
POZVÁNKA 
 

na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic  
konané dne 16.9.2014 od 16 hod.  

v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích 
 

Program: 

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
II. Doplnění / stažení bodu programu 
III. Hlasování o programu 
IV. Body jednání: 
 

1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV   
2. Rozpo čtový výhled na období 2015 – 2017 
3. Vydání obecn ě závazné vyhlášky  č. 5/2014, kterou se ruší obecn ě závazná vyhláška č. 2/2000 o 

vytvo ření a použití ú čelových prost ředků "FONDU BYDLENÍ" na území m ěsta Litom ěřice 
4. Vydání obecn ě závazné vyhlášky  č. 6/2014, kterou se m ění obecn ě závazná vyhláška č. 3/2009 

o stanovení koeficient ů pro vym ěření dan ě z nemovitostí  
5. Schválení dohody o splátkách dluhu  
6. Prominutí dluhu  
7. Sejmutí p ředkupního práva pro M ěsto Litom ěřice u pozemk ů parc. č. 2355/113, 2355/118, 

2355/121, 2355/139, 2469/1 a 2469/9 v k. ú. Litom ěřice a pozemk ů parc. č. 1345/256 a 1345/257 
v k.ú. Pokratice      

8. Schválení Koncepce rodinné politiky m ěsta Litom ěřice na roky 2014 – 2019 
9. Udělení ceny Aloise Klára 2014  
10. Dodatek č. 5 ke Koncesní smlouv ě na provozování domova pro seniory 
11. Program regenerace m ěstské památkové rezervace Litom ěřice na období 2015 – 2020 
12. Koncepce podpory rozvoje sportu v Litom ěřicích    
13. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Li toměřice - modernizace a dostavba 

autobusového nádraží I. etapa“:   
14. Schválení Energetického plánu m ěsta Litom ěřice do roku 2030 
15. Zápis z jednání likvida ční komise 

 
Majetkové záležitosti: 
Záměry: 

16. Prodej pozemku parc. č. 4362/4 o vým ěře 921 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
17. Prodej části pozemku parc. č. 2913/1 o vým ěře cca 236 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
18. Prodej části pozemku parc. č. 3407/2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
19. Prodej části pozemku parc. č. 593 o cca vým ěře 344 m2 v k.ú. Litom ěřice  
20. Prodej části pozemku parc. č. 2563/113 o vým ěře cca 3 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
21. Prodej části pozemku parc. č. 675/1 (orná p ůda) v k.ú. Pokratice 

Prodeje: 
22. Prodej pozemku parc. č. 452 o vým ěře 162 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
23. Prodej zast.pozemku parc. č. 897/23 (zast.plocha) o vým ěře 21 m2 v k.ú. Litom ěřice  
24. Prodej pozemku parc. č. 1265/174 o vým ěře 10 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice  
25. Prodej pozemku parc. č. 595/2 (zast.plocha) o vým ěře 46 m2 v k.ú. Litom ěřice 
26. Revokace části usnesení č. 130/5/2014 ZM ze dne 24.07.2014. Prodej pozemku pa rc.č. 1072/2 o 

vým ěře 121 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice – snížení ceny 
27. Revokace části usnesení č. 131/5/2014 ZM ze dne 24.07.2014. Prodej pozemku pa rc.č. 1086 o 

vým ěře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice – snížení ceny 
28. Bezúplatný p řevod pozemk ů (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 3921/2014 od ČR ÚZSVM, 

Rašínovo náb řeží 390, Praha 
29. Bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 4698/2 o vým ěře 393 m2  (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice, od 

ČR SPÚ, Husinecká 1024/11a, Praha 3 
30. Nákup pozemku parc. č. 2721/2 o vým ěře 235 m2 a 2721/3 o vým ěře 867 m2 (ost.plocha) v k.ú. 

Litom ěřice 
31. Zřízení věcného b řemene služebnosti práva ch ůze a jízdy k částem pozemk ů parc. č. 1591/2 a 

1591/3 v k.ú. Litom ěřice  
32. Zřízení věcného b řemene – služebnosti IS,  umíst ění, provozování údržby a oprav vodovodní a 

kanaliza ční přípojky k částem pozemk ů parc.č. 144/1 a 150/1 v k.ú.Pokratice   
 
V.  Informace 
VI.  Interpelace  
VII.  Diskuze 
VIII.  Závěr 
 



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 16. 9. 2014 
 
předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 
 
 
Návrh:  
Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
 
 
Odůvodnění: 
 
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 
 

 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3. 9. 2014 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finan ční výbor (FV) 

konaného dne 3. 9. 2014 od 15:00 v zasedací místnosti v Pekařské ulici 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• Jaroslava Elmanová 
• Václav Knotek 
• ing. Jan Hrkal   
• ing. Jaroslav Marek  
 
 

Omluveni: 

• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 
 

Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Rozpočtový výhled na období 2015 - 2017 
3. Různé  
 

 

Konec jednání:16,30 

Termín příštího jednání: bude upřesněn 

Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté:  
ing. Brunclíková (vedoucí odboru územního rozvoje), ing. Bc. Jurková (vedoucí odboru soc. věcí a 
zdravotnictví), ing. Křížová (vedoucí odboru školství, kultury, sportu a pam. péče), ing. Lachman (vedoucí 
správního odboru). Mgr. Tym (manažer geotermálního projektu) 
 
Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
 
Dotace 2014 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Ekonomický odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Sociální fond – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Správní odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Útvar obrany a krizového řízení – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Stavební ú řad – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor dopravy a siln. hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Městská policie – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Oddělení projekt ů a strategií – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se:1) 



celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
 
Ad 2. Rozpo čtový výhled na období 2015 - 2017: 
- FV bere na vědomí předložený rozpočtový výhled – tato záležitost bude řešena na jednání ZM 16.9. jako 
samostatný bod  
 
 
Ad 3. Různé  
V rámci trvalých úsporných opat ření nadále platí:  
- při projednávání záležitostí v RM, ze kterých vyplývají další finanční nároky, které nejsou kryty v rámci 
schváleného rozpočtu města, je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV 
- před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši 
předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování – tj. 
zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací 
- nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu 
- u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu, případně ve svých fondech 
(platí pro PO). V případě nezajištěného financování nesmí být akce realizována dříve než bude FV 
odsouhlaseno příslušné RO. 
- v každém materiálu, který bude projednáván RM a bude spojen s finan čním pohybem či dopadem 
na rozpo čet města bude v od ůvodn ění uveden p řesně ÚZ v rámci schváleného rozpo čtu, pop ř. zda 
tento finan ční pohyb má dopad do rozpo čtové rezervy (v p řípadě, že není obsaženo ve schváleném 
rozpo čtu )  
 
 
vývoj da ňových p říjmů k 8/2014:  

- oproti  8/2013 nár ůst o cca 7,9 mil. K č - plnění jednotlivých daní (viz příloha)  
- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován 

 
 
 

  
 
 Přílohy: 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 8/2014 
 
 
 
 
 
 

Rozdělovník:   
• 1x ing. Lončák, MBA – předseda FV 
• 1x členové FV 
• 1x vedení města 
• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 
• 1x pí. Pavučková – rozpočtářka 
• 1x vnitřní audit 
• 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

98074/2000 0 700 700 0 700 700 98074/2000

14013/9100 1 838 1 054 2 892

1805/1000 76 562 -1 054 75 508

28008/5000 235 117 352 235 117 352 28008/5000

78 635 817 79 452 235 817 1 052

 

 

C e l k e m C e l k e m 

MV - účel. dot. projekt 53

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Rozpočet (v tis. Kč)Rozpočet (v tis. Kč)

VPS - účel. dot. - volby do zastupitelstev v obci

MZ ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hospodáře

ÚZ/ORG N á z e v

DOTACE + ostatní - rozp. opatření r. 2014 (zaokrouhlení na celé tisíce) 
1. Tabulka P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORGN á z e v
VPS - účel. dot. - volby do zastupitelstev v obci

MZ ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hospodáře



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 75 508 -12 747 62 761

2. daň z příjmů FO ze závislé činnosti 51 500 2 500 54 000

3. daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 10 400 -4 400 6 000

4. daň z příjmů FO kapitálových výnosů 5 100 400 5 500

daň z příjmů PO 49 500 1 500 51 000

5. daň z přidané hodnoty 103 200 13 000 116 200

6. 1802/1000 poplatek z ubytovací kapacity 150 80 230

7. 1802/1000 poplatek ze psů 500 30 530

8. 1803/1000 úroky z bankovních účtů 612,8 -363 249,8

296 471 0 296 471

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2.-8. Úprava rozpočtu příjmů na základě aktuálního plnění rozpočtu a odhadu vývoje příjmů do konce roku. 

Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2014 byl připravován před koncem roku 2013, byly daňové

příjmy roku 2014 nastaveny z principu opatrnosti  ve výši očekávané skutečnosti 2013 (tj. ve výši

240 mil. Kč - bez daně z příjmů právn. osob za obce). 

Skutečné plnění za rok 2013 bylo ve výši 245,6 mil. Kč a dosavadní vývoj v roce 2014 se zatím 

pohybuje v rozmezí + 7-8 mil. nad skutečnost roku 2013 (tj. z toho důvodu nyní řešeno rozpočtovým 

opatřením na úroveň očekávané skutečnosti dle dosavadního vývoje, tj. na částku 253 mil. Kč).

1. O finanční prostředky ve výši  12 747 tis. Kč snižujeme ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   25.8.2014 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   25.8.2014 Ing. Iveta Zalabáková

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG

ekonomický

N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

1801/1000



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 2037/2500 příděl - penzijní připojištění 540 10 550

540 10 550

původní změna nový

2. 2037/2500 SF - penzijní připojištění 540 10 550

540 10 550

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Financování a výdaje:

1.-2. Navrhujeme rozpočtové opatření (současné plnění rozpočtu za období 1-8/2014 367 600 Kč) na straně 

financování a straně výdajů. Za předpokladu, že měsíční příspěvek bude činit 45 600 Kč/zaměstnanci 

od období 9-12/2014 je potřeba navýšit příděl a poskytnutí příspěvku o 10 tis Kč, tak abychom mohli 

plynule poskytovat příspěvek na penzijní připojištění dle Statutu SF 300 Kč/zaměstnanec.

25.8.2014 Ing. Karel Chovanec

předseda SRSF

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

Správní rada sociálního fondu

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 62 761 540 63 301

62 761 540 63 301

původní změna nový

2. 2020/2000 elektrická energie 1 118 170 1 288

3. 2020/2000 plyn 604 180 784

4. 2017/2000 místní referendum 0 650 650

5. 2001/2000 provozování lodní dopravy na Labi 460 -460 0

2 182 540 2 722

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2. Rozpočtované výdaje za elektrickou energii jsou navyšovány z důvodu neočekávaných výdajů, 

jedná se především o doplatek za období 7-12/2013 a dodatečnou platbu za navýšení hodnoty 

jističe. Dalším důvodem pro navýšení výdajů jsou vyšší nastavené zálohy. 

3. Rozpočtované výdaje za plyn jsou navyšovány z důvodu neočekávaných výdajů, 

jedná se především o doplatek za období 9-12/2013 a za období 1-2/2014. Dalším důvodem  

pro navýšení výdajů jsou vyšší nastavené zálohy o cca 5 tis. Kč/měsíčně. Dle výpočtů 

energetického manažera se předpokládá po tomto RO přeplatek u plynu při konečném vyúčtování 

za rok 2014 ve výši cca 80 - 120 tis. Kč. 

4. Finanční prostředky  potřebné k zajištění konání místního referenda o zákazu hazardu -  v případě, že bude

vyhlášeno.

5. Z rozhodnutí vedení Města Litoměřice nebude lodní doprava v roce 2014 provozována. 

1. Finanční prostředky ve výši  540 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     11.8.2014 Ing. Karel Chovanec

11.8.2014 Ing. Jaroslav Klusák

Datum, podpis navrhovatele:                   11.8.2014 Ing. Jaroslav Lachman

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 63 301 310 63 611
2.a) 3300/3500 ZŠ Masarykova, ul. Svojsíkova - pojistná událost 0 143 143

63 301 453 63 754

původní změna nový

2.b) 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 250 148 398

3. 3300/3500 přípojky vrtu Jiráskovy sady pro ZŠ 150 -50 100

4. 3325/3500 ZŠ Masarykova, ul. Svojsíkova - oprava stropů 700 45 745

5. 3300/3500 MŠ - Baarova, Plešivecká, Stránského- PD - zateplení/výměna oken 0 243 243

6. 3300/3500 MŠ ul. Plešivecká - podlimitní VŘ 0 67 67

7. 3301/3500 MŠ ul. Eliašova - výměna oken 1 196 20 1 216
8. 3300/3500 ZŠ , MŠ - oprava střech 800 -20 780

3 096 453 3 549

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2. a, b) Pojistná událost - Masarykova ZŠ - vytopení 2. NP a 1. NP - poničeny nové sádrokartonové stropy

a malby v učebnách a na chodbách - nahlášeno ČP a.s., kryto v rámci pojistné smlouvy s 5 tis. Kč spoluúčastí.

3. Přípojka vody z vrtu v Jiráskových sadech pro zavlažování školní zahrady a hřiště bude po posouzení

skutečné nákladovosti tohoto opatření realizována pouze na Masarykově ZŠ.

4. V průběhu realizace opravy havarijního stavu stropů v objektu ZŠ zjištěna odlišná skladba původního 

stropu učebny č. 13  oproti ostatním učebnám - statický posudek vyžaduje technicky náročnější 

a fin. nákladnější řešení.

5. Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení a výměna otvorových výplní Mšul. Baarova,

Plešivecká a Stránského - příprava projektové dokumentace k realizaci stavby.

6. Realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby pro akce "Zateplení a výměna otvorových výplní 

MŠ Plešivecká".

7.-8. Změna v provedení některých otvorových výplní oproti původnímu výkazu výměr na žádost

vedoucí provozovny s ohledem na užívání objektu a jeho údržbu.

1. Finanční prostředky ve výši  310 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis navrhovatele:                   26.8.2014 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   25.8.2014 Ing. Andrea Křížová

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

C e l k e m 

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor: správy majetku města

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 63 611 270 63 881

63 611 270 63 881

původní změna nový

2. 4202/4000 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 130 -130 0

3. 4202/4000 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) 100 -100 0

4. 4202/4000 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 900 500 1 400

1 130 270 1 400

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  
 

Příjmy a výdaje:

2. Z důvodu změny vyhlášky město zrušilo nákup a požádalo na základě ZM 24.4.14 pod bodem 74/3/14 

o bezúplatný převod ve veřejném zájmu - garáž Plešivecká - Rozmarýn.

3. Z důvodu změny vlastníka pozemku nyní státní pozemkový úřad ZM 13.03.14 pod bodem 52/2/14 

zrušilo nákup a schválilo 45/2/14 podání žádosti o bezúplatný převod pozemku pod čerpací stanicí.

