravé město (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 01_Deklarace_ZM_Litomerice_2021.pdf
Příloha č. 2: 02_prezentace_ZM.pdf
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V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Petr Hermann (zastupitel)



 

 

 

DEKLARACE 

k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života  

prostřednictvím mezinárodního programu Zdravé město  

 

Mezinárodní program Zdravé město OSN-WHO přispívá k udržitelnému rozvoji, dalšímu 

zvyšování kvality života obyvatel i k naplnění standardů veřejné správy a současně k dosažení 

dobrého jména našeho města v rámci České republiky i vůči zahraničí.  

 

Článek I. 

Prostřednictvím mezinárodního programu Zdravé město potvrzujeme zájem o naplňování cílů 

základních mezinárodních a národních dokumentů v této oblasti:  

• Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – dokument 

schválený na summitu OSN v roce 2015, 

• Zdraví 2030 – dokument schválený Světovou zdravotní organizací (WHO) v roce 2015, 

• Kodaňská deklarace k programu Zdravé město WHO a návazné deklarace WHO 

přijímané národními sítěmi v rámci konferencí WHO, včetně aktuální fáze programu 

Zdravé město WHO, 

• Baskická deklarace udržitelných měst – dokument schválený ICLEI v roce 2016. 

 

Článek II. 

Přijetím této deklarace město potvrzuje: 

1. zájem o aktivní realizaci programu Zdravé město WHO jako oficiálního programu, jehož 

platformou je v České republice asociace Národní síť Zdravých měst ČR certifikovaná WHO,  

2. zájem o naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. 

 

 

Článek III. 

Při vědomí důležitosti výše uvedených záměrů a cílů rozhodlo zastupitelstvo města 

o pokračujících dlouhodobých a systematických principech:  

• Strategický rozvoj města je komplexně zaměřen na udržitelný rozvoj, podporu zdraví a 

kvality života, s důrazem na aktivní participaci obyvatel.  
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• Město je při řešení celkového strategického rozvoje i dílčích oblastí spolupracovat 

s dalšími veřejnými, odbornými a vzdělávacími institucemi, s nevládním a podnikatelským 

sektorem.  

• Jsou zajištěny nezbytné institucionální a organizační podmínky pro realizaci programu 

Zdravé město dle doporučení Metodiky NSZM ČR.  

Článek IV. 

Asociace NSZM ČR a její odborní partneři budou i nadále poskytovat pomoc a služby k postupu  

ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života podle Metodiky NSZM ČR. Město má možnost 

využívat služby asociace, dlouholeté zkušenosti, know-how a mezinárodní kontakty.  

Město spolupracuje na platformě NSZM ČR s ostatními členy, se kterými sdílí zkušenosti a 

dobrou praxi.  

 

Město Litoměřice přijímá tuto deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví  

a kvality života občanů města Litoměřice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……….......................……………… 

 Mgr. Ladislav Chlupáč 

Litoměřice, 22. 6. 2021 starosta 

 



Zdravé město Litoměřice

město, kde chceme společně 
zdravě žít

22. 6. 2021, jednání Zastupitelstva města Litoměřice



Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody,
ne jenom nepřítomnost nemoci.

Principy OSN – podpora zdraví, kvality života a 
udržitelného rozvoje

Jsme součástí světového a evropského hnutí

Jak to bylo?

1988 WHO OSN – vznik projektu Zdravé město

1994 vznik Národní sítě 
Zdravých měst

2002 Zdravé město Litoměřice 
a místní Agenda 21



Jsme součástí světového a evropského hnutí

místní Agenda 21 se zaměřuje na:

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava a mobilita 

5. Zdraví 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost

Jakým cílům se věnujeme



Čím jsme prošli

2002 – deklarace ZM
2003 – osvětové kampaně
2003 – dětské zastupitelstvo
2004 – veřejné fórum
2006 – komise Zdravého města a MA21
2008 – mladé fórum
2008 – průzkum spokojenosti obyvatel
2011 – fairtradové město
2013 – ocenění dobrovolníků
2015 – školní fórum
2016 – participativní rozpočet
2018 – Srdcař Litoměřic
2019 – setkání s občany 
2020 – dobrovolnické centrum





Jak jsme byli v místní Agendě 21 hodnoceni

č. oblast Stav po auditu 2015 Stav po auditu 2018

1a Správa věcí veřejných
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek
uspokojivý stav vůči UR 

- s prvky excelence

1b Územní rozvoj
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek
excelentní stav vůči UR 

2. Životní prostředí
uspokojivý stav vůči UR 

- s podmínkami
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek

3.
Udržitelná výroba a 
spotřeba

uspokojivý stav vůči UR 
- bez podmínek

uspokojivý stav vůči UR 
- bez podmínek

4. Doprava
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek
uspokojivý stav vůči UR 

- s podmínkami

5. Zdraví obyvatel
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek

6.
Místní ekonomika a 
podnikání

uspokojivý stav vůči UR 
- s podmínkami

uspokojivý stav vůči UR 
- bez podmínek

7. Vzdělávání a výchova
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek

8. Kultura a místní tradice
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek

9. Sociální prostředí
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek
uspokojivý stav vůči UR 

- bez podmínek

10. Globální odpovědnost excelentní stav vůči UR excelentní stav vůči UR 



Čeho jsme dosáhli

místní Agenda 21

2006–2007 kategorie C

2008–2014 kategorie B

od 2015 kategorie A

Liga Národní sítě Zdravých měst

od roku 2007 Šampion

ceny Ministerstva vnitra

2007–2013 za kvalitu veřejné správy

příklady dobré praxe

od roku 2005 
139 příkladů, 30 zpracovaných praxí 
11 razítek dobré praxe



Jak pracujeme

• politik

• koordinátor

• asistent koordinátora

• komise – poradní orgán RM

Cíl: propojení subjektů ve městě, všichni jsme partneři:

občané

NNO

PO podnikatelé

veřejná správa
školy



S kým spolupracujeme

➢ veřejnost – veřejná fóra, participativní rozpočet, 
osvětové kampaně, dotační program ZML