4. ZM 13.03.14 pod bodem 50/2/14 schválilo nákup pozemku za celkovou částku 417 tis. Kč (ulice Nerudova).

Celkem požadováno navýšení o částku 500 tis. Kč z důvodu rezervy pro případné další nákupy.

1. Finanční prostředky ve výši  270 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 25.8.2014 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.8.2014 Mgr. Václav Härting

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 63 881 -535 63 346

2. 5803/5000 odvody za odnětí ze ZPF 55 40 95

3. 5804/5000 příspěvek na třídění odpadu 1 900 500 2 400

65 836 5 65 841

původní změna nový

4. 5003/5000 úklid uhynulých zvířat 5 5 10

5 5 10

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2. V letošním roce bylo převedeno větší množství finančních prostředků za odnětí ze ZPF. 

3. Navýšení rozpočtu respektuje současnou situaci v platbách za třídění odpadu. 

4. V současné době zbývá na této položce cca 1 170,- Kč.  Z tohoto důvodu 

žádáme o navýšení finančních prostředků.

1. O finanční prostředky ve výši  535 tis. Kč snižujeme ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 25.8.2014 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.8.2014 Ing. Pavel Gryndler

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 63 346 329 63 675

63 346 329 63 675

původní změna nový

2. 6009/6300 Centrum Srdíčko - oprava střechy 0 242 242

3. 6011/6300 náhrada škody - nesvéprávní 0 87 87

4. 6001/6100 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 20 -20 0

5. 6003/6300 Dny zdraví 0 20 20  

20 329 349

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2. V úžlabí střešního pláště došlo k mechanickému poškození krytiny a zatečení do střešní konstrukce.

Jedná se o havarijní stav. Je nutná urychlená oprava, aby nedošlo k zatečení do objektu a následným škodám.

Poslední pozáruční servis nátěr proti ÚV záření byl proveden v roce 2005.

3. Rozpočtové opatření dle usnesení soudu o náhradě škody vůči poškozeným. 

4.-5. Přesun výdaje pod ÚZ účelově příslušný. 

1. Finanční prostředky ve výši 329 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   13.8.2014 Jan Szántó

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   13.8.2014 Ing. Bc. Renáta Jurková

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

Rozpočet (v tis. Kč)

sociálních věcí a zdravotnictví



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor: stavební úřad

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 63 675 -600 63 075

2. 7802/7000 správní poplatky a ostatní příjmy 800 600 1 400

64 475 0 64 475

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2. Žádáme o úpravu rozpočtu - navýšení o částku 600 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu žádostí.

1. O finanční prostředky ve výši  600 tis. Kč snižujeme ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   18.8.2014 Ing. Karel Chovanec

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   18.8.2014 Ing. Jan Nejtek

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor: územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 63 075 190 63 265

63 075 190 63 265

původní změna nový

2. 8257/8200 věž, kašny, hodiny, energie 450 65 515

3. 8233/8200 stavební úpravy opěrných zdí DD a jejich odvodnění 0 125 125

4. 8002/8100 ul. Teplická - přechod + dešťová kanalizace - PD 80 -80 0
5. 8233/8200 ul. Teplická - odvodnění - řešení havarijního stavu 0 80 80

530 190 720

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2. Na městské věži je potřeba pořídit nový reflektor, opravit sítě, zaplatit deratizaci a u kašny

na náměstí bychom chtěli ještě opravit sloupy a konzervovat řetězy.

3. Před koncem záruční lhůty budou opraveny povrchy opěrných zdí DD, odstraněny a nahrazeny

litinové rošty odvodnění parkoviště a přístupové komunikace k hospicu - úpravy jsou nad rámec

záruky za dílo.

4.-5. Bylo plánováno projekčně řešit křižovatku a přechod u pokratických závor včetně odvodnění.

Jelikož doposud není stanoveno konečné řešení v rámci západní komunikace, požadujeme

finanční prostředky převést na řešení havarijního stavu odvodnění v ul. Teplická - oprava

dešťové kanalizace.

1. Finanční prostředky ve výši 190 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   26.8.2014 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   26.8.2014 Ing. Venuše Brunclíková

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor: městská policie

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 63 265 -39 63 226

63 265 -39 63 226

původní změna nový

2. 9014/9000 obměna služebního vozidla 369 -39 330

369 -39 330

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2. Snížení výdaje na základě skutečné ceny vozidla po vyhodnocení nabídek.

1. O finanční prostředky ve výši 39 tis. Kč snižujeme ÚZ 1805/1000. 

 

 

Datum, podpis projednání s vedením města:   22.8.2014 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   21.8.2014 Ivan Králik

N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 63 226 -430 62 796

63 226 -430 62 796

původní změna nový

2. 2301/2300 hasičská zbrojnice - výměna oken a garáž. vrata 430 -430 0

430 -430 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2. Neuskutečnění výdaje v roce 2014  z důvodu nevypsání dotačního titulu (spoluúčast města k dotaci).

Znovu bude požadováno v roce 2015.

1. O finanční prostředky ve výši  430 tis. Kč snižujeme ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     20.8.2014 Ing. Karel Chovanec

Datum, podpis navrhovatele:                   20.8.2014 Ing. Jaroslav Lachman

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

útvar obrany a krizového řízení



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá odbor: dopravy a silničního hospodářství

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 62 796 1 500 64 296

2. 8801/8500 správní poplatky 5 000 600 5 600

3. 8804/8500 ostatní nedaňové příjmy 3 000 -600 2 400

4. 8804/8500 parkovací automaty 8 000 -1 500 6 500

78 796 0 78 796

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

1.-4. V dubnu r. 2013 došlo rozhodnutím RM Litoměřice k vydání  Nařízení RM č. 2/2013 o placeném

stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice

za účelem organizování dopravy, resp. došlo k úpravě ceny v I. zóně tak, že se snížila cena za 

první 1/2 hodinu z 10,-Kč na 5,-Kč a první hodiny z 20,-Kč na 10,-Kč.

Bez praktické znalosti a hlavně zkušenosti, jak takto upravené ceny změní celkový roční výběr

"parkovného", bylo jen velmi obtížné odhadnout vývoj rozpočtu na straně příjmů v r. 2014.

Bohužel, pravděpodobně i vlivem jiných okolností (nálada ve společnosti, ekonomická situace

obyvatel, apod.), došlo k výraznému propadu ve výběru "parkovného", a proto je nezbytné

rozpočtovým opatřením upravit průběžný schodek na straně příjmů u položky "parkovací automaty",

tak jak navrženo v bodech 1. a 4. - viz výše.

V oblasti ukládání pokut bylo rovněž velmi složité "předvídat" množství oznámených přestupků a   

celkovou výši sankcí, které budou v běžném roce uloženy. Navíc bylo v roce 2014 prakticky  

ukončeno oznamování přestupků na úseku pojištění vozidel, které oznamovala prostřednictvím 

Centrálního registru vozidel Česká kancelář pojistitelů…předmětná skutková podstata přestupků

zanikne ke dni 01.01.2015, takže tyto přestupky již nebudou v budoucnu řešeny.

I v této oblasti je proto nezbytné upravit průběžný schodek na straně příjmů tak, jak je navrženo 

v bodech 2. a 3. - rovněž viz výše. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 15.8.2014 Jan Szántó

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   15.8.2014 Bc. Jan Jakub

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 3.9.2014

předkládá oddělení: projektů a strategií

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 64 296 400 64 696

64 296 400 64 696

původní změna nový

2. 5022/9100 GTE - příprava projektu 360 400 760

360 400 760

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2. Vzhledem ke zrušení původního územního rozhodnutí Krajským soudem a vzhledem ke

změnám během přípravy geotermálního projektu je třeba podat žádost o nové územní rozhodnutí

pro účely žádostí o financování projektu a následnou realizaci. Odborný odhad ceny zpracování potřebné

dokumentace, zajištění vyjádření příslušných orgánů a podání žádosti a vypořádání připomínek správního

orgánu je do 400 tis vč. DPH. 

1. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 22.8.2014 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   22.8.2014 Ing. Dana Svobodová

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 76 562

dotace -1 054

mezisoučet 75 508

ekonomický -12 747

mezisoučet 62 761

správní 540

mezisoučet 63 301

školství, kultury, sportu a PP 310

mezisoučet 63 611

správa majetku města 270

mezisoučet 63 881

životního prostředí -535

mezisoučet 63 346

sociálních věcí a zdravotnictví 329

mezisoučet 63 675

stavební úřad -600

mezisoučet 63 075

územního rozvoje 190

mezisoučet 63 265

městská policie -39

mezisoučet 63 226

útvar obrany a krizového řízení -430

mezisoučet 62 796

obecní živnostenský úřad 0

mezisoučet 62 796

dopravy a silničního hospodářství 1 500

mezisoučet 64 296

oddělení projektů a strategií 400

mezisoučet 64 696

stav po 6. RO 64 696

6. RO celkem -11 866

odbor zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-8/2014 

s porovnáním na období 1-8/2013
(údaje v tis. Kč)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

48 000 51 500 8 000 10 400 5 500 5 100 46 000 49 500 12 459 12 500 102 200 103 200 20 300 20 300

1 7 076 5 593 329 963 467 432 7 108 5 030 8 541 9 763 169 658

2 4 248 4 856 326 59 902 861 331 400 16 824 16 313 16 57

3 3 758 3 987 522 727 281 320 9 262 5 291 2 297 6 599 12 22

15 082 14 436 1 177 1 749 1 650 1 613 16 701 10 721 0 0 27 662 32 675 197 737

4 2 938 3 637 868 308 385 2 211 6 392 6 555 6 703 3 80

5 3 820 4 171 9 379 420 16 11 411 11 775 20 116

6 4 509 4 542 377 444 5 473 5 691 12 459 8 394 7 116 6 532 14 410 13 906

11 267 12 350 877 0 1 064 1 249 7 684 12 099 12 459 8 394 25 082 25 010 14 433 14 102

7 3 602 4 720 592 410 565 13 156 15 028 7 687 7 859 340 865

8 4 840 4 779 549 277 440 573 11 481 12 453 175 196

9

8 442 9 499 1 141 277 850 1 138 13 156 15 028 0 0 19 168 20 312 515 1 061

10

11

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0

34 791 36 285 3 195 2 026 3 564 4 000 37 541 37 848 12 459 8 394 71 912 77 997 15 145 15 900

%
plnění 72 70 40 19 65 78 82 76 100 67 70 76 75 78

166 148 174 056

72 73

FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2013 a 2014

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE) 7 908

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 16. 9. 2014 
 
předkládá :  Mgr. Karel Krejza - místostarosta 
   ekonomický odbor 
 
Návrh:  
Rozpočtový výhled Města Litoměřice na období 2015-2017 
 
 
Odůvodnění: 
 
Viz přílohy – Rozpočtový výhled na období 2015-2017 + rozpis dotací a investic 
            
 
- přehled plánovaných investičních akcí byl zpracován ve spolupráci s jednotlivými odbory 
- zahrnuty pouze akce, které jsou v současné době v běhu, ve fázi přiznané dotace nebo žádosti o dotaci  
 
Navržený rozpočtový výhled projednal FV a doporučuje jej ke schválení ZM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje: 
Rozpočtový výhled Města Litoměřice na období 2015-2017. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



Město Litom ěřice - rozpo čtový výhled na období 2015 - 2017:

údaje v tis. K č

2015 2016 2017

65 000 68 500 104 500

290 000 295 000 300 000

31 000 31 000 31 000

35 000 35 000 35 000

356 000 361 000 366 000

6 000 9 000 8 000

101 900 viz rozpis kapit. P a V 

107 900 9 000 8 000

51 000

51 000 0 0

514 900 370 000 374 000

331 000 334 000 337 000

128 800 0 0 viz rozpis kapit. P a V 

34 900

51 000

42 900

459 800 334 000 337 000

51 000

600

51 600 0 0

511 400 334 000 337 000

24 400 27 000 29 000

-20 900 9 000 8 000

3 500 36 000 37 000

68 500 104 500 141 500Hotovost na konci roku

Splátky jistin úv ěrů + splátky úrok ů

 úrok z úvěru -  autobusové nádraží 

Běžné + kapitálové výdaje 

 splátka úvěru -  autobusové nádraží

Hotovost b ěžného roku

 VÝDAJE CELKEM

Přijaté kapitálové /investiční/ dotace 

KAPITÁLOVÉ  SALDO (KP - KV)

finan ční prost ředky k 1.1. 

úvěry krátkodobé

Kapitálové p říjmy + investi ční dotace (KP)

Daňové příjmy - třída 1

Běžné příjmy celkem (BP)

Přijaté neinv.dotace - třída 4

Nedaňové příjmy - třída 2

Kapitálové příjmy - třída 3 - prodej bytů a pozemků

úvěry dlouhodobé - autobusové nádraží

Běžné /neinvesti ční/ výdaje (BV)

Kapitálové /investi ční/ výdaje (KV)

PROVOZNÍ SALDO (BP - BV)

z toho dotace

z toho úvěry

z toho zdroje města

PŘÍJMY CELKEM

Příjaté úv ěry celkem



Komentá ř: 

PŘÍJMY:

finan ční prost ředky k 1.1. 2015 - ve výši 65 mil. Kč (stav po 6. rozpočtovém opatření v ZM 9/014)

daňové p říjmy - v roce 2015 nastaveny ve výši očekávané skutečnosti roku 2014 (tj. 250 mil. Kč daně a
40 mil. Kč místní a správní poplatky), v dalších letech uvažováno s mírným nárůstem

kapitálové p říjmy - jedná se o příjmy z prodeje bytů, poslední příjmy dle uzavřených smluv očekávány
v roce 2017

běžné dotace - uvažovány pouze nárokové běžné dotace (zejména příspěvek na výkon státní správy)

kapitálové dotace - viz list rozpis kapitálové p říjmy a výdaje

úvěry dlouhodobé - viz list rozpis kapitálové p říjmy a výdaje

VÝDAJE:

běžné výdaje -  v roce ve výši 331 mil. Kč (tj. ve výši stanovených limitů běžného rozpočtu 2015), v dalších 
letech uvažováno s mírným navýšením

kapitálové výdaje - viz list rozpis kapitálové p říjmy a výdaje

kapitálové dotace - viz list rozpis kapitálové p říjmy a výdaje

úrok z úv ěru - uvažován úrok ve výši cca 1 % p. a.



2 014 2 015 2016 2 017

Prodej bytů 7 000 6 000 9 000 8 000

2 014 2 015 2016 2 017

Konsolidace IT - akce celkem 6 mil.. K č, podíl m ěsta 0,9 mil. K č, dotace 5,1 mil. K č  
dotace -  nutné p ředfinanc. , proplacení dotace po ukon čení akce - Min. vnitra 5 100

žádost o dotaci podána v 6/014 

2 014 2 015 2016 2 017

Zateplení a vým ěna oken ZŠ  Havlí čkova - akce celkem 42 mil. K č, podíl m ěsta 22,5 mil. K č, dotace 19,5 mil. K č  

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 19 500

dotace již p řiznána

Zateplení a vým ěna oken MŠ  Masarykova - akce celkem 9,1 mil. K č, podíl m ěsta 5,8 mil. K č, dotace 3,4 mil. K č  

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 3 400

dotace již p řiznána

Zateplení a vým ěna oken ZŠ  U stadionu - akce celkem 24,3 mil. K č, podíl m ěsta 14,8 mil. K č, dotace 9,5 mil. K č  

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 9 500

dotace již p řiznána

Zateplení a vým ěna oken MŠ  Baarova - akce celkem 7,2 mil. K č, podíl m ěsta 1,9 mil. K č, dotace 5,3 mil. K č  

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 5 300

dotace již p řiznána

Zateplení a vým ěna oken MŠ  Stránského - akce celkem 5,1 mil. K č, podíl m ěsta 2,1 mil. K č, dotace 3 mil. K č  

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 3 000

dotace již p řiznána

Zateplení a vým ěna oken MŠ  Plešivecká - akce celkem 10 mil. K č, podíl m ěsta 3,5 mil. K č, dotace 6,5 mil. K č  

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 6 500

dotace již p řiznána

2 014 2 015 2016 2 017

Park Mi řejovická strá ň - akce celkem 7,9 mil. K č, podíl m ěsta 5,3 mil. K č, dotace 2,6 mil. K č 

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 2 600

dotace již p řiznána

dotace - pr ůběžné financování - Nadace Prom ěny 25 000

dotace již p řiznána

dotace - nutné p ředfinanc. , proplacení dotace po ukon čení akce - ROP SZ 1 900 10 900

dotace již p řiznána

Rozpo čtový výhled m ěsta Litom ěřice na období 2015 - 2017 - rozpis investic

údaje v tis. K č

OSMM

PŘÍJMY

správní

Dětské dopravní h řišt ě - akce celkem 15,2 mil. K č, podíl m ěsta 2,4 mil. K č, dotace 12,8 mil. K č

P ř i j a t é    k a p i t á l o v é    /investi ční/ d o t a c e  a  p ř i j a t é  ú v ě r y

K a p i t á l o v é   p ř í j m y 

Park Jiráskovy sady - akce celkem 50 mil. K č, podíl m ěsta 25 mil. K č, dotace 25 mil. K č

OŽP

OŠKaS



2 014 2 015 2016 2 017

Autobusové nádraží - akce celkem 60 mil. K č , podíl m ěsta 9 mil. K č, dotace 51 mil. K č

úvěr na p ředfinancování dota ční části ve výši 51 mil. K č 51 000
proplacení dotace  z ROP Severozápad 51 000

podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad v 9/014 

Kanalizace Želetice - akce celkem 9 mil. K č, podíl m ěsta 1,8 mil. K č, dotace 7,2 mil. K č 

dotace 7 200

v případě vyhlášení vhodného dota čního titulu podání žádosti v 2015 

49 000 101 900
celkem úv ěry 0 51 000

2 014 2 015 2016 2 017

Konsolidace IT - akce celkem 6 mil.. K č, podíl m ěsta 0,9 mil. K č, dotace 5,1 mil. K č  
dotace -  nutné p ředfinanc. , proplacení dotace po ukon čení akce - Min. vnitra

podíl města + předf. dotace ze zdrojů města - v rozp. 2014 zahrnuto  (podíl města) 2 000 4 000

žádost o dotaci podána v 6/014 

2 014 2 015 2016 2 017

Zateplení a vým ěna oken ZŠ  Havlí čkova - akce celkem 42 mil. K č, podíl m ěsta 22,5 mil. K č, dotace 19,5 mil. K č  
podíl města - v rozpo čtu 2014 zahrnuto 22 500

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 19 500

dotace již p řiznána

Zateplení a vým ěna oken MŠ  Masarykova - akce celkem 9,1 mil. K č, podíl m ěsta 5,8 mil. K č, dotace 3,4 mil. K č  

podíl města 5 800

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 3 400

dotace již p řiznána

Zateplení a vým ěna oken ZŠ  U stadionu - akce celkem 24,3 mil. K č, podíl m ěsta 14,8 mil. K č, dotace 9,5 mil. K č  

podíl města 14 800

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 9 500

dotace již p řiznána

Zateplení a vým ěna oken MŠ  Baarova - akce celkem 7,2 mil. K č, podíl m ěsta 1,9 mil. K č, dotace 5,3 mil. K č  

podíl města 1 900

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 5 300

dotace již p řiznána

Zateplení a vým ěna oken MŠ  Stránského - akce celkem 5,1 mil. K č, podíl m ěsta 2,1 mil. K č, dotace 3 mil. K č  

podíl města 2 100

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 3 000

dotace již p řiznána

Zateplení a vým ěna oken MŠ  Plešivecká - akce celkem 10 mil. K č, podíl m ěsta 3,5 mil. K č, dotace 6,5 mil. K č  

K a p i t á l o v é    /investi ční/ v ý d a j e

celkem dotace

OÚR

OŠKaS

správní

VÝDAJE



podíl města 3 500

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 6 500

dotace již p řiznána

Revitalizace katedrály sv. Št ěpána - dotace m ěsta Katedrální kapitule ve výši 6 mil. v p řípadě poskytnudí dotace 
žádost podána v 6/014  - v rozpo čtu 2014  zahrnuto 6 000

OŽP 2 014 2 015 2016 2 017

Park Mi řejovická strá ň - akce celkem 7,9 mil. K č, podíl m ěsta 5,3 mil. K č, dotace 2,6 mil. K č 
podíl města - v rozpo čtu 2014 zahrnuto 5 300

dotace - pr ůběžné financování - oper. program ŽP 2 600

dotace již p řiznána

Park Jiráskovy sady - akce celkem 50 mil. K č, podíl m ěsta 25 mil. K č, dotace 25 mil. K č

podíl města - v rozpo čtu 2014 zahrnuto 25 000

dotace - pr ůběžné financování - Nadace Prom ěny 25 000

dotace již p řiznána

Dětské dopravní h řišt ě - akce celkem 15,2 mil. K č, podíl m ěsta 2,4 mil. K č, dotace 12,8 mil. K č

dotace - nutné p ředfinancování  - ROP SZ

podíl města + předfinancování dotace ze zdrojů města - v rozpo čtu 2014 zahrnuto 15 200

dotace již p řiznána

2 014 2 015 2016 2 017

Autobusové nádraží - akce celkem 60 mil. K č , podíl m ěsta 9 mil. K č, dotace 51 mil. K č

úvěr na p ředfinancování dota ční části ve výši 51 mil. K č 51 000
proplacení dotace  z ROP Severozápad a jednorázová splátka úv ěru 51 000

podíl města 9 000

podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad v 9/014 

Kanalizace Želetice - akce celkem 9 mil. K č, podíl m ěsta 1,8 mil. K č, dotace 7,2 mil. K č 

podíl města 1 800

dotace 7 200

v případě vyhlášení vhodného dota čního titulu podání žádosti v 2015 

výdaje celkem, z toho 123 100 128 800

dotace 47 100 34 900

úvěry 0 51 000

podíly m ěsta 76 000 42 900

OÚR



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne: 16. 9. 2014 
 
předkládá: Mgr. Karel Krejza -  místostarosta 
       ekonomický odbor, KsaT právní úsek  
 
 
Návrh:  
Vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2000 o 
vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU BYDLENÍ“ na území m ěsta Litoměřice a 
obecně závazná vyhláška č. 3/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2000 
 
Odůvodnění: 
- město Litoměřice obdrželo v roce 2000 desetiletou návratnou finanční výpomoc od Ministerstva pro 
místní rozvoj (MMR) ve výši 3 300 tis. Kč – z těchto prostředků město poskytovalo půjčky fyzickým 
osobám na modernizaci a opravy bytového fondu 
- dle smlouvy s MMR musel být za tímto účelem vytvořen účelový fond a postup a podmínky 
poskytování těchto půjček upraveny  obecně závaznou vyhláškou (OZV) – tj. v případě města Litoměřice 
řešily OZV č. 2/2000 a 3/2000 – tyto vyhlášky byly před jejich schválením v ZM  odsouhlaseny MMR 
v souladu s podmínkami MMR pro poskytování půjček 
- dle těchto OZV byly městem poskytovány půjčky v max. hodnotě 200 tis. Kč na období 3-8 let (za 
úrokové sazby 4 – 6 % p.a.)  dle tehdejších podmínek MMR 
-  v období let 2000 – 2010 bylo městem poskytnuto celkem 32 půjček – v současné době dobíhá 
posledních 5 půjček (splatnost v roce 2015)  
- v souladu se smlouvou město vrátilo výpomoc MMR v 12/2010, tj. od té doby již nejsou nové půjčky 
poskytovány  
- vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je tedy nutno  OZV č. 2/2000 a č. 3/2000 zrušit  

 
 

 
 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2000 o 
vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU BYDLENÍ“ na území města Litoměřice a obecně 
závazná vyhláška č. 3/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2000 (viz příloha 
orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              



M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, 
 

kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 2/2000 a č. 3/2000 
 

 
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 16. 9. 2014 usnesením č. ........... 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: 

 
 

Čl. 1 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška: 

a) č. 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "FONDU BYDLENÍ" na území 
města Litoměřice, ze dne 1. 6. 2000, 

b) č. 3/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2000, o vytvoření a použití účelových 
prostředků „FONDU BYDLENÍ“ na území města Litoměřice, ze dne 5. 10. 2000. 

 
Čl. 2 

Účinnost 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 

……………………………. ……………………………. 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ................. 2014 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  ................. 2014 



M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

 

pro jednání ZM dne:  16.9. 2014 

předkládá: Mgr. Karel Krejza 

 
 

Návrh:     vydání  obecně závazné vyhlášky č. 6/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitých věcí 

 

Odůvodnění:   

 

Dnem 1.1.2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se měnil mimo jiné i 

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, především v návaznosti na 

podstatné změny v oblasti nemovitých věcí, které v soukromém právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Změny jsou převážně legislativně-technickou reakcí na to, jak se 

mění terminologie v NOZ. Došlo tak k menší změně právní terminologie, pojem nemovitost nahrazuje 

pojmem nemovitá věc, což má svůj dopad do názvu zákona, který se mění na zákon o dani z 

nemovitých věcí. Řeší se otázka pozemku a stavby, jednotek - tj. pojmy, se kterými zákon dosud 

pracoval jinak a které se musely upravit. 

Navržená obecně závazná vyhláška je terminologicky upravena v návaznosti na nový občanský 

zákoník. 

 

Návrh na usnesení:   

 

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitých věcí, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2009, o stanovení koeficientů pro 

vyměření daně z nemovitostí, ze dne 22. 10. 2009 a obecně závazná vyhláška č. 6/2010, kterou se 

doplňuje vyhláška č. 3/2009 o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí, ze dne 24. 6. 

2010 (viz příloha orig.zápisu). 

 
 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:   

 

 

 

 

 

 



M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, 
 

o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice vydává dne ............. 2014 podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. 

b), § 11 odst. 3 písm. a), b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a v souladu s ustanoveními 

§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Článek 1 

Koeficient – daň ze stavebních pozemků 
 

Pro výpočet sazby daně ze stavebních pozemků
1)

 se stanoví dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona 

o dani z nemovitých věcí pro všechny jednotlivé části města koeficient ve výši 2,5. 

 
Článek 2 

Koeficient – daň ze staveb a jednotek 
 

1) Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u staveb a jednotek uvedených v § 11 odst. 1 

písmeno a) a f) zákona o dani z nemovitých věcí
2)

 se stanoví dle § 11 odst. 3 písm. a) 

zákona o dani z nemovitých věcí pro jednotlivé části města, tj. Litoměřice – Město, 

Litoměřice – Předměstí, Pokratice a Za nemocnicí, koeficient ve výši 2,5. 

2) Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 

1 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí
3)

 a u zdanitelných staveb a jednotek 

uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona o dani z nemovitých věcí
4)

 se stanoví dle 

§ 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí v celém městě koeficient ve výši 

1,5. 

 
Článek 3 

Místní koeficient 
 

Na území celého města se stanoví místní koeficient ve výši 2.
5)

 

 
                                                 
1)

 § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí 
2)

 - budovy obytných domů a ostatní budovy tvořící příslušenství k budovám obytných domů 

   - ostatní jednotky 
3)

 - budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinných domů využívané pro rodinnou rekreaci a budovy, které 

plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáží 
4)

 - garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je 

užívána jako garáž 

    - zdanitelné stavby a jednotky, jejichž převažující části zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové 

plochy jednotky jsou užívány k 

    1. podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, 

    2. podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě, 

    3. ostatním druhům podnikání 
5)

 Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo 

jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých 

věcí (pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů). 



Článek 4 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 

a) č. 3/2009, o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí, ze dne 

22. 10. 2009, 

b) č. 6/2010, kterou se doplňuje vyhláška č. 3/2009 o stanovení koeficientů pro vyměření 

daně z nemovitostí, ze dne 24. 6. 2010. 

 
Článek 5 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.  

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

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

Mgr. Karel Krejza 

1.místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vyvěšeno na úřední desce dne: ......................... 2014 

 

Sejmuto z úřední desky dne:   ......................... 2014 



 

 

M ě s t s k ý    ú ř a d    L i t o m ě ř i c e 
 

 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  16.9.2014 
žadatel: J.M. 
předkládá: KSaT, právní úsek – Bc.Martina Skoková  
  
Návrh: schválení dohody o splátkách dluhu 

        
Odůvodnění:   
Žadatel dluží na nájemném za užívání bytu č. XXXXX na adrese XXXXX, Litoměřice, za 
měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2012 a za část ledna 2013 celkem částku 10.325,-Kč. 
Úrok z prodlení ke dni 19.8.2014 činí 1.470,-Kč. 
Dále žadatel dluží úhradu za užívání ubytovací jednotky č. XXXXX v ubytovně v Želetické ul. 
č.p. 2187/11 v Litoměřicích, za měsíce leden (část), únor a březen 2013 v celkové výši 
9.437,-Kč.Úrok z prodlení ke dni 19.8.2014 činí 967,-Kč.  
Dlužné částky byly po žadateli vymáhány soudní cestou, je tedy povinen uhradit rovněž 
náklady řízení – soudní poplatky ve výši 1.500,-Kč a 1.000,-Kč. 
Celkem dlužná částka činí 22.262,-Kč.  
Žadatel žádá o povolení splátek ve výši 500,-Kč měsíčně počínaje měsícem září 2014. 
Žadatelův měsíční příjem je XXXXX,-Kč a uvádí, že XXXXX.  
Vůči městu má žadatel další neuhrazené pohledávky vzniklé na nájemném za byt v XXXXX 
ulici. Tyto pohledávky jsou vymáhány exekučně (cca 111 tisíc). 
Při navrhované výši splátek je doba splatnosti 44 měsíců, což je rozporu s přijatými 
zásadami ZM pro splácení dluhů. Dle těchto zásad může doba splatnosti ve výjimečných 
případech dosáhnout maximálně 36 měsíců. Výše splátky pak činí 618,-Kč měsíčně. Tuto 
výši splátek doporučuje právní úsek.   
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:      
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro J.M., XXXXX, Litoměřice, na částku 
22.262,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek 
počínaje měsícem září 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. 
nebo 
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro J.M., XXXXX, Litoměřice, na částku 
22.262,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 618,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek 
počínaje měsícem září 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. 
     