➢ děti a mládež (školy) – mladá a školní fóra, 
zastupitelstvo mládeže, osvětové aktivity

➢ příspěvkové organizace – spolupráce při akcích

➢ podnikatelé –spolupráce při akcích, Srdcař Litoměřic

➢ neziskové organizace – spolupráce při akcích, 
ocenění dobrovolníků

➢ odbory MěÚ – spolupráce při participaci a dosud 
s místní Agendou 21

udržitelný rozvoj ve všech aktivitách a vztazích





Komunikujeme s občany = participace

2007 – dotační program Zdravého města Litoměřice

2010 – kulaté stoly s občany 

2016 – participativní rozpočet „Tvoříme Litoměřice“

2019 – setkání s občany

2021 – projekt LOKAL – zaměření na nové metody kvality



www.zdravamesta.cz

zdravemesto.litomerice.cz

Jsme součástí Národní sítě Zdravých měst

Pokračujme společně dál!

http://www.zdravamesta.cz/
zdravemesto.litomerice.cz
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 24
Název bodu: Statut sociálního fondu č. 1/2021
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Mgr. Milan Čigáš
Konzultoval/a (s
kým): Bc. Martina Skoková a se správní radou Sociálního fondu

Důvodová zpráva:
Návrh úpravy Statutu sociálního fondu č. 1/2021
Na jednání Správní rady sociálního fondu dne 04.06.2021 se členky/členové dohodli, na předložení
návrhu změny Statutu sociálního fondu č. 1/2021.
Změna se týká flexibilního jmenování a odvolání členky/člena správní rady (SF). Změna reflektuje
provozní potřeby fondu.
Statut sociálního fondu, je v současném znění, nastaven tak, že členy správní rady jmenuje a
odvolává starosta města a jmenování tvoří přílohu č. 2 statutu, takže je jeho součástí a veškeré
změny statutu schvaluje ZM vč. členů správní rady fondu.
Návrh úpravy:
Úpravy čl. V, Správní rada fondu v následujícím znění:

1. Správní rada fondu je složena ze starostky/starosty města, tajemnice/tajemníka MěÚ,
hospodáře/hospodářky a šesti zástupkyň/ců zaměstnanců města (struktura správní rady viz příloha č.
2)
2. Členky/y správní rady fondu na návrh tajemnice/tajemníka MěÚ jmenuje a odvolává
starostka/starosta města. O jmenování členek/členů správní rady vydává starostka/starosta města
samostatnou listinu.
3. Předsedkyní/předsedou správní rady fondu je tajemnice/tajemník MěÚ.
vč. úpravy přílohy č. 2, která definuje strukturu, počet členek/členů a jednotlivé pozice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 86/3/2021

ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2021 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Statut_SF_1_2021.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



 
 

Město Litoměřice 

Statut sociálního fondu 

č. 1/2021 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 22. června 2021 rozhodlo 
vydat na základě § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, tento statut sociálního fondu (dále jen „statut SF“): 

  čl. I 
Preambule 

Sociální fond je zřízen jako účelový a trvalý fond města Litoměřice.  

 
čl. II 

Účel fondu 

Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance  
města Litoměřice a dlouhodobě uvolněné členky/členy zastupitelstva města a je 
určen především k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních podmínek, k 
překlenutí tíživé sociální situace dlouhodobě uvolněných členek/členů zastupitelstva 
města Litoměřice a zaměstnanců města Litoměřice, kteří jsou v pracovním poměru 
k městu Litoměřice.  

 
čl. III 

Tvorba fondu 
1. Zdroje fondu tvoří:  

           a) zůstatek na účtu sociálního fondu z předchozího roku;  
b) příděl z rozpočtu města schválený zastupitelstvem města (ZM) ve výši 3 % 
z objemu ročních hrubých mezd; dále je tvořen z náhrad v době 
nemoci zaměstnanců, kteří jsou k městu Litoměřice v pracovněprávním vztahu 
a z odměn dlouhodobě uvolněných členů ZM;  
c) dary;  
d) příděl z rozpočtu města na penzijní připojištění ve výši, kterou schválí ZM v 
rozpočtu pro daný rok (zaměstnanec/měsíc); 
e) úroky na bankovním účtu. 