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 



Dohoda o splátkách splatného  dluhu  
     
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
 
a 
 
Pan 
J.M.  
XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 

 
uzavírají tuto dohodu 

 
Čl. 1 

Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XXXXX,                              
na adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném dluží věřiteli za měsíce září, říjen, listopad a 
prosinec 2012 a část ledna 2013 částku 10.325,-Kč. Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a 
výše. 
Dále dlužník na základě dohody o poskytnutí přístřeší užíval ubytovací jednotku č. XXXXX v ubytovně 
na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice. Dlužník na úhradách za část měsíce ledna a za měsíce únor 
a březen 2013 dluží celkem 9.437,-Kč. Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše. 
 
V souladu s ust. § 3074 občanského zákoníku se práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona (před 1.1.2014) posuzují podle dosavadních právních předpisů.  
Dlužník bere na vědomí, že podle § 517 zákona č. 40/1964 Sb. je povinen zaplatit úrok z prodlení 
stanovený nařízením vlády č.142/1994 Sb. Úrok z prodlení ke dni 19.8.2014 z částky 10.325,-Kč činí 
1.470,-Kč a z částky 9.437,-Kč činí 967,-Kč. Tyto pohledávky uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Dlužník je dále povinen na základě soudních rozhodnutí uhradit věřiteli na nákladech řízení částky 
1.000,-Kč a 1.500,-Kč. Tyto pohledávky uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 22.262,-Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši …,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem září 2014, až do úplného zaplacení. 
 
V souladu s ust. § 1932 odst.1 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas k tomu, 
aby plnění bylo započteno nejprve na náklady spojené s uplatněním pohledávky a na jistinu a potom 
na úroky z prodlení. Tento souhlas dlužník uděluje i pro exekuční řízení.  
 
V souladu s ust. § 1932 odst.2 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas k tomu, 
aby v souladu s usnesením Rady města Litoměřice č. 458/20/2014 ze dne 21.8.2014 nebyly náklady 
spojené s uplatněním pohledávky a úroky z prodlení dále úročeny. 
 
Jednotlivé splátky budou dlužníkem hrazeny na účet č. 943410460257/0100 vedený u Komerční 
banky,a.s. pod VS: 9130003459 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Litoměřice 
v Pekařské ulici v Litoměřicích, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne 16.9.2014. 
 

Čl. 3 
Účastníci této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější 
movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a ani 
současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužník 
činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.  



 
Čl. 4 

Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým podpisem.  
 
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dlužník a dva věřitel této dohody. 
 
V Litoměřicích dne ...2014 
 
 
 
 
 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou      J.M. 
   Mgr. Karlem Krejzou                                                   
                                             
 
                                                           



M ě s t s k ý    ú ř a d    L i t o m ě ř i c e 
 

 

 

N Á V R H   D O   Z M 
 

 

pro jednání ZM, dne: 16.9.2014 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: Ing. Iveta Zalabáková, ekonomický odbor   
        Bc. Martina Skoková, KSaT, právní úsek 
 
Návrh: prominutí doplacení úvěru a půjčky 
 
Odůvodnění:   
ad a) 
Město Litoměřice, jako věřitel, uzavřelo dne 13.3.2003 s J.K., jako dlužníkem, Smlouvu o 
poskytnutí úvěru drobnému podniku, jejímž předmětem je finanční pomoc určená na 
obnovu drobných podniků postižených povodněmi v srpnu roku 2002. Finanční částka byla 
poskytnuta Ředitelstvím pro rozvoj a spolupráci (,,DEZA“), které je oddělením ministerstva 
zahraničních věcí Švýcarska. Město není povinno poskytnutou částku vracet.   
Dlužníkovi byla v souladu s čl. I. Smlouvy, vyplacena celková částka 181.500,-Kč. Podle čl. 
IV. Smlouvy má být úvěr splácen od šestého roku úvěrového vztahu, počínaje 15.dubnem 
2008, vždy k tomuto datu v každém roce. Úroková sazba podle čl. III. Smlouvy, má být 
hrazena společně se splátkou.   
Dlužník ke dni 15.4.2008 uhradil na účet věřitele část splátky ve výši 19.278,-Kč. Dodatkem 
č. 1 ze dne 4.6.2008 mu byl zbytek splátky odložen do 31.12.2008. K jejímu uhrazení 
nedošlo. Nedošlo ani k uhrazení dalších splátek. 
Z poskytnutého úvěru zbývá splatit 162.222,-Kč, smluvní úroky ve výši 5.445,-Kč a úroky 
z prodlení, které ke dni 4.9.2014 činí 54.049,-Kč.  
 
ad b) 
Město Litoměřice, jako věřitel, uzavřelo dne 16.12.2005 s J.K., jako dlužníkem, Smlouvu o 
půjčce, jejímž předmětem je poskytnutí finanční pomoci určené na opravy, modernizaci a 
rozšíření bytového fondu. Dlužníkovi měla být v souladu s čl. I. a II. Smlouvy, vyplacena 
celková částka ve výši 200.000,-Kč. Podle čl. III. Smlouvy má být úvěr splácen pravidelnými 
měsíčními splátkami od měsíce následujícího po ukončení čerpání půjčky a úroky byly 
stanoveny ve výši 5%. Splátky mají být dlužníkem uhrazeny vždy do 20. dne v měsíci. 
Dodatkem č.1 ze dne 4.6.2008 byla upřesněna celková částka na 199.260,- Kč (175.965,70 
+ úrok 5%). Výše měsíční splátky byla dohodnuta na 3.321,-Kč.    
Z půjčky zbývá splatit 75.704,-Kč. Dále se dlužník podle čl.VI. Smlouvy zavázal v případě 
prodlení uhradit smluvní pokutu ve smyslu § 544 a násl. Občanského zákoníku ve výši 0,5% 
z dlužné částky za každý den prodlení. Ke dni 31.8.2014 smluvní pokuta činí 498.947,25 Kč. 
 
Pan J.K. XXXXX. Zemřel dne XXXXX. Dědické řízení není dosud skončeno. Notář sdělil, že 
XXXXX. Z katastru nemovitostí je zjištěno, že XXXXX. XXXXX soudem a pohledávky tedy 
nebylo možné přihlásit. Část výše uvedených pohledávek (z úvěru i půjčky) byla vymáhána 
soudní cestou, řízení byla nejprve přerušena kvůli XXXXX a poté do projednání dědictví.   
KSaT, právní úsek a ekonomický odbor doporučují prominutí dlužných částek z důvodu 
nedostatečného majetku a nízké pravděpodobnosti (v podstatě nulové) jejich vymožení.  
 
Dopad do rozpočtu města: 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 



Návrh na usnesení:   
a)ZM schvaluje prominutí doplacení části úvěru ve výši 162.222,- Kč, včetně smluvních 
úroků ve výši 5.445,-Kč a úroků z prodlení (ke dni 4.9.2014 ve výši 54.049,-Kč), pro právního 
nástupce zemřelého dlužníka – J.K., bytem XXXXX, Litoměřice. 
 
b)ZM schvaluje prominutí doplacení části půjčky ve výši 75.704,-Kč, včetně smluvní pokuty 
(ke dni 31.8.2014 ve výši 498.947,25 Kč), pro právního nástupce zemřelého dlužníka – J.K.,  
bytem XXXXX, Litoměřice. 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M � s t s k ý    ú � a d    v    L i t o m � � i c í c h 

 N Á V R H   D O   ZM

pro jednání ZM, dne: 16.9.2014 
p�edkládá: odbor územního rozvoje 

Návrh p�edložit p�ed jednáním ZM, nejpozd�ji do �tvrtka (7 dní p�ed jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu m�sta.. Po za�azení do programu p�edkládá navrhovatel osobn� s �ádným od�vodn�ním. 

Má-li návrh souvislost s �inností jiného odv�tvového odboru M�Ú, je nutno uvést vyjád�ení 
tohoto odboru. P�edkládající odbor p�edloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 

Návrh:
na sejmutí p�edkupního práva pro M�sto Litom��ice 

Od�vodn�ní:
Pro pozemky parc. �. 2355/113, 2355/118, 2355/121, 2355/139, 2469/1 a 2469/9 v k. ú. Litom��ice a 
pozemky parc. �. 1345/256 a 1345/257 v k.ú. Pokratice bylo dle § 101 zákona �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� z�ízeno 
vydáním sou�asn� platného Územního plánu Litom��ice p�edkupní právo pro M�sto Litom��ice. To 
bylo u zmín�ných pozemk� z�ízeno v rámci vymezení ploch a koridor� výhradn� s možností uplatn�ní 
p�edkupního práva pro vybranou ve�ejnou infrastrukturu, v daném p�ípad� pro plochu ve�ejného 
prostranství – místní propojovací komunikace v prostoru Mi�ejovická strá� (D4). Zrušení p�edkupního 
práva je požadováno majiteli uvedených parcel z d�vodu toho, že �ásti pozemk� pro realizaci ve�ejn�
prosp�šné stavby již byly odd�leny a tudíž není t�eba na zbylé �ásti pozemk� uplat�ovat zmín�né 
p�edkupní právo. V p�ípad� pozemku parc. �.  2355/139 se jedná o sejmutí p�edkupního práva na 
pozemek, který bude odd�lený z pozemku parc. �. 2355/5 v k.ú. Litom��ice na základ� p�edloženého 
geometrického plánu �. 4190-17/2014. Nov� odd�lený pozemek respektuje sledované zám�ry v 
území a bude využit pro výstavbu RD. 

Dopad do rozpo�tu m�sta:
Nemá dopad do rozpo�tu m�sta. 

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje sejmutí p�edkupního práva pro M�sto Litom��ice u pozemk� parc. �. 2355/113, 
2355/118, 2355/121, 2355/139, 2469/1 a 2469/9 v k. ú. Litom��ice a pozemk� parc. �. 1345/256 a 
1345/257 v k.ú. Pokratice. 

Podpis navrhovatele: __________________    P�ijaté usnesení ZM �.: ___________________ 
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M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

pro jednání ZM dne: 16. 9. 2014 

předkládá: Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Bc. Renáta Jurková 

 

 

Návrh:  Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 - 2019 

 

 

Odůvodnění:   

 

Předkládaná koncepce rodinné politiky města Litoměřice je zastřešujícím dokumentem, jehož obecným 

cílem je vytvořit na úrovni města prostředí příznivé rodině a podpořit systémový přístup k opatřením 

místní rodinné politiky. Koncepce má napomáhat zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a opatření a 

podporovat realizaci opatření nových. Vychází z Národní koncepce rodinné politiky, která hodnotí 

současnou situaci rodin. Záměr vytvoření koncepce rodinné politiky ve městě Litoměřice vzešel 

v průběhu tvorby 4. Komunitního plánu sociálních služeb. Dne 6. 7. 2014 doporučila Zdravotní a sociální 

komise při Radě města Litoměřice předkládanou koncepci ke schválení RM, dne 11. 8. 2014 

předkládanou koncepci podpořila i Manažerská skupina komunitního plánování. RM na svém jednání dne 

4.9.2014 doporučila schválit ZM Koncepci rodinné politiky města na roky 2014 – 2019.  

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje Koncepci rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 - 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
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1. Preambule 

 

 

Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 - 2019 byla schválena usnesením 

Zastupitelstva města Litoměřice č………dne…………………… 

Problematika prorodinné politiky byla ve spojitosti s vytvářením dokumentu projednávána 

v rámci pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb Rodina děti a mládež, 

komisí Zdravotní a  sociální a komisí Projektu Zdravého města a místní Agendy 21.  

 

Záměr vytvoření prorodinné koncepce města Litoměřice vzešel z potřeb místní komunity. 

V roce 2012 byla zpracována Sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob 

pečujících o osobu blízkou a uživatelů v oblasti sociálních služeb v Litoměřicích, která 

poukazuje na vytvoření chybějící prorodinné politiky města jako prvek podpory rodin, jako 

celku.  

 

Jedním z cílů 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice na období 2014 – 2017 

je rozvíjet aktivní prorodinnou politiku města. Vytvoření a naplňování koncepce prorodinné 

politiky je samostatným opatřením 4. Komunitního plánu sociálních služeb, který je součástí 

Strategického plánu rozvoje města Litoměřice. Koncepce rodinné politiky města Litoměřice je 

zpracována v souladu s „Národní koncepcí rodinné politiky“ a strategickými dokumenty na 

úrovni obce „4. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice na období 2014 – 2017“, 

„Strategický plán rozvoje města Litoměřice“. V současné době nemá Ústecký kraj zpracovanou 

koncepci rodinné politiky, proto tento dokument vychází především z koncepce rodinné 

politiky zpracované na celostátní úrovni a odráží místní specifika zjištěné odborníky, úředníky 

a aktivními občany města Litoměřic. 

 

Při tvorbě koncepce bylo čerpáno ze zpracovaných analytických studií „Analýzy potřeb“, 

„Situační analýzy sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí“ a „Analýzy potřeb 

neorganizovaných dětí a mládeže“ a z dostupných koncepčních dokumentů města Litoměřice 

„Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014 – 

2016“ a „Plán prevence kriminality na období 2014 – 2016“. V Litoměřicích proběhlo diskusní 

fórum Desatero problémů Litoměřic a ověřovací anketou byly vyhodnoceny TOP problémy, 

které jsou rovněž zohledněny v předkládané koncepci. 

 

Cílem „Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na období let 2014 -2019“ je vytvořit 

systém v podobě jasně definovaných a provázaných opatření, které budou spočívat nejen ve 
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finanční podpoře rodiny, ale zejména v podpoře služeb pro rodinu, společensko-kulturních 

akcích, osvětových a vzdělávacích aktivit za účelem podpory rodiny ve všech jejích formách. 

Pro potřeby naplňování koncepce vnímá město Litoměřice rodinu zahrnující rodiče a děti. 