  



2. Příslušné podíly ze schváleného rozpočtu se převádějí do fondu čtvrtletně. 

 
čl. IV 

Použití prostředků fondu 
  

  Prostředky budou použity k financování těchto výdajů:  
1. příspěvek na stravování (dle platného příkazu starosty a tajemníka MěÚ); 
2. odměny při životních a pracovních jubileích;  
3. odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu; 
4. benefitní e-poukázka na osobní konto zaměstnance;  
5. zápůjčky na zařízení, modernizaci, event. koupi bytu;  
6. jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná); 
7. příspěvek na penzijní připojištění;  
8. bankovní poplatky; 
9. příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce (např. setkání zaměstnanců za 

účelem zhodnocení daného roku, Rodinné a Prorodinné dny, sportovní turnaje 
apod. i včetně sportovních potřeb); 

10. příspěvek při narození dítěte. 
         

  
Jednotlivé příspěvky, odměny a půjčky a jejich výše jsou uvedeny viz příloha č. 1. 
 

 
čl. V 

Správní rada fondu 
  

1. Správní rada fondu je složena ze starostky/starosty města, 
tajemnice/tajemníka MěÚ, hospodáře/hospodářky a šesti zástupkyň/ců 
zaměstnanců města (struktura správní rady viz příloha č. 2). 

 
2. Členky/členy správní rady fondu na návrh tajemnice/tajemníka MěÚ jmenuje a 

odvolává starostka/starosta města. O jmenování členek/členů správní rady 
vydává starostka/starosta města samostatnou listinu. 

  
3. Předsedkyní/předsedou správní rady fondu je tajemnice/tajemník MěÚ. 

  
4. Správní rada fondu připravuje a schvaluje použití rozpočtu fondu na jednotlivé 

účely. 
  

5. Správní rada fondu předkládá přehled o hospodaření a plnění rozpočtu fondu  
v závěrečném účtu města. 

  
6. Oprávnění k podpisu a výplatě z fondu má jmenovaná správní rada fondu 

zastoupená starostkou/starostou města, tajemnicí/tajemníkem MěÚ a jedním 
z dalších členek/členů správní rady fondu. 

 
7. Správní rada fondu se schází nejméně 2x do roka nebo dle potřeby. 

 
 
 

 



čl. VI 
Prostředky fondu 

  
1. Prostředky fondu jsou používány v rámci schváleného rozpočtu na příslušný 

rok. 
 
Rozpočet zpracovává správní rada fondu dle návrhu členů. Nevyčerpané 
prostředky fondu koncem roku nepropadají a převádějí se do dalšího roku v 
rámci schvalování závěrečného účtu města Litoměřice. Převody prostředků 
fondu do jiných fondů města nejsou přípustné. 

       
Nelze použít prostředky fondu na realizaci rozpočtových výdajů města. 

  
2. Pro posouzení a použití prostředků fondu je ustanovena správní rada fondu, 

odpovídající za hospodaření s finančními prostředky fondu.  
  

3. Správní rada fondu rozhoduje o poskytování odměn k životním výročím a 
jubileím na základě údajů personálního oddělení. Rozhoduje rovněž o 
poskytování ostatních odměn, půjček a výpomocí z fondu.   

  
4. Odměny se poskytují v tom roce, ve kterém příslušné výročí nastalo. Odměny 

mohou být peněžité a nepeněžité. O výši odměny rozhoduje správní rada 
fondu a při plnění peněžitých nebo nepeněžitých odměn se vždy přihlíží k 
plnění úkolů zaměstnance pro město Litoměřice.  

  

 
čl. VII 

Závěrečná ustanovení 
  
Tento statut SF schválený Zastupitelstvem města Litoměřice dne 22.06.2021 nabývá 
účinnosti dne 23.06.2021 a nahrazuje statut sociálního fondu č. 1/2020 včetně příloh.  
 
  
  
  
V Litoměřicích dne 23.06.2021   

             

 

  

           -------------------------------                                                 ------------------------------ 

            Mgr. Milan Čigáš                                                 Mgr. Ladislav Chlupáč 

       tajemník MěÚ Litoměřice                                              starosta města 

  



Příloha č. 1 

 
 

Výše příspěvků a odměn 
 

Výše příspěvků, odměn atd. dle čl. IV odst. 2., 3., 4., 5., 6. a 7. statutu SF č. 1/2021 
 
1) odst. 2. - odměny při životních a pracovních jubileích 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle celkově odpracované doby a dále dle doby 
souvisle odpracované u města Litoměřice (u zaměstnanců, kteří přecházeli do 
pracovního poměru na základě delimitačního protokolu z OkÚ Litoměřice se 
započítává i doba odpracovaná na OkÚ). Odměna se poukazuje na osobní konto 
zaměstnance ve formě benefitní e-poukázky. 

Odpracovaná doba je rozdělena do 3 pásem: 

 I. pásmo            1 - 3 roky (u města Litoměřice) 
II. pásmo           3 - 10 roků (u města Litoměřice) 

                                              III. pásmo          nad 10 roků (u města Litoměřice) 

  a) v případě životního jubilea 50 let věku    max. 10 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 7 000,- Kč / 10 000,- Kč) 

  b) v případě životního jubilea 55 let věku    max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  c) v případě životního jubilea 60 let věku    max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  d) v případě životního jubilea 65 let věku    max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  e) při dovršení 20 let výkonu práce     max.  2 000,- Kč 

v pásmech: (1 000,- Kč / 1 500,- Kč / 2 000,- Kč) 

   f) při dovršení 25 let výkonu práce     max.  2 500,- Kč 

v pásmech: (1 500,- Kč / 2 000,- Kč / 2 500,- Kč) 

  g) při dovršení 30 let výkonu práce     max.  3 000,- Kč 



v pásmech: (2 000,- Kč / 2 500,- Kč / 3 000,- Kč) 

  h) při dovršení 35 let výkonu práce     max.  4 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 3 500,- Kč / 4 000,- Kč) 

 ch) při dovršení 40 let výkonu práce     max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

  i) při dovršení 45 let výkonu práce     max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

2) odst. 3. - odměny při prvním přiznání starobního důchodu nebo invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně 
 
          a) Odměna v maximální výši 10.000,- Kč při příležitosti prvního skončení 
pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně. Odměna nenáleží v případech, kdy je 
zaměstnanci vypláceno odstupné podle zákoníku práce při skončení pracovního 
poměru. 

            v pásmech: (5 000,- Kč / 7 500,- Kč / 10 000,- Kč) 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle odpracované doby u města Litoměřice  
(u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru na základě delimitačního 
protokolu z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná na OkÚ). Odpracována 
doba je rozdělena do 3 pásem (viz. bod 2). 

V případě invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se odměna týká 
zaměstnanců, kteří odpracovali minimálně 10 let u města Litoměřice. 

3) odst. 4. - benefitní e-poukázka na osobní konto zaměstnance    

Benefitní e-poukázka je poskytována zaměstnanci města Litoměřice na osobní konto 
zaměstnance ve výši schválené správní radou fondu a zároveň schválené ZM 
v rozpočtu pro daný kalendářní rok. E-poukázku lze použít na úhradu výdajů na 
kulturu, sport, dovolenou, zdraví, vzdělání atd. dle individuálních preferencí 
zaměstnance. 

U zaměstnanců s dlouhodobou nepřítomností bude o výši benefitní e-poukázky 
rozhodovat správní rada sociálního fondu. 

4) odst. 5. - zápůjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu 
  
           a) zápůjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu        max. 20 000,- Kč 
     
Zápůjčka je splatná do 1 roku. Schválenou zápůjčku musí zaměstnanec vyčerpat, 
včetně předložení daňových dokladů do 30 dnů po jejím schválení. Daňové doklady 



musí být s datem starším po podpisu smlouvy. V opačném případě se zápůjčka 
neposkytne a umožní se čerpání dalšímu zájemci. O další poskytnutí zápůjčky lze 
žádat až nejdříve po uplynutí jednoho roku po zaplacení poslední splátky dřívější 
zápůjčky.  
 
5) odst. 6. – jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná) 
 
Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci jednorázovou finanční výpomoc 
(návratnou i nenávratnou) v souvislosti s tíživou situací zaměstnance, např. povodně, 
požár, havárie apod.  
 
Zaměstnavatel může poskytnout jednorázovou nenávratnou sociální výpomoc 
v případě úmrtí zaměstnance na žádost jeho manželce/manželovi, popřípadě 
partnerce/partnerovi vč. partnerce/partnerovi u registrovaného partnerství a 
každému nezaopatřenému dítěti zaměstnance. 
 
6) odst. 7. - příspěvek na penzijní připojištění 
 
a)  Zaměstnavatel poskytne měsíční příspěvek zaměstnanci ve výši schválené správní 
radou fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro daný kalendářní rok (tento 
příspěvek se netýká zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené). 
 
7) odst. 10. - příspěvek při narození dítěte 
 
Příspěvek se poukazuje na osobní konto zaměstnance ve formě benefitní e-poukázky 
ve výši schválené správní radou fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro daný 
kalendářní rok.   
 
Zaměstnanci vzniká nárok na příspěvek při splnění těchto podmínek: 

- o benefit požádá nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém se dítě 
narodilo, 

- odevzdá řádně vyplněný formulář (čestné prohlášení o narození dítěte), který 
tvoří přílohu statutu SF hospodářce fondu (viz příloha č. 3), 

- při narození dítěte v prosinci lze o příspěvek žádat do konce ledna 
následujícího kalendářního roku, 

- pokud jsou zaměstnanci oba rodiče, může být příspěvek vyplacen jen jednomu 
z nich.  

 
Nárok na tento příspěvek lze uplatnit při narození dítěte od 01.01.2019. 
 
8) Závěrečné ustanovení 
 
Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), 5) 6) a 7) nebudou přiznány zaměstnanci, který je  
ve výpovědní lhůtě z důvodu výpovědi dané v souladu s ust. § 50 odst. 3 a § 52 písm. 
f), g) a h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo se kterým je uzavřena 
dohoda o ukončení pracovního poměru dle § 49 ZP (nevztahuje se na výpověď nebo 
dohodu v souvislosti s odchodem do starobního nebo plně invalidního důchodu). 
Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), 5) 6) a 7) budou přiznány zaměstnanci po 
odpracování zkušební doby u města Litoměřice.  

 



Příloha č. 2 

 

Složení Správní rady fondu: 

 

 

předseda:  tajemnice/tajemník MěÚ 
 
  
členové:  starostka/starosta města 
                              
   
                               hospodářka/hospodář fondu 
  
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců 
 
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců 
  
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců 
  
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců (městská policie) 
  
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců 
 
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců 
 

 

 

 
 
 

 
 



Příloha č. 3 
 

 
 

Čestné prohlášení o narození dítěte 
 
 

Zaměstnanec /jméno, příjmení/…………………………………….……………............................. 
tímto čestně prohlašuji, že se mi dítě dne………….narodilo a žádám dle Statutu 
sociálního fondu čl. IV bod 10 o poskytnutí příspěvku při narození dítěte. 
 