 

2. Rodinná politika obecně 

 

Dle Národní koncepce rodinné politiky (2005) je termín rodinná politika mnohdy chápána 

nejednoznačně. Chybí povědomí o skutečném rozsahu a obsahu rodinné politiky. Mnohdy je 

výklad termínu rodinné politiky vymezen pouze na podporu ve formě dávek státní sociální 

podpory, sociální péče, sociálně právní ochranu děti, přičemž právě obce mají významný 

potenciál podpory rodiny formou zřizování a poskytování sociálních služeb. Jen omezený počet 

obcí monitoruje situaci rodin a nabízí akce pro rodiny. Chybí dostatečná propagace rodinných 

témat a informovanost rodin o možné formě jejich podpory. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (2005) v Národní koncepci rodinné politiky uvádí, 

že obecným cílem je vytvořit na úrovni obcí atmosféru příznivou rodině. Podmínkou 

uskutečňování účinné rodinné politiky je princip subsidiarity a součinnost širokého spektra 

subjektů občanské společnosti. Zavedení a fungování regionální a lokální politiky je pro rozvoj 

české rodinné politiky stěžejní.  Regionální a lokální samosprávy by měli považovat rodinu 

a její podporu za jednu z priorit. Především obce mají široké možnosti v oblasti podpory rodiny, 

ať už jde o podporu materiální (např. podpora bydlení), podpora akcí rodinného charakteru, 

poskytování rozmanitých služeb pro rodiny apod. Významným nástrojem regionální 

a komunální politiky by mělo být další rozšiřování komunitního plánování, které většinou v těch 

obcích a krajích, které komunitně plánují, zahrnuje i oblast služeb pro rodinu. Komunitní 

plánování umožňuje reflektovat místní specifika, umožňuje zapojit do zjišťování potřeb, hledání 

dostupných zdrojů a nejlepších řešení v této oblasti všechny aktéry, kterých se daná oblast týká.  

 

Ve speciální části Národní koncepce rodinné politiky (2005) jsou uvedeny oblasti podpory 

a jednotlivá opatření k jejich zajištění na celostátní úrovni.  

- Podpora rodičovství a rodinné soudržnosti 

- Finanční podpora rodiny a bydlení 

- Podpora služeb pro rodiny 

- Slučitelnost profesních a rodinných rolí 

- Rodina a systém vzdělávání 

- Rodina a systém zdravotní péče 
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- Rodina se specifickou potřebou 

- Podpora rodiny na úrovni obcí 

Obce jako aktéři rodinné politiky na místní úrovni znají blíže specifika rodin, mají přehled 

o místních podmínkách a disponují širokou škálou kompetencí, díky kterým mohou realizovat 

jednotlivá prorodinná opatření. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (2008) definuje specifické cíle regionální a místní rodinné 

politiky následovně: 

1. Zvýšit zájem o rodinu především z pohledu regionálních a místních samospráv tj. v praxi 

uplatňovat prorodinný úhel pohledu na všechny záležitosti, které se dotýkají života rodin. Tím 

podporovat prorodinné klima s lokálními a regionálními aspekty. 

2. Podpořit schopnost rodin jednat autonomně při výkonu přirozených funkcí rodiny (Kraus 

(2008) rozlišuje tyto funkce rodiny: biologicko-reprodukční, sociálně-ekonomická, ochrannou, 

sociálně-výchovná, rekreační, relaxační, „zábavná“ a emocionální) 

3. Vytvořit podmínky k diferencované podpoře rodin v jejich různých vývojových fázích. 

Regionální rodinná politika musí zohledňovat specifika rodin, reaguje na potřeby rodin a to 

i těch rodin, které se nedokáží vypořádat samy s problémy a vzniklou zátěží. Regionální rodinná 

politika jim má nabídnout taková podpůrná opatření, která těmto rodinám umožní vhodně řešit 

jejich situaci. 

4. Zapojit všechny aktéry na místní úrovni a usilovat o efektivní spolupráci. 

5. Motivovat a povzbuzovat rodiny v jejich angažovanosti při tvorbě a realizaci regionální 

rodinné politiky. 

6. Zajistit dostatečnou informovanost občanů o opatřeních, aktivitách rodinné politiky a situaci 

rodin v regionu či o případných dalších opatřeních týkajících se rodin a dostatečně tato opatření 

a aktivity propagovat.  

 

2.1 Aktéři rodinné politiky 

Základními aktéry rodinné politiky jsou stát, kraje a obce. Aktérům na regionální a místní 

úrovni krajům a obcím ukládá zákon povinnost pečovat o potřeby svých občanů. Především 

obce, které mají blíže k občanům a jejich potřebám mohou pomocí konkrétních opatření 

vytvářet na místní úrovni prostředí přátelské rodině. Úloha obcí, tak jak ji uvádí metodické 

doporučení Ministerstvo práce a sociálních věcí (2008) by měla být: 

1. Iniciační – podněcování prorodinných aktivit a občanů k aktivnímu podílení se na jejich 

plánování, příp. realizaci (např. zřízení systému, který by zachycoval jejich podněty). 

2. Realizační – tato úloha spočívá v realizaci konkrétních prorodinných aktivit a vyhledávání 

rodin se specifickými potřebami. 
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3. Propagační – propagace jednotlivých prorodinných aktivit. 

4. Informativní -  informovanost o prorodinných tématech a prorodinných opatřeních. 

 

Dalšími aktéry rodinné politiky jsou nestátní neziskové organizace poskytující prorodinné 

sociální služby a služby související. Neziskové organizace mají nezastupitelnou úlohu, neboť 

jejich prostřednictvím je realizována řada aktivit a prorodinných opatření. 

 

Školská zařízení a vzdělávací instituce jako aktéři prorodinné politiky hrají nezastupitelnou roli 

při péči o děti a jejich vzdělávání. Mohou podporovat výchovné funkce rodiny, pomoci 

monitorovat rodiny s problémy, přispívat k integraci rodin se specifickými potřebami (dítě se 

zdravotním postižením, menšiny, přistěhovalci), provádět výchovu k rodičovství atd.  

 

Důležitými aktéry jsou i zaměstnavatelé neboť ti mají nástroje pro slaďování pracovního 

a rodinného života svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Péče o potřeby zaměstnanců je 

dlouhodobou investicí, která přináší prospěch zaměstnavateli nejen v podobě vyšší produktivity 

práce, ale také v podobě loajality zaměstnanců. Zaměstnavatel může podporovat zaměstnance 

umožněním využití flexibilní a alternativní forem práce, které umožňuje zákoník práce a tím 

umožnit slaďování soukromého a rodinného života svých zaměstnanců. Firmy mohou pomáhat 

i zajištěním služby péče o děti (např. zřízením dětské skupiny – přijetí zákona o poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, umožnuje péči o děti mimo 

režim předškolního vzdělávání a je důležitý pro skupinu dětí mladších tří let, tento zákon dále 

umožňuje snížit rodičům daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo 

jiném zařízení péče o děti předškolního věku), příspěvek zaměstnancům na rekreaci dětí či celé 

rodiny, podpora v podobě jednotlivých prorodinných akcí atd.  

 

Samotná rodina má rovněž svoje místo jako aktér rodinné politiky. Rodiny zakládají formální 

i neformální sdružení, organizují aktivity z vlastní iniciativy, podávají impulsy pro zlepšování 

situace rodin prostřednictvím diskusních fór. 

 

Důležitou roli zde hraje i propagace aktivit a prorodinných opatření, informovanost o akcích 

a prorodinných tématech. Média mají moc podporovat rodinnou politiku, proto je nezbytné 

s nimi spolupracovat jako s partnery účastnících se na rodinné politice. 
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3. Rodinná politika v Litoměřicích 

 

Jak již bylo zmíněno výše, je úloha obcí v této oblasti velmi významná. §109 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích umožňuje zřídit v rámci obecních úřadů odbor či oddělení rodinné 

politiky.  Rovněž zastupitelstvo má pravomoc dle výše uvedeného zákona zřídit jako svůj 

iniciativní a kontrolní orgán výbor pro rodinu a rada obce může zřídit komisi pro rodinu.   

Oblast, do které zasahuje rodinná politika, je velice široká. Rodinná politika zasahuje a je úzce 

spojena se sociální oblastí, zdravotnictvím, školstvím, volnočasovými aktivitami, dopravou, 

bydlením, bezpečnost a územním rozvojem. 

 

Ve městě Litoměřice se prorodinné oblasti věnuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

komunitní plánování sociálních služeb – skupina Rodina, děti a mládež, odbor školství, kultury, 

sportu a památkové péče, komise Rady města Litoměřice – Zdravotní a sociální komise, komise 

výchovy a vzdělávání, komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Důležitými aktéry je 

rovněž odbor územního rozvoje a bytového hospodářství. Je nutné provázat odbory i jednotlivé 

komise, aby byl vytvořen jednotný systém zajištění prorodinných aktivit a podpory na úrovni 

města.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že město Litoměřice již od roku 2004 komunitně plánuje sociální 

služby a služby související je sociální oblast ze všech uvedených oblastí nejvíce rozpracovaná. 

Zapojení všech poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících do komunitního 

plánování umožňuje podporu rodin v sociální oblasti. Spolupráce komunitního plánování 

a Zdravého města Litoměřice umožňuje některé prorodinné aktivity plánovat společně. Oblast 

zdravotnictví spočívá především v zajištění dostupné zdravotní péče pro občany (např. zubní 

lékaři) 

 

Na území města Litoměřice existuje široká nabídka různých forem vzdělávání (předškolní, 

základní, střední, vysoké, celoživotní). Město Litoměřice zřídilo příspěvkovou organizaci 

Mateřskou školu Litoměřice, které má celkem 11 odloučených pracovišť. Dále je město 

zřizovatelem i 6 základních škol a Základní umělecké školy. Rodiče mohou dále využít 

i mateřské školy, základní a vysokou školu soukromých zřizovatelů. Je důležité zmínit i  jesle 

provozované příspěvkovou organizací města Srdíčko s kapacitou 20 dětí. 

 

Rovněž nabídka volnočasových aktivit je na území města velice pestrá a dostupná. Ve městě 

Litoměřice jsou zastoupeny sportovní kluby, zájmové kroužky, školní družiny a kluby, pěvecké 
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sbory a divadelní soubory, kterým město Litoměřice každoročně poskytuje dotace na celoroční 

činnost. Za účelem aktivního trávení volného času dětí mimo školní docházku město zřídilo 

vlastní příspěvkovou organizaci dům dětí a mládeže, které poskytuje příspěvek na provoz 

a platy pro zajištění jejího fungování, aby finanční spoluúčast ze strany rodiny byla na 

minimální únosné mezi. Volnočasové aktivity nabízí rovněž knihovna, mateřské centrum a další 

neziskové organizace. 

Oblast dopravy je zařazena z důvodu zajištění dostupnosti (zastávky MHD, autobusy pro 

imobilní občany atd.)  

Otázku bezpečnosti a zajišťování veřejného pořádku ve městě řeší městská policie, která byla 

zřízena zastupitelstvem města. 

Územní rozvoj řeší bezbariérovost komunikací a budov (jako vlastník), stezky pro cyklisty, 

přechody pro chodce, dětská hřiště. 

Specifické cíle a opatření v jednotlivých oblastech podpory jsou uvedeny v návrhové části. 

 

 

4. Analýza současné situace ve městě Litoměřice 

 

Ve městě Litoměřice postupně klesá počet obyvatel. Ke dni 31. 3. 2013 žilo ve městě 24 136 

obyvatel, přičemž se zvyšuje průměrný věk obyvatel. Počet žen je vyšší a to především ve 

věkové hranici 65+. Ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži. 67,4% z celkového 

počtu obyvatelstva města je v produktivním věku. Ve srovnání s rokem 2009 bylo 

v produktivním věku (věková hranice 15 - 64 let) více jak 70% občanů města. 

Pokud porovnáme počet přistěhovalých a vystěhovalých zjišťujeme, že počet vystěhovalých 

převyšuje počet lidí, kteří se do města přistěhovali, i to je jeden z důvodů snižování počtu 

obyvatel ve městě Litoměřice. 

 

Důležité pro navrhované cíle dokumentu, je zjištění struktury obyvatelstva z hlediska národnosti 

a státního občanství. Tyto údaje byly zjišťovány v roce 2011 při Sčítání lidu, domu a bytů. 

V roce 2011 byl celkový počet obyvatel 24 405. Vzhledem k tomu, že údaj zjišťování 

národnosti je nepovinný a tuto možnost využilo 24,4% obyvatel města, je níže popsaný údaj 

zkreslený. 71% obyvatel uvedlo národnost českou, 1,2% uvedlo národnost slovenskou, 

národnost moravskou uvedlo 0,2% obyvatel města Litoměřice. Dále byla uváděna národnost 

polská (0,1%) a německá (0,1%). K romské národnosti se přihlásily pouze 3 osoby města 

Litoměřice. Porovnáním obyvatelstva podle státního občanství zjišťujeme, že 95,3% obyvatel se 
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hlásí k českému občanství. Z cizinců jsou nejpočetnější skupinou osoby se státním občanstvím 

Ukrajiny (1,4%), dále Vietnamu (0,4%) a Slovenska (0,2%).   

Ze Situační analýzy města Litoměřice, která byla zpracována v roce 2012 a jejíž cílem bylo 

zjistit a popsat aktuální situaci sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí s ohledem na 

etnický aspekt sociálního vyloučení, vyplývá že počet Romů v Litoměřicích se pohybuje mezi 

300 -500 osob. Z toho je sociálně vyloučených 210 – 240 osob. 

 

Nezaměstnanost se ve městě Litoměřice pohybuje v roce 2013 na hranici 7,37% (tj. 1259 osob), 

z toho je 182 osob se zdravotním postižením.  

 

 

4.1 Statistické údaje 

 

Tabulka č. 1 Počet obyvatel ve městě Litoměřice 

Počet obyvatel ve městě Litoměřice 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet obyvatel 

celkem 

ženy 

 

muži 

 

23629 

 

23462 

 

24388 

 

24316 

 

24136 

12303 12257 12614 12571 12512 

11326 11205 11744 11745 11624 

Průměrný věk 

 

ženy 

muži 

40,4 40,6 40,7 41,0 41,2 

41,8 42,0 42,1 42,5 42,8 

38,7 39,0 39.3 39,4 39,6 

Zdroj dat ČSÚ 
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Tabulka č. 2 Struktura obyvatel dle věku 

 

Zdroj dat ČSÚ 

 

 

 

 

    Tabulka č. 3 Porovnání živě narozených a zemřelých 

Živě narození Zemřelí 

rok celkem muži  ženy celkem muži ženy 

2009 235 108 127 232 116 116 

2010 260 132 128 229 102 127 

2011 276 138 138 210 102 108 

2012 269 127 142 233 121 112 

2013 241 126 115 273 138 135 

    Zdroj dat ČSÚ 

 

    Tabulka č. 4 Celkový přírůstek 

rok Přistěhovalí vystěhovalí Přírůstek/úbytek 

stěhováním 

Přírůstek/ 

úbytek 

přirozený 

Přírůstek/úbytek 

celkový 

2009 714 911 -197 3 -194 

2010 684 882 -198 31 -167 

2011 662 670 -8 66 58 

2012 609 717 -108 36 -72 

2013 544 692 -148 -32 -180 

    Zdroj dat ČSÚ 

Struktura obyvatel dle věku 

rok celkem muži ženy 

0-14 15-64 65 a více 0-14 15-64 65 a více 

2009 23 629 1 753 8 188 1 329 1 711 8 555 2 114 

2010 23 462 1 747 8 026 1 432 1 730 8 369 2 158 

2011 24 388 1 808 8 423 1 543 1 801 8 555 2 258 

2012 24 316 1 868 8 235 1 642 1 812 8 369 2 390 

2013 24 136 1 877 8 083 1 664 1 824 8 201 2 487 
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S rodinným stavem souvisí tabulka níže, která se věnuje počtu uzavřených manželství, počtu 

rozvodů a potratů v Litoměřicích. 