 
 
 
V ………………… dne … /… / 202_          Podpis zaměstnance: …………………………. 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 25

Název bodu: Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním
současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město
Litoměřice. V případě pozemku parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice bylo předkupní právo zřízeno z
důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury označené jako D4 - Místní
propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. Výřez výkresu veřejně prospěšných staveb a
opatření s vyznačením předmětného pozemku je přílohou v souboru VPS.pdf. Koncepce v centrální
části rozvojové lokality Miřejovická stráň je stanovena v platném územním plánu a dále podrobněji
zpracována v územní studii s názvem Urbanistická studie Litoměřice - Miřejovická stráň. Výřez
hlavního výkresu této územní studie se zvýrazněným výše uvedeným pozemkem je přílohou
v souboru US_Mirejovicka.pdf. Pozemek parc. č. 2355/135 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví
Města Litoměřice a je v KN vymezen pro účely zmíněné veřejně prospěšné stavby dosahuje pro
realizaci této stavby šířky cca 23m. Na základě dostupných podkladů nebude v případě realizace
veřejně prospěšné stavby D4 nutné zasahovat do pozemku parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice, což je
potvrzeno i v aktualizované projektové dokumentaci, viz příloha PD_bojska.pdf. Je tedy zřejmé, že
předkupní právo pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice pro realizaci uvedené veřejně
prospěšné stavby není třeba využít.
Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 87/3/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2470/6  v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: PD_Bojska.pdf
Příloha č. 2: US_Mirejovicka.pdf
Příloha č. 3: VPS.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 26

Název bodu: Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č. 3877/1, 3877/2
a 3877/3 vše v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemky parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 vše v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zřízeno vydáním současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní
právo pro Město Litoměřice. V případě všech uvedených pozemků bylo předkupní právo zřízeno
zejména z důvodu vymezení ploch výhradně s možností uplatnění předkupního práva, v tomto
případě plochy označené jako U1b, která je navržena jako plocha občanského vybavení s funkcí
zdravotních služeb – městská nemocnice, viz příloha situace.pdf. Jde tedy o případné rozšíření
stávající nemocnice. Předkupní právo je pro dané pozemky zřízeno dle platné územně plánovací
dokumentace také z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury označené
jako T2 – teplovod – lokalita č.7 – Žitenická, nový přívod od výměníkové stanice nemocnice. Dle §101
odst. 1 se vymezení předkupního práva v platné územně plánovací dokumentaci nepoužije, pokud
pro veřejně prospěšnou stavbu postačí zřízení věcného břemene, což je i případ vedení liniové stavby
technické infrastruktury. Město Litoměřice je již vlastníkem západně a východně navazujícího
pozemku 3876/1 v k.ú. Litoměřice resp. 3878/1 v k.ú. Litoměřice.
Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 88/3/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 vše v k.ú.
Litoměřice.

Příloha č. 1: situace.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 27

Název bodu: Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3489/1 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním
současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město
Litoměřice. V případě uvedeného pozemku bylo předkupní právo zřízeno z důvodu vymezení veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury označené jako D8 - Místní propojovací komunikace v
prostoru severně a jižně od železniční stanice Litoměřice Horní nádraží. V tomto případě se jedná o
úpravu prostoru křižovatky ulic Nerudova, Sokolovská, Osvobození viz příloha situace.pdf. Pro
realizaci veřejně prospěšné stavby nebyla prozatím zpracována podrobnější projektová
dokumentace.
Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 89/3/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: situace.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 28

Název bodu: Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3488 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním
současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město
Litoměřice. V případě uvedeného pozemku bylo předkupní právo zřízeno z důvodu vymezení veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury označené jako D8 - Místní propojovací komunikace v
prostoru severně a jižně od železniční stanice Litoměřice Horní nádraží. V tomto případě se jedná o
úpravu prostoru křižovatky ulic Nerudova, Sokolovská, Osvobození viz příloha souboru situace.pdf.
Žádost byla podána z důvodu toho, že na pozemku byla realizována garáž, která byla dle informací
žadatele zkolaudována v roce 2008 a kterou žadatelé chtějí zapsat do evidence katastru nemovitostí.
Pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebyla prozatím zpracována podrobnější projektová
dokumentace.
Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 90/3/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: situace.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 29

Název bodu: Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2472/13 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním současně
platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město Litoměřice.
V případě pozemku parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice bylo předkupní právo zřízeno zejména z
důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury označené jako D4 - Místní
propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. Výřez výkresu veřejně prospěšných staveb a
opatření s vyznačením předmětného pozemku je přílohou v souboru situace_up_vps.pdf. Na základě
vypracovaného geometrického plánu 4923-36/2021 z března 2021 je od pozemku oddělována severní
část po označením parc. č. 2472/196, viz příloha GP.pdf a příloha situace.pdf. Pozemek parc. č.
2472/196 bude sloužit pro realizaci uvedené veřejně prospěšné stavby a pro zbylou část pozemku
parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice je pak předkupní právo již bezpředmětné. Nemá dopad do
rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 91/3/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice dle GP
4923-36/2021.