     

 Tabulka č. 5 Rodinný stav obyvatel Litoměřic 

Rodinný stav obyvatel Litoměřic 

Rok Sňatky Rozvody Potraty 

2009 105 74 122 

2010 133 81 143 

2011 107 65 109 

2012 108 62 97 

2013 114 90 102 

Zdroj ČSÚ 

Z výše uvedené tabulky, je zřejmý nepoměr počtu uzavřených sňatků a rozvodů. Počet rozvodů 

v roce 2013 ve městě Litoměřice je alarmující. 

 

Porovnáním níže uvedených tabulek č. 6 a 7 zjišťujeme vysoký počet neobjasněných trestných 

činů. 

 

Tabulka č. 6 Kriminalita – zjištěné trestné činy 

Kriminalita – zjištěné trestné činy (okres Litoměřice) 

Rok Krimina

lita 

celkem 

Obecná 

kriminali

ta 

Hospodářská 

kriminalita 

Loupeže Vloupání 

do bytů a 

rodinných 

domů 

Znásilnění Vraždy 

2009 3677 2537 331 45 102 4 2 

2010 3828 3054 287 60 116 6 3 

2011 3813 3027 294 53 99 12 1 

2012 3519 2793 252 35 122 3 2 

Zdroj dat ČSÚ 
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Tabulka č. 7 Kriminalita – objasněné trestné činy 

 

Kriminalita – objasněné trestné činy (okres Litoměřice) 

Rok Krimina

lita 

celkem 

Obecná 

kriminali

ta 

Hospodářská 

kriminalita 

Loupeže Vloupání 

do bytů a 

rodinných 

domů 

Znásilnění Vraždy 

2009 1711 870 130 24 33 2 2 

2010 1557 1034 118 28 47 4 2 

2011 1541 1030 114 32 23 11 - 

2012 1509 1027 100 28 46 3 2 

Zdroj dat ČSÚ 
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5. Návrhová část 

Cíle prorodinné politiky města se vztahují k jednotlivým okruhům – sociální oblast, 

zdravotnictví, školství, volnočasové aktivity, doprava, bydlení, bezpečnost a územní rozvoj. Tyto 

okruhy jsou koncipovány do jednotlivých oblastí podpory. Jednotlivá návrhová opatření jsou 

provázána s výše uvedenými tématy. Návrhová část je členěna podle oblasti podpory na cíle 

a opatření, která povedou k naplnění cílů. 

 

 

1. Oblast: Služby pro rodiny 

 

Název cíle oblasti 1: Podpora služeb, které napomáhají plnění funkcí a soudržnosti 

rodiny 

Popis a zdůvodnění cíle: Z pohledu rodinné politiky existují dva typy služeb, které slouží 

k podpoře rodiny. Patří sem služby sociální (dle zákona o sociálních 

službách) a služby, které mají usnadňovat a posilovat manželské 

soužití, rodičovství, péči o děti a služby, jejichž cílem je předcházet 

vzniku patologických jevů. Potřeba podpory služeb, které se zabývají 

podporou manželského soužití, vyplývá i ze statistiky, která udává 

rodinný stav. Počet rozvodů je alarmující.  

 

Popis opatření: Opatření zahrnují nejen stávající služby, které jsou rodinám 

poskytovány a je nutno služby udržet, ale nově i aktivity, programy 

a služby posilující zdravý životní styl, podporující výchovu 

k občanské odpovědnosti s cílem prevence sociálně-patologických 

jevů. 

 Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

1.1 Podpora sociálních služeb pro rodiny (naplňování cílů 

a opatření 4.KPSS jejichž cílem je podpora rodiny) 

1.2 Podpora vzdělávacích a osvětových programů zaměřených na 

výchovu a vzdělávání k zodpovědnému partnerství 

a rodičovství  

1.3  Podpora poradenství  

1.4  Podpora náhradních rodin a pěstounské péče 

1.5  Podpora akcí pro rodiny s dětmi 

1.6  Podpora prorodinných programů 

1.7  Podpora aktivit mateřských center 
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1.8 Podpora zdravého životního stylu 

 

 
 

2. Oblast:  Finanční podpora 

Název cíle oblasti 2: Vytvoření příhodných socio – ekonomických podmínek pro 

rodiny  

Popis a zdůvodnění cíle: Město Litoměřice má možnost poskytovat přímou či nepřímou 

finanční podporu rodinám a tím zlepšit jejich sociální i ekonomické 

podmínky života. Níže uvedeným opatřeními se snaží podpořit 

rodinu v různých životních fázích a životních situacích. 

Popis opatření: Opatření zahrnují stávající přímou či nepřímou finanční podporu 

rodin a nově se situaci rodin snaží zlepšit v podobě opatření 1,2,6. 

 Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

2.1 Alokace finančních prostředků na podporu prorodinných 

aktivit v rámci grantového systému KPSS 

2.2 Podpora bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 

(podpora systému prostupného bydlení) 

2.3 Zachování dotačních titulů na činnost sportovních oddílů, 

grantů a příspěvků na akce volného času dětí, dotací 

dětským spolkům a organizacím, příspěvků na soutěže, 

příspěvku na lyžařské výcviky žáků 7. tříd, příspěvků na 

soutěže, účelových grantů na školství 

2.4 Podpora zařízení pro volný čas a zajištění volnočasových 

aktivit (Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Knihovna Karla 

Hynka Máchy, dětská hřiště, přístupná školní hřiště 

rodinám, podpora družin a klubů) 

2.5 Podpora kulturních akcí vč. organizace vítání občánků 

2.6 Odpuštění poplatku za komunální odpad v 1. roce věku 

dítěte s trvalým bydlištěm ve městě Litoměřice 

2.7 Budování bezbariérových přístupů 
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3. Oblast:  Zaměstnání – sladění rodinného a pracovního života  

Název cíle oblasti 3:  Podpora města Litoměřice prosazovat prorodinnou personální 

politiku                           

Popis a zdůvodnění cíle: K udržení zaměstnatelnosti pečujících rodičů, k usnadnění návratu 

rodiče po mateřské nebo rodičovské dovolené do zaměstnání je 

nutno zavádět zaměstnavatelem taková prorodinná opatření, která 

posílí soudržnost rodiny a zohlední možnosti zaměstnanců.  

Popis opatření: Opatření zahrnuje aktivity motivující k sebevzdělávání, umožnění 

např. flexibilních pracovních úvazků pro rodiče vracející se z MD, 

RD, zachování benefitů pro zaměstnance, udržování kontaktu se 

zaměstnavatelem i po dobu MD, RD (např. účast na aktivitách, 

vzdělávání, částečné úvazky)  

 Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

3.1 Podpora zavádění prorodinných programů na městském 

úřadě 

3.2 Podpora vzdělávání v problematice slaďování rodinného 

a pracovního života 

3.3 Udržení chodu jeslí (Dětská skupina) ve městě Litoměřice 

 

 

 

 

 

4. Oblast: Bezpečnost a doprava ve městě 

 

Název cíle oblasti 4: Podpora aktivit, které pomáhají vytvářet bezpečné prostředí ve 

městě 

Popis a zdůvodnění cíle:  Podporou těchto opatření, bude posíleno vědomí bezpečného 

prostředí pro rodiny ve městě.  

Popis opatření: Opatření č. 4, vzešlo z diskuzního fóra Zdravého města. 

Opatření zahrnují podporu aktivit a programů, které se snaží 

zamezit vzniku sociálně-patologických jevů. 
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 Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 

4.1 Podpora primární prevence sociálně-patologických jevů 

4.2 Podpora bezpečnosti dopravy 

4.3 Podpora cyklodopravy ve městě 

4.4 Zamezení dalšímu zřizování heren a automatů ve městě 
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M ě s t s k ý  ú ř a d  v  L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 16.9.2014 
předkládá: OSVaZ Ing. Bc. Renáta Jurková 
 
 
 
 
Návrh: Udělení ceny Aloise Klára 2014 
 
 
 
Odůvodnění:    
Začátkem měsíce června byla zveřejněna informace o vypsání ceny A. Klára pro rok 2014. Došlé 
nominace byly projednány ve Zdravotní a sociální komisi a následně v radě města, která doporučila 
ZM udělit ceny následujícím osobnostem:  
 
Zdravotní oblast:  
MUDr. Josef Jílek 
MUDr. Jana Víšková 
Marta Ševicová, Růžena Hanusková  
Alena Kuldová 
 
Sociální oblast:  
Mgr. Zdeněk Bárta 
Pavel Česal 
Eva Vladyková 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje udělení ceny A. Klára následujícím osobnostem:  
MUDr. Josef Jílek 
MUDr. Jana Víšková 
Marta Ševicová, 
Růžena Hanusková  
Alena Kuldová 
Mgr. Zdeněk Bárta 
Pavel Česal 
Eva Vladyková 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



M ě s t s k ý  ú ř a d  v  L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 16.9.2014 
předkládá: OSVaZ Ing. Bc. Renáta Jurková 
 
 
 
 
Návrh: Dodatek ke koncesní smlouvě na provozování domova pro seniory 
 
 
 
Odůvodnění:    
Po uplynutí pětileté záruční doby od výstavby budovy Domova na Dómském pahorku došlo k 
změně/upřesnění některých povinností koncesionáře. Dodatek připravila JUDr. Marianna Svobodová, 
která sepisovala koncesní smlouvu a všechny doposud uzavřené dodatky. 
RM projednala dodatek dne 4.9.2014 a doporučila ZM dodatek schválit.  
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Koncesní smlouvě o provozování domova pro seniory 
v Litoměřicích.  
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DODATEK Č. 4  

KE KONCESNÍ SMLOUVĚ 

NA PROVOZOVÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY V LITOMĚŘICÍCH 
 

 

 

 

Město Litoměřice 

Se sídlem: Mírové náměstí 15/7, PSČ: 412 01, Česká republika 

IČ: 00263958, DIČ: CZ00263958  

Zastoupeno: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

 

(dále jen „zadavatel“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Farní charita Litoměřice 

Se sídlem: Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice          

IČ: 46769382, DIČ : CZ46769382 

zastoupena: Růženou Kavkovou, ředitelkou 

 

(dále jen „koncesionář“) 

 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

 

uzavírají tento 

dodatek č. 4 

ke koncesní smlouvě na provozování domova pro seniory v Litoměřicích  

(dále jen „Dodatek“): 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely za účelem provozování zařízení sociálních služeb – domova pro 

seniory včetně denního a týdenního stacionáře a poskytování služeb v nich 

koncesionářem pro zadavatele dne 16.3.2009 koncesní smlouvu na provozování domova 

pro seniory v Litoměřicích ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14.8.2009, dodatku č. 2 ze 

dne 28.11.2011 a dodatku č. 3 ze dne 22.8.2013 (dále jen „Smlouva“). 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným v článku 3. tohoto 

Dodatku. 

2. ÚČEL DODATKU 

2.1. Smlouva upravuje komplexní provozování zařízení a poskytování služeb koncesionářem.  

2.2. Účelem Dodatku je provedení změn některých ustanovení Smlouvy, na nichž se smluvní 

strany dohodly. Níže je uveden výčet těchto změn spolu s odůvodněním: 

2.2.1. Ze Smlouvy se vypouští závazek koncesionáře provozovat denní stacionář, a to 

z důvodu, že se v zařízení nenachází vhodný prostor pro provozování denního 

stacionáře a tuto službu tudíž nelze registrovat. 

2.2.2. Z důvodu nedostatečných skladových prostor v zařízení, poskytuje zadavatel 

koncesionáři prostor pro skladování vybavení v areálu Kasáren Dukelských 

hrdinů. 

2.2.3. Vzhledem k chybějícímu vybavení pro poskytování služeb gynekologa 

je vypuštěna povinnost koncesionáře poskytovat tuto zdravotní péči. 

2.2.4. S ohledem na nedostatek technického vybavení a personálu koncesionáře nebude 

koncesionář povinen k úklidu a údržbě venkovních ploch areálu  ani k úklidu a 

údržbě zelených ploch a péči o ně a rostliny v areálu, koncesionář bude nadále 

povinen k úklidu a údržbě hřiště na petanque. 

2.2.5. Z důvodu administrativního zjednodušení se upravuje postup při přijímání 

žádostí o umístění v domově pro seniory. Postup upravený tímto Dodatkem je 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách (dále jen 

„zákon o sociálních službách“). 

2.2.6. Služby, které mohou být poskytovány výlučně obyvatelům a klientům, se rozšiřují 

o aktivizační služby; v této souvislosti se upravuje i plnění služeb koncesionářem. 

Aktivizační služby jsou dle ustanovení § 49 zákona o sociálních službách základní 

činností poskytovanou v rámci služby domova pro seniory. 

2.2.7. Zvyšuje se limit oprav či údržby zařízení, které jdou k tíži a na náklady 

koncesionáře, a to z původních 50 000,- Kč na 100 000,- Kč.   
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3. ZMĚNA SMLOUVY 

3.1. Preambule – bod (A) se mění takto:  

„si zadavatel přeje zajistit provozování zařízení sociálních služeb – domova pro seniory 

včetně týdenního stacionáře a poskytování služeb v nich, a proto vyhlásil koncesní řízení 

na koncesní smlouvu s názvem „Provozovatel domova pro seniory v Litoměřicích“, ve 

kterém stanovil požadavky zadavatele (dále jen „koncesní řízení“); 

3.2. V části 1. – Obecná ustanovení, článku 1. – Definice pojmů se mění pojmy Klient, 

Zařízení a Drobné změny takto: 

 

Klient znamená osobu umístěnou v týdenním stacionáři; 

Zařízení 
znamená pozemky (viz jejich specifikace v definici areálu), v současnosti či 

v budoucnu vybudované budovy a jiné stavby, jejich vybavení, součásti a 

příslušenství v areálu, zejména 

i) domov pro seniory – 118 lůžek; 

ii) týdenní stacionář, a to dle zájmu klientů; 

Drobné 

změny 

znamenají změny zařízení vyžádané zadavatelem, pokud cena těchto změn v 

každém konkrétním jednotlivém případě nepřesahuje 100.000,- Kč včetně 

DPH (automaticky navyšovanou o míru inflace) nebo částku vyšší, pokud se 

na ní v konkrétním případě zadavatel s koncesionářem písemně dohodnou. 