Příloha č. 1: GP.pdf
Příloha č. 2: situace.pdf
Příloha č. 3: situace_up_vps.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín (místostarosta)





Pozemek parc. č. 2472/13
Oddělená část pozemku parc. č. 2472/13 pro zrušení předkupního práva
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 30

Název bodu: Záměr prodeje parc.č. 2902/1, 2905/7 a 2902/2,3,4 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: paní Lxxxx Dxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Žalany 
Odůvodnění: Žadatelka vlastní sousední nemovitosti včetně domu č.p. 277 v ul. Českolipská.
Žádá o pozemek parc.č. 2905/7 o výměře 102 m2 (ost.komunikace) a parc.č. 2902/1 o výměře 101
m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice, pozemek parc.č. 2902/1 slouží jako vjezd ke garážím, které
jsou také ve vlastnictví žadatele. Garáže se nacházejí na pozemcích parc.č. 2902/2,3,4, které jsou ve
vlastnictví města. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je územní plán Litoměřice ve
znění po změně č. 2 jsou pozemky parc. č. 2902/1 a 2905/7, oba v k.ú. Litoměřice, zahrnuty do
zastavěného území, konkrétně do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako BI - bydlení
individuální v rodinných domech – městské. Přes pozemek parc. č. 2902/1 v k.ú. Litoměřice je
přístup do tří garáží, které jsou ve vlastnictví žadatele, ale nacházejí se na pozemku města. Jako
vhodné se jeví v tomto případě majetkově sjednotit pozemky ve stávající proluce a případně pak
uvažovat i o zastavění této proluky. Z tohoto důvodu doporučuje odbor územního rozvoje, aby
předmětem prodeje byly i pozemky pod stávajícími garážemi.
Žadatelka byla informována a souhlasila s možností odkupu pozemků pod garážemi.  
Projednáno v MK dne 2.6.2021 Hlasováním       pro:6               proti:  0 zdržel se: 0
MK doporučuje prodej pozemků parc.č. 2902/1 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice 
Projednáno v MK dne 2.6.2021 Hlasováním       pro:0               proti:  6 zdržel se: 0
MK nedoporučuje prodej pozemku parc.č. 2905/7 o výměře 102 m2 (ost.komunikace), pozemek nebyl
pronajímán a je možné využití pro potřeby města (parkování).

Návrh Usnesení:

usnesením č. 92/3/2021

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 2902/1 výměře 101 m2 (ostatní komunikace),
parc.č. 2902/2 o výměře 20 m2, parc.č. 2902/3 o výměře 21 m2 a parc.č. 2902/4 o výměře 23 m2 (vše
zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice

a

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2905/7 o výměře 102 m2 (ostatní komunikace) v k.ú.
Litoměřice.

Příloha č. 1: 2902_1.pdf
Příloha č. 2: 2902_1_a.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021
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Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 31
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Jedná se o nepotřebný pozemek města, který je oplocený a užívaný výhradně vlastníky
sousedních nemovitostí. Jedná se o parc.č. 4905/3 o výměře 761 m2 (orná půda), která je ve
skutečnosti užívána z části jako ostatní plocha, příjezdová cesta k RD a z části jako zeleň.
Od roku 2014 je pozemek užíván na základě smlouvy o výpůjčce.
Na základě místního šetření za účasti vypůjčitelů předmětného pozemku bylo domluveno, že mají
zájem o odkoupení pozemku.
Část pozemku dle situace by byla prodána panu Jxxxxx Koxxxxxx, nar. xxxxxxxxx a část panu
Mxxxxxxxx Bxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx (otec Lxxxxx a DxxxxxxBxxxxxxxx). Bylo dohodnuto, že tato
část pozemku bude zatížena služebností - VCB právo chůze a jízdy pro vlastníky sousedních
nemovitostí.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem pozemku 
Projednáno v MK dne 2.6.2021 Hlasováním       pro:  6             proti:     0            zdržel se:  0
MK doporučuje prodej se zřízením služebnosti
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 93/3/2021

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú.
Litoměřice (nutný GP) se zřízením služebnosti práva chůze a jízdy pro vlastníky sousedních
nemovitostí.

Příloha č. 1: 4905_3.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 32
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 4303 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
manželé Mxxxx Axxx, nar. xxxxxxxxx a Jxxxxxxxx Axxxxxx, nar.xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatelé vlastní pozemky parc.č. 4304/1 a 4302 (ostatní plocha, komunikace) zatížené
věcným břemene cesty k sousedním zahrádkám. Žádaný pozemek je mezi uvedenými pozemky.
Pozemky jsou využívány, jako příjezdová cesta jak k nemovitosti žadatelů, tak k zahrádkám. Žádaný
pozemek je zatížen věcným břemenem cesty pro oprávněné pozemky parc.č.4283/1,4284,4285/1,
4285/11, 4304/1 a 4667. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je územní plán Litoměřice ve
znění po změně č.2 je pozemek parc. č. 4303 v k.ú. Litoměřice zahrnut do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako SR - smíšené využití obytné a rekreační. V rámci těchto ploch je
však graficky v hlavním výkresu i v koordinačním výkresu pozemek zakreslen jako komunikace. Dle
výkresu dopravy pak jako místní obslužná komunikace.
Vzhledem k tomu, že žadatelé již vlastní sousední pozemky a že komunikace je zakreslená v platné
územně plánovací dokumentaci, lze s žádostí o prodej souhlasit za podmínky, že se bude jednat
nadále o veřejně přístupnou komunikaci zpřístupňující pozemky zahrádek a objektů pro individuální
rekreaci. 
Záměr prodeje byl oznámen vlastníkům sousedních pozemků parc.č. 4313/1 a 4297/1, kteří
upozorňují na skutečnost, že přes pozemek vede vodovodní řad nebo přípojky. 
Stanovisko Severočeské servisní a.s.: V pozemku parc.č. 4303 v k.ú. Litoměřice se nenachází žádné
VH zařízení provozované společností - SčVK/SčS a v majetku SVS. Na pozemku se mohou
nacházet vodovodní přípojky. 
Projednáno v MK 31.3.2021 Hlasováním           pro: 6              proti: 3              zdržel se:
MK doporučuje
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 22.4.2021 usnesením č. 51/2/2021.
Zveřejněno na úřední desce: od 14.5.2021 do 29.5.2021 není připomínek ani námitek.
Dopad do rozpočtu města 2021 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Cena dle znaleckého posudku č. 25/819/21      20 418 Kč
Věcné břemeno                                              9 411 Kč       (pozemek slouží jako příjezdová cesta,
nezpevněná).
Po konzultaci s katastrem nemovitostí, soudním znalcem a vedoucí OÚRM Ing. Brunclíkovou
doporučujeme tento prodej neodsouhlasit, protože stávající služebnost není zřízena pro všechny
sousední pozemky (vlastníci zahrádek mají zajištěný přístup z vrchní strany, ale pozemky nejsou
majetkově dořešeny – církev a neznámý vlastník) a nelze zajistit do budoucna bezproblémové užívání
příjezdové cesty. Kontrolou bylo zjištěno, že u spodní příjezdové cesty mají přilehlé zahrady po obou
stranách užívané branky.
Stanovisko ODaSH – příjezdová cesta není vedená v pasportu místních komunikací (nebude možnost
podle silničního správního úřadu vymáhat zachování cesty).
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 94/3/2021



2/2

ZM neschvaluje prodej pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice
manželům panu Mxxxxx Axxxxxx, nar. xxxxxxxxx a paní Jxxxxxxxx Axxxxxx, nar.xxxxxxxxx, oba bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 11.000 Kč, uhrazení
nákladů na znalecký posudek ve výši 5.929 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí. Kupující jsou si vědomi nutnosti zachování veřejné přístupové cesty na prodávaném
pozemku a stávajících vodovodních přípojek, které se nachází v tomto pozemku.
 

Příloha č. 1: 4303.pdf
Příloha č. 2: 4303.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 33
Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod místní komunikací a chodníkem v ulici Krupka. Dle zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec.
Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Zastupitelstvo města dne 10.12.2009 schválilo podání žádosti.
Pozemek parc.č. 685/1 o výměře 113 m2 (ostatní plocha komunikace) v k.ú. Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 95/3/2021

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 1577/2021 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci - pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Příloha č. 1: 685_1.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 34

Název bodu: Bezúplatný převod (darování) nezapsaného pozemku parc.č.
2472/197 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Ing. Mxxxxxxx Pxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 
Odůvodnění: Pozemek je potřebný pro zbudování komunikace v lokalitě Miřejovická stráň.
Dle nezapsaného GP se jedná o pozemek parc.č. 2472/197 o výměře 84 m2 v k.ú. Litoměřice, který
byl oddělený z pozemků parc.č. 2472/24 a 2472/25 v k.ú. Litoměřice.
Stanovisko OÚRM: Odbor územního rozvoje souhlasí a doporučuje převzít nabízené části pozemků
parc.č. 2472/24, 2472/25 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 85 m2 pro výstavbu komunikace. Převzetím
dojde k rozšíření prostoru určeného k realizaci veřejného prostranství včetně komunikace, který je
nyní tvořen pozemkem parc. č. 2472/12 v k.ú. Litoměřice, a to na šířku, která je stanovená
sousedními pozemky určenými k realizaci veřejného prostranství včetně komunikace a sice parc. č.
2472/13 a 2472/91 oba v k.ú. Litoměřice. Záměr realizace veřejného prostranství s komunikací je
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a Urbanistickou studií dané lokality.
Projednáno v KM 2.6.2021 Hlasováním pro:  6             proti:    0            zdržel se: 0
MK doporučuje

Návrh Usnesení:

usnesením č. 96/3/2021

ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 2472/197 o výměře 84 m2 v k.ú. Litoměřice
dle nezapsaného GP od pana Ing. Mxxxxxxxx Pxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx,
Litoměřice, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice. 

Příloha č. 1: 2472_197.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 22. 6. 2021

Číslo bodu: 35
Název bodu: Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Na základě požadavků odborů MěÚ a odborných posudků byl zpracován seznam
rozbitého, neopravitelného, nepoužitelného a opotřebovaného majetku. Seznam vyřazených položek,
byl projednán na majetkové komisi vč. agendy likvidační dne 2.6.2021, která doporučila odpis a
vyřazení uvedených položek mimo zápisu č. 4 (viz příloha) z OÚRM.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 97/3/2021

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 2.6.2021
(zápis č. 1-3,5-9) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_likvidacni_komise_2.6.pdf

V Litoměřicích 28.06.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



 
 
 

 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(komise majetková vč. agendy likvidační) 

 

konané dne 2.6.2021, v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář odboru správy nemovitého 
majetku města, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 

 

Přítomni: 

• MUDr. Ondřej Štěrba 

• Mgr. Václav Härting 

• Josef Kalina ml.  