Drobnými změnami nejsou takové změny, které by i) zvýšily riziko, že zařízení 

či služby nebudou splňovat požadavky zadavatele; nebo ii) podstatným 

negativním způsobem ovlivnily koncesionářovu schopnost plnit závazky z 

této smlouvy; 

3.3. V části 3. – Vlastnická a další práva, článku 9. – Vybavení se přidává nový bod 9.5 ve 

znění: 

„9.5 Zadavatel přenechává koncesionáři k bezúplatnému užívání prostor k 

uskladnění vybavení v areálu Kasáren Dukelských hrdinů na adrese 

_________ o výměře 80 m2, v přízemí budovy. Za uskladnění vybavení a 

případné sjednání jeho pojištění odpovídá koncesionář. 

3.4. V části 4. – Poskytování služeb a provozování zařízení, článku 10. – Rozsah služeb a 

provozu zařízení, se vypouští text bodu č. 10.2.14 a tento bod zůstává ve Smlouvě 

neobsazen (tj. neobsahuje žádný text) a dále se mění body 10.1, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.9, 

10.2.16 a 10.5.2 Smlouvy takto: 

„10.1 Koncesionář je povinen provozovat zařízení a poskytovat služby 

v souladu s účelem zařízení. Koncesionář je povinen provozovat domov 

pro seniory s kapacitou 118 lůžek; a týdenní stacionář v případě zájmu 

uživatelů o jeho provozování, a to během celé koncesní doby.“ 
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„10.2.3 ošetřovatelské služby obyvatelům a klientům týdenního stacionáře 

nepřetržitě 24 hodin;“ 

„10.2.4 pečovatelské služby obyvatelům a klientům týdenního stacionáře 

nepřetržitě 24 hodin;“ 

„10.2.9  služby lékařů (praktický, psychiatr) obyvatelům a klientům;“ 

„10.2.16 úklid a údržba hřiště na petanque; 

„10.5.2 závaznými předpisy, ve vztahu k provozování domova pro seniory a 

týdennímu stacionáři a poskytovaným sociálním službám zejména v 

souladu se ZSS a VSS;“ 

3.5. V části 4. – Poskytování služeb a provozování zařízení, článku 12. – Umístění obyvatelů a 

klientů v zařízení, se mění body 12.1, 12.2.1, 12.3 a 12.3.1 Smlouvy takto: 

„12.1 Koncesionář je povinen poskytovat žadatelům informace o možnostech 

umístění v domově pro seniory a stacionáři, zejména o ubytování, 

podmínkách přijetí potencionálního obyvatele resp. klienta, finančních 

podmínkách, atp. Koncesionář je povinen umožnit žadatelům prohlídku 

zařízení a v případě zájmu žadatele mu předat žádost o umístění do 

zařízení a formulář k vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu 

potencionálního obyvatele resp. klienta.“ 

„12.2.1  žádosti o umístění v domově pro seniory přijímá koncesionář, o přijatých 

žádostech musí ihned uvědomit zadavatele;“ 

„12.3 Pro umístění (příjem) klientů ve stacionáři se uplatní následující pravidla:“ 

„12.3.1 žádosti o umístění ve stacionáři přijímá koncesionář;“ 

3.6. V části 4. – Poskytování služeb a provozování zařízení, článku 18. – Užívání zařízení a 

služeb, se mění bod 18.2.4 Smlouvy a doplňuje bod 18.2.6 takto: 

„18.2.4 služby lékařů (praktický, psychiatr), s výjimkou zásahu při ohrožení života 

a/nebo zdraví jakékoli osoby;“ 

„18.2.6  aktivizační služby.“ 

3.7. V části 4. – Poskytování služeb a provozování zařízení, článku 20. – Subdodavatelé, se 

mění body 20.1.2, 20.1.3 a 20.1.4 a doplňuje bod 20.1.7 Smlouvy takto: 

„20.1.2  ošetřovatelské služby (domov pro seniory, týdenní stacionář);“ 

„20.1.3  pečovatelské služby (domov pro seniory, týdenní stacionář);“ 

„20.1.4 základní sociální poradenství seniorům v domově pro seniory, týdenním 

stacionáři, a případně též jiným seniorům z řad uživatelů;“ 

„20.1.7 aktivizační služby“ 



5/5 

3.8. V části 5. – Platby, článku 21 – Placení podle této smlouvy, se mění body 21.4.5 a 21.7. 

Smlouvy takto: 

„21.4.5 cena za sociální služby v týdenním stacionáři bude koncesionáři hrazena 

dle závazných předpisů;“ 

„21.7 Koncesionář je povinen zajistit a uhradit veškeré opravy a údržbu zařízení, 

pokud cena takové opravy či údržby v každém konkrétním jednotlivém 

případě nepřesahuje 100.000,- Kč včetně DPH (automaticky navyšovanou 

o míru inflace); tím není dotčena povinnost koncesionáře vyžádat si 

předchozí písemný souhlas zadavatele se stavebními úpravami dle čl. 10.7 

koncesní smlouvy. Koncesionář není oprávněn sjednat ani zahájit plnění 

oprav a údržby zařízení, jejichž cena činí minimálně 100.000,- Kč včetně 

DPH (automaticky navyšovanou o míru inflace) bez předchozího 

písemného souhlasu zadavatele. Nebude-li písemně dohodnuto mezi 

zadavatelem a koncesionářem něco jiného, zadavatel je povinen zajistit a 

uhradit dle rozhodnutí zadavatele nezbytné a/nebo dle rozhodnutí 

zadavatele potřebné stavební práce velkého rozsahu týkající se zařízení 

(například finančně nákladná oprava střechy či fasády budov, finančně 

nákladné přístavby a nástavby budov či výstavby vedlejších objektů, atp.).“ 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

4.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po dvou 

obdrží každá ze Smluvních stran. 

Zadavatel 
 

V Litoměřicích dne ____._____.2014 
 

 
 
 

Koncesionář 
 

V Litoměřicích dne ____._____.2014 

............................................. 
Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

............................................. 
Farní charita Litoměřice  

Růžena Kavková, ředitelka 

 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:    16. 9. 2014 
předkládá:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a 

památkové péče   
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
 
Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období  
2015 – 2020“ 
  
 
 
 
Odůvodnění:    
 
OŠKSaPP předkládá ZM ke schválení doporučení subkomise Regenerace městské památkové 
rezervace  a RM ( usn. čís. 486/21/2014 ze dne  4. 9. 2014) dokument „Program regenerace městské 
památkové rezervace Litoměřice na období 2015 – 2020“. 
 
Aktualizované znění Programu regenerace městské památkové rezervace Litoměřice zpracované 
s platným Usnesením vlády české republiky č. 209 ze dne 25. března 1992. Obsahem dokumentu je 
shrnutí všech aspektů záchrany kulturních hodnot a rozvoje významných částí historického jádra 
města s výhledem na období 2015-2020. Jde o jeden z hodnocených podkladů pro stanovení výše 
kvóty finančních příspěvků Ministerstva kultury ČR určených na obnovu nemovitých kulturních 
památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, kterého se město 
Litoměřice účastní pravidelně již od roku 1990. 
Předkládaný dokument byl připraven ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Ústí n.L, 
odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice, městským architektem, odborem životního prostředí MěÚ 
Litoměřice a PO CCR v Litoměřicích, byl projednán subkomisí Regenerace MPR Litoměřice dne 1. 9. 
2014 a doporučen ke schválení. 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje  dokument „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 
2015 – 2020“   (viz.příloha orig.zápisu ). 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



















































































































M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:    16.9.2014 
předkládá:                    Ing. Andrea Křížová – vedoucí odboru ŠKSaPP   

   

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
 
Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích 
 
 
Odůvodnění: 
 
Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích vypracovaný Fakultou tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci ve spolupráci s základními školami, odborem ŠKSaPP a PO MSZ 
v Litoměřicích.  
Obsahem je jednak studie „Zdraví a životní styl dětí a školáků ve městě Litoměřice“, která poskytuje 
aktuální data o životním stylu mladé generace – jejich pohybové aktivitě, volném čase, stravovacích 
zvyklostech či rizikovém chování, dále pak analýza současných podmínek/zázemí pro sportovní 
aktivity ve městě, stávající ekonomická analýza financování sportu a návrh na řešení podpory sportu 
z veřejných prostředků do budoucna. 
 
Návrh byl projednán Radou města dne 4.9.2014  a doporučen ZM ke schválení. 
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM  
 
a) schvaluje předložený návrhový materiál Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích (návrh viz 
orig. zápisu) 
 
b) ukládá odboru ŠKSaPP dokument rozpracovat na konkrétní opatření pro období roku 2015-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
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ANALYTICKÁ ČÁST

Analýza obecných podmínek města Litoměřice pro rekreační a výkonnostní sport
Vzhledem k velmi rozvinuté municipální sportovní infrastruktuře, sportovním tradicím, množství sportovních 
spolků, velmi výhodné geografické poloze a přírodním podmínkám má město Litoměřice velmi dobré 
předpoklady k pokrytí všech potřeb nejen svých občanů, ale i potenciál k pokrytí potřeb v oblasti sportovního 
cestovního ruchu. Na podkladě provedené analýzy rozpočtu města je také věnováno sportu více jak 10 % 
rozpočtu, což je nadprůměrná hodnota v rámci České republiky. Kromě těchto prostředků lze kladně hodnotit 
směrování finančních prostředků z loterií a jiných sázkových her na podporu spolkové sportovní činnosti v 
posledních letech. Naproti tomu existují však i slabé stránky – není doposud zpracována koncepce rozvoje 
sportu města a v grantové soutěži nesou stanoveny jasné identifikátory pro vyhodnocení předkládaných 
grantů. Velká část prostředků je spíše spolkům nekriteriálně přidělována sportovní komisí.

Analýza koncepce a koncepčních materiálů v oblasti municipální a krajské podpory sportu 
a jejich zahrnutí do celkové koncepce města Litoměřice
Odbor školství, mládeže a sportu Ústeckého kraje a osm divácky nejsledovanějších a nejúspěšnějších 
regionálních sportovních klubů Ústeckého kraje podepsalo smlouvy o vzájemné spolupráci na období 2014 – 
2016. Ještě v letošním roce získají od kraje na rozvoj mládežnického sportu 15 milionů korun. 
Kluby se dokázaly společně dohodnout a Zastupitelstvu Ústeckého kraje předložit „Koncepci financování 
sportů s širokou mládežnickou základnou pro léta 2014 – 2016“. Projekt spočívá ve financování sportovního 
vyžití dětí a mládeže a poskytuje prostředky pro stabilizaci mládežnického sportovního prostředí v kraji, 
zaručuje dlouhodobou koncepční práci s mládeží v kolektivních sportech v regionu. 
Finanční prostředky přidělené Ústeckým krajem jsou účelově vázané pro mládežnický sport. Jedna třetina 
půjde na provozní náklady klubu na mládežnickou složku, další třetina na osobní náklady v klubu související 
s mládežnickou činností a poslední třetina na podporu mládežnického hnutí příslušného odvětví v kraji pro 
chlapce a dívky ve věku do dvaceti let. Kluby se zároveň zřekly možnosti žádat o podporu v rámci dalších 
dotačních titulů. Z celkové částky 15 milionů Kč získají sportovní kluby peníze u rozpočtu Ústeckého kraje 
podle předem dohodnutého vzorce.
Uvedená podpora se týká těchto klubů: fotbalového klubu Teplice (I. Gambrinus liga) hokejových klubů JC 
VERVA Litvínov a HC Piráti Chomutov (Tipsport extraliga), dále sálových sportů basketbalových klubů Děčín 
a Sluneta Ústí nad Labem (oba Mattoni NBL), Sportovního klubu Volejbal Ústí nad Labem (UNIQA Extraliga 
mužů), házenkářského klubu Lovosice (Tipgames extraliga házená) a DHK Most (WHIL). 
Kromě těchto koncepčních materiálů nemá Ústecký kraj zpracovanou ucelenou Krajskou koncepci rozvoje 
sportu a tělovýchovy a v současné době nedochází k propojení a návaznosti koncepce rozvoje sportu 
Ústeckého kraje na jednotlivá města kraje. 
Město Litoměřice má zpracované cíle rozvoje sportu, ucelené koncepční materiály zpracovány nejsou, rozvoj 
municipální podpory sportu probíhá prostřednictvím vybudované městské sportovní infrastruktury (MSZ 
Litoměřice) a kooperací se sportovním prostředím (spolky, kluby). Obecně: spolupráce v oblasti rozvoje 
sportu s krajským úřadem prozatím není systematicky založena. 