• František Kadeřábek 

• Ing. Zdeněk Černý 

• Roman Kozák 
 

Omluven:     

• Ing. Zdeněk Bezděka 

• Ing. Luboš Janoušek 
     
Jednání řídil: MUDr. Ondřej Štěrba 
 
Zapisovatelka: Lenka Jindřichová 

 

Program: 

6. Návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci zápis č. 1 – 9 
Zápis č. 1 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 
Účet                                   druh                                                 org.                                          částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
02805   telefon mobilní Samsung 6018          5 490,00  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Celkem:                              5 490,00 
 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:       4            proti:        1            zdržel se:  1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 2 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/odbor komunikace, marketingu a 
cestovního ruchu 
Účet   druh    org.          částka 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
02804   NTB Lenovo   2200     15 499,00  
02805   mob.telefon HUAWEI  2200                                 1,00 
02806   plazma displey   2200     33 194,00 
90201   stroj skart.,IP kamera  2200         4 303,00  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem:                                    52 997,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:      4             proti:    1                zdržel se:1 



MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 3 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/odbor správní 
Účet   druh    org.                     částka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
022004  tiskárna Kyocera      2000         45 470,00 /PC/ 
                                                                         2 273,50 /ZC/ 
02800   kolo horské   2000            5 991,00 
02803   kopírky,kalkulačka  2000          50 642,00 
02804   NTB,PC,monitory,tiskárny   2000        583 671,00 
02805   telefony mobilní   2000            8 291,00 
02807   lístkovnice,nábytek  2000       177 252,00 
02808   webkamera,fotogr.přístroj  2000                       34 453,00 
02815   espresso, myčka                  2000           4 990,00 
90201   PC,kamínka,vrtačky,  2000                      93 516,60 
                                     telefony, police, stůl, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem:            1,004 276,60 /PC/ 
                           961 080,10 /ZC/ 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:   4                proti:        1            zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 4 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/odbor územního rozvoje 
Účet   druh    org.                     částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
01800   regenerace Družba -PD  8200    39 746,00 
01900   projektové dokumentace 8100            5 579 834,00 
01900   projektová dokumentace 8200               545 600,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Celkem:                                6 165 180,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:3                   proti:    1                zdržel se: 2 
MK nerozhodla o vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 5 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/odbor územního rozvoje 
Účet   druh    org.                       částka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
02800   koše odpadkové  8200    86 470,00 
02807   lavičky    8200    68 256,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem:                    254 726,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:     4              proti:       1             zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 6 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/odbor správy nemovitého majetku 
města 
 
Účet   druh    org.                     částka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
02209   buňka stavební            4010        43 864,00/PC/ 
               39 817,00/ZC/ 
02800   bankovník               4100          3 744,00 
02807   židle kancelářská                        4000          4 800,00 
90201   nádoba na tekuté mýdlo             4000          1 305,00                           
   paměť k PC (5x)                        4100          6 350,00   --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem:             60 063,00/PC/  
                    56 016,00/ZC/ 



Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:  4                 proti:   1                 zdržel se:  1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 7 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/Smart City 
Účet   druh    org.                  částka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
01800   SW Office   9102    5 999,00 
01800   Office 365   9100    1 998,00 
02800   teploměry   9100               23 254,00 
02804   tablet Dell   9102               27 628,00 
02804   disk externí   9100     3 102,00 
02805   telefony mobilní   9100               10 249,00 
02808   fotoaparát, projektor  9100                20 229,00 
90201   scan, brašna   9100      3 179,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem:                     95 638,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:     4              proti:     1              zdržel se:  1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 8 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – Domov seniorů 
Účet   druh    org.                       částka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
02804   PC Intel    6365   117 639,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Celkem:                       117 639,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:    4               proti:        1            zdržel se:   1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 9 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 
Účet   druh    org.                     částka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
02803   skartovač   6300      4 370,00 
02804   tablet,tiskárna,PC  6300    38 471,00 
02808   fotoaparát Sony   6300      4 679,00 
90201   židle, telefon,záznamník 6300      8 373,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Celkem:                 55 893,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:       4            proti:      1              zdržel se:   1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
 

 

 
 
Členové komise s návrhy na vyřazení majetku, uvedeného pod čísly návrhů č.1-3 a 5-9 na základě 
žádostí od vedoucích odborů, pověřených pracovníků a odborných posudků souhlasí a doporučují 
vyřazení tohoto majetku z účetní evidence. Návrhy na vyřazení majetku budou projednány v ZM dne 
22.6.2021. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o 
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.                                                 
                                    
 
 
 



 
 
Za komisi: 
 
MUDr. Ondřej Štěrba  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Bezděka  ………omluven…………….  
 
Mgr. Václav Härting  ………………………..……. 
 
Roman Kozák   ……… …...……………… 
 
Ing. Luboš Janoušek  …………omluven…..……. 
 
Josef Kalina ml.   …………………………….    
 
František Kadeřábek  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Černý  ………………………..…….. 
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