Analýza rozpočtu města, zejména ekonomických podmínek, vývoje čerpání veřejných 
prostředků určených na rozvoj sportu, podíl k ostatním aktivitám města zejména v oblasti 
kultury a sociální oblasti
K analýze rozpočtu byly využity podklady MěÚ Litoměřice, které byly předány ve formě tabulek. Tabulka 
1 sleduje základní proporce rozpočtu ve vztahu k financování sportu (a kultury) a to napříč jednotlivými 
kapitolami rozpočtu, vč. investic.
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Tabulka 1 Stav financování sportu a kultury z rozpočtu města v letech 2009 – 2014

Údaje v tab. v tis. Kč r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014

CELKOVÉ PŘÍJMY – skutečnost 
včetně účel. dot. 714 887 959 585 633 915 423 968 424 489 414 344

CELKOVÉ VÝDAJE – skutečnost 
včetně účel. dot. 963 871 763 031 606 058 397 097 414 938 459 823

Institucionální podpora sportu 
celkem mimo příjmů: 233 790 112 409 36 212 33 349 33 969 33 224

VLASTNÍ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ:

MSZ, PO – provozní prostředky 14 700 21 504 26 653 28 276 28 234 28 294

MSZ, PO – neinv. obnova majetku 1 243 449 903 1 404 500

MSZ, PO – investiční prostředky 179

účel. inv. dotace – multifunkční hala 208 125

multifunkční hala – neinvestiční 
prostředky 92 6 508

multifunkční hala – investiční 
prostředky vč. účel. dot. 211 909 78 247 776 162

Dům dětí a mládeže, PO – provozní 
prostředky 4 581 4 600 4 110 4 265 3 901 3 910

Dům dětí a mládeže, PO – neinv. 
obnova majetku 491 175

Dům dětí a mládeže, PO – investiční 
příspěvek 150

POHYBOVÁ REKREACE

dětská hřiště, Skatepark, dopadové 
plochy – provozní prostředky 936 610 135 171 225 120

dětská hřiště, Skatepark, dopadové 
plochy – investiční prostředky 900 475 30 400

účel. inv. dotace – cyklostezka 1 638

cyklostezky 2 735

Neinstitucionální podpora sportu 
celkem: 6 396 6 303 5 500 11 669 12 118 12 880

dotace, granty 6 396 6 303 5 500 11 669 12 118 12 880

CELKEM VÝDAJE SPORT 240 186 118 712 41 712 45 018 46 087 46 104

Procentní podíl výdajů na sport 
z celkových výdajů města 24,92% 15,56% 6,88% 11,34% 11,11% 10,03%
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Institucionální podpora kultuře 
celkem mimo příjmů: 18 044 20 007 15 990 14 549 25 515 22 206

VLASTNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ:

neúčel. dotace – SR VPS 6 997 6 997 6 997 6 997

účel. dotace – KÚÚK – zajištění 
regionálních funkcí knihoven 1 570 1 570 1 570 1 570 1 540 1 480

účel. dotace – KÚÚK – veřejná 
inform. služba knihoven 86

účel. dotace – KÚÚK – kulturní akce 15 30 10 12 15

Knihovna K.H.Máchy, PO – provozní 
prostředky včetně dotací 701 1 315 973 638 6 843 6 209

Knihovna K.H.Máchy, PO – neinv. 
obnova majetku 1 192 223

Knihovna K.H.Máchy, PO – investiční 
prostředky vč. inv. příspěvku 283 150 1 932

účel. dotace – KÚÚK – MKZ 
– kulturní akce 50 30 30 30 30

MKZ, PO – provozní prostředky 
včetně dotací 14 792 14 292 13 664 13 911 13 246 13 465

MKZ, PO – neinv. obnova majetku 949 1 220 1 130 2 302

MKZ, PO – investiční prostředky 127 3 030 3 124 600

Neinstitucionální podpora kultuře 
celkem: 2 149 1 089 1 096 834 1 644 1 586

dotace, granty 2 149 1 089 1 096 834 1 644 1 586

CELKEM VÝDAJE KULTURA 20 193 21 096 17 086 15 383 27 159 23 792

Procentní podíl výdajů na kulturu 
z celkových výdajů města 2,09% 2,76% 2,82% 3,87% 6,55% 5,17%

       (zdroj: MěÚ Litoměřice)

Výsledky
Pro zjištění úrovně zatížení rozpočtu a náklady na sport na jednoho obyvatele byla již dříve analyzována 
tři města v České republice, u kterých byl zajištěn otevřený přístup k primární databázi a bylo umožněno 
konzultovat detaily ve výdajích na sport. K těmto městům jsou přiřazeny Litoměřice k provedení 
parametrického srovnání.
Stručná charakteristika měst:
•  Olomouc: statutární město; 101 tis. obyvatel, roční rozpočet cca 2.1 mld. Kč (84 mil. €),
•  Mladá Boleslav: statutární město; 44.3 tis. obyvatel, roční rozpočet cca 1.0 mld. Kč (40 mil. €),
•  Němčice nad Hanou: obec; 2.1 tis. obyvatel, roční rozpočet cca 95 mil. Kč (3.8 mil. €).
•  Litoměřice: 24.315 obyvatel, roční rozpočet cca 600 mil. Kč. (21,8 mil. €).
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Výsledky jsou utříděny do třech bloků:
•  úroveň a podíl výdajů na sport z rozpočtů měst ve sledovaném období (2009-2011, 2009-2014) 
• struktura čerpání těchto výdajů v rozdělení na institucionální a neinstitucionální podporu sportu 
     (3. a 4. kapitola)
•  příčiny a důsledky upřednostňování institucionální podpory rozvoje sportu (3. kapitola).

Úroveň a podíl výdajů na sport z rozpočtů měst ve sledovaném období (2009-2011, 2009-2014)
Tabulka 1 představuje celkové výdaje (provozní a investiční) určené z městského rozpočtu na financování 
sportu. Město Litoměřice vykazuje velmi rozdílné podíly podpory sportu z rozpočtu ve výši 6,9 – 24,9 % z 
celkových výdajů rozpočtu (ISP% = 6,9 – 24,9 %). Pro srovnání uvádíme ISP% u jiných analyzovaných měst: 
•  např. město Mladá Boleslav vykazuje ISP%: 3.6 – 13.6 % podíl
•  město Olomouc: 4.2 – 6.6 %.
Rozdílné čerpání výdajů na podporu sportu v letech 2009 – 2014 má hlubší příčiny v jednorázových investičních 
výdajích na sportovní infrastrukturu. Při jejich vyloučení je rozptyl výdajů z rozpočtů u sledovaných měst v 
letech 2009 - 2014 menší: 
•  město Litoměřice: 2,9 – 11,3 %,
•  město Mladá Boleslav: 3,4 – 11,8 %
•  město Olomouc: 3,7 – 3,8 %.
Z uvedených hodnot je zřejmé, že město přispívá z veřejných prostředků nadprůměrnými hodnotami 
v porovnání s jinými městy; Mladá Boleslav dosáhla podílu 11,8 % pouze v jednom roce v důsledku 
mimořádného výkyvu výdajů na sport spojeného s mezinárodní akcí. 

Tabulka 2 Podíl výdajů na sport (a kulturu) z rozpočtu města

ISP% … procentní podíl výdajů na sport z rozpočtu města
IKULT% … procentní podíl výdajů na kulturu z rozpočtu města

(údaje v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Město Litoměřice – celkové rozpoč-
tové výdaje města

963 871 763 031 606 058 397 097 414 938 459 823

Celkové výdaje na podporu sportu 118 712

240 186 +208 125 41 712 45 018 46 087 46 104

Provozní výdaje na podporu sportu 27 948 40 465 40 036 44 381 46 057 45 704

ISP% (z celkových výdajů 
na podporu sportu)

24,9 % 15,6 % 6,9 % 11,3 % 11,1 % 10,0 %

ISP% (z provozních výdajů 
na podporu sportu)

2,9 % 5,3 % 6,6 % 11,2 % 11,1 % 9,9 %

výdaje na podporu kultury 20 193 21 096 17 086 15 383 27 159 23 792

IKULT% 2,1% 2,8% 2,8% 3,9% 6,6% 5,2%
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Graf 1 Vztah podpory sportu a podpory kultury z veřejných prostředků rozpočtu města Litoměřice

Tabulka 3 Průměrné hodnoty podpory sportu (bez investic) v jednotlivých obcích (přepočtené v korunách 
na jednoho obyvatele a rok)

K určité objektivizaci vynakládaných nákladů může 
posloužit tabulka 3, která zaznamenává hodnoty 
podpory sportu vztažené na obyvatele města.

ISP% (% z celkových výdajů na podporu sportu)

Ikult% (% z celkových výdajů na podporu kultury)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ukazatel 
(Kč/obyvatele/rok)

Litoměřice Český Těšín Olomouc Mladá 
Boleslav

Němčice/n. 
Hanou

Celkové provozní výdaje na sport 
na obyvatele

1.635 601 765 2.054 707

Z TOHO:

• institucionální podpora (IP) 1.301 
(1.366)*

493 610 647 547

• neinstitucionální podpora (NIP) 334 (530)* 108 155 1.407 160

Z NIP:

• grantová podpora 334 12 69 1.403 52

• grantová politika 0 96 86 4 108

* v závorce uveden poslední rok (2014) sledované řady
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Graf 2 Porovnání výdajů na sport v přepočtu na obyvatele/rok u vybraných měst (v Kč/obyvatele/rok)

Litoměřice Český Těšín Olomouc Mladá Boleslav Němčice n. Hanou
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Ke stanovení „experimentálního rozpětí provozních výdajů na sport“ (výdajů z rozpočtu municipality 
na sport) lze vycházet z tabulky 3. Všechny již dříve analyzované municipality (viz tabulka 3) vykazují 
obdobný podíl výdajů na institucionální podporu sportu (bez investic) na obyvatele (493 až 647 Kč) s 
výjimkou města Litoměřice. Dokumentovaný podíl provozních výdajů na sport/na obyvatele/rok není 
dominantně závislý na počtu obyvatel, ani na výši celkového rozpočtu města ale na infrastrukturním 
sportovním vybavení. V tomto smyslu je na tom město Litoměřice nejlépe ze všech doposud 
sledovaných měst s institucionální podporou cca 1300 Kč/na obyvatele a rok, celkem je tato podpora 
dvakrát vyšší než města sledovaná.
U neinstitucionální formy podpory sportu jsou u vybraných měst vykazovány výrazné rozdíly: 108,- 
až 1.407,- Kč/rok/obyvatele/rok. Příčinou takto vysokých rozdílů mezi jednotlivými municipalitami 
je ochota financovat rozvoj sportu prostřednictvím jiných organizací (a institucí) grantovou formou, 
tedy decentralizovaně. Výše této podpory je výrazně závislá na politické vůli, ale také na finančních 
možnostech rozpočtů; bohatá města s decentralizovaným rozvojem řízení sportu, případně města, 
která věnují vysoký podíl ze zdrojů loterií a sázkových her na podporu sportu, tuto možnost využívají 
(viz Mladá Boleslav a v letech 2013 a 2014 Litoměřice).

Analýza vnitřního čerpání podpory sportu v podílu na institucionální a neinstitucionální podporu, 
grantová problematika
Analýza směřuje k odhalení potenciálu k případnému snížení budoucích rozpočtových dopadů, 
plynoucích z „nadměrné institucionalizace“ poskytovaných služeb v oblasti podpory sportu a 
tělovýchovy prostřednictvím vlastních zařízení. Analýza současně umožní odhalit úroveň flexibility 
nabízených služeb.
Tabulka 4 dokumentuje údaje o výdajích na sport ve členění na institucionální a neinstitucionální 
podporu sportu (definice pojmů jsou provedeny v příloze). Z dat tabulky vyplývají tato zjištění: 
•  město Litoměřice spoléhá na institucionální formu podpory sportu, na kterou bylo a je v letech 
2009 - 2014 (včetně projektů PPP) soustředěno cca 97 – 72 % prostředků na sport (II = 0.97 – 0.72); 
tendence je pozvolna klesající. Neinstitucionální podpora činí cca 3 – 28 % z celkové podpory sportu ( 
INO = 0.03 – 0,28) a má silný růst. 
•  v předchozích prováděných analýzách bylo zjištěno u měst, která mají dominantní soustředění výdajů 
na sport prostřednictvím institucionální podpory, je vykazována ve vysoké míře nízká míra grantové 
podpory (kriteriální rozhodování) avšak vysoký stupeň grantové politiky, tedy rozhodování o grantech 
prostřednictvím přidělování (neparametrickým způsobem). U města Litoměřice nebyla prokázána 
žádná forma podpory prostřednictvím grantové politiky (INGP = 0) . 
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Tabulka 4 Podíly institucionální a neinstitucionální podpory na celkové podpoře sportu (II, INO) 

Ukazatel (v tis. Kč a indexem) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

celkové výdaje na sport a TV (CIS + CNO) 240 186 118 712 41 712 45 018 46 087 46 104

Z TOHO: 

institucionální podpora 233 790 112 409 36 212 33 349 33 969 33 224

• II …podíl institucionální podpory sportu 
na celkových výdajích na sport (index) 

0,97 0,95 0,87 0,74 0,74 0,72

Z TOHO: 

neinstitucionální podpora 6 396 6 303 5 500 11 669 12 118 12 880

• INO… podíl neinstitucionální podpory 
sportu na celkových výdajích na sport (index)

0,03 0,05 0,13 0,26 0,26 0,28

 z neinstitucionální podpory:

• INGP (podíl negrantové politiky v %) 0 0 0 0 0 0

Strukturu výdajů v základním rozdělení na institucionální a neinstitucionální podporu charakterizují 
obrázky 1–3, měst Olomouce, Mladé Boleslavi a Litoměřic. Z nich je patrný současný trend financování 
sportu na municipalitách v Olomouci a Litoměřicích, upřednostněním financování vlastních zařízení. 
V Litoměřicích se však situace v letech 2013 a 2014 změnila ve prospěch neinstitucionální podpory 
sportu v důsledku uvolněných zdrojů z oblasti sázkových her a loterií (viz následující obrázky):

Neinstitucionální podpora celkem

Projekty PPP

Institucionální podpora sportu

Neinstitucionální podpora celkem

Projekty PPP

Institucionální podpora sportu
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Graf 3 Pokrytí celkové poptávky po sportovních 
produktech ve městě Olomouc

Graf 4 Pokrytí celkové poptávky po sportovních 
produktech ve městě Mladá Boleslav
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Graf 5 Pokrytí celkové poptávky po sportovních produktech ve městě Litoměřice zařízeními ve 
vlastním majetku a neinstitucionální podporou

Neinstitucionální podpora celkem Institucionální podpora sportu
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Vzhledem ke vzrůstajícímu podílu neinstitucionální podpory k 30 % z celkových výdajů na sport (INO 
= 0,3), vykazuje město Litoměřice vyšší míru výdajové flexibility, je tedy schopno pružněji reagovat na 
aktuální potřeby sportovního vyžití obyvatel města prostřednictvím vypsaných grantových programů, 
ale také reagovat na možná snížení výdajů okamžitým omezením těchto grantových programů.

Poznámka
Na základě interních informací bylo prokázáno, že v městě Litoměřice není v rámci neinstitucionální 
podpory vykazována podpora sportu prostřednictvím grantové politiky, tedy veškeré finanční 
prostředky jsou na sport rozdělovány na základě grantové podpory kriteriálně, nikoli politicky, což je v 
českých městech celkem výjimka. 

ZÁVĚR
V zemích CEE je po rozhodujících investicích do technické infrastruktury měst z větší části dobudována 
i vlastní municipální sportovní infrastruktura. Upřednostnění podpory prostřednictvím služeb ve 
vlastním majetku je pro municipality administrativně i organizačně snazší, odpadá náročné zpracování 
každoroční grantové agendy s náročným vyhodnocováním a přerozdělováním, proto tuto formu 
města upřednostňují. Pokud je však na municipalitách vykazován podíl financování sportu ve vlastních 
zařízeních vyšší jak 70 % ( II > 0,7) znamená to, že města dlouhodoběji investují do vlastní sportovní 
infrastruktury a v důsledku této strategie dochází k fixaci vyšších provozních nákladů do rozpočtů, 
což se projevuje v období napjatých rozpočtů jako zatěžující („mandatorní“) výdaj, jehož výši bez 
omezení provozu sportovních zařízení nelze snížit. Navíc jsou tato zařízení přednostně orientována 
na ty spory, které byly atraktivní v období realizace investice, jejich zachování nemusí již zabezpečovat 
aktuální potřebu sportovců i občanů po nových sportech v duchu nových trendů. Proto přiměřeně 
vyšší podíl neinstitucionální podpory sportu prostřednictvím grantové soutěže se jeví pro budoucnost 
flexibilnějším nákladovým řešením a vypsáním grantové soutěže lze rovněž pružně reagovat na potřeby 
občanů i sportovců.
Podpora rozvoje sportu prostřednictvím grantových soutěží prozatím nemá v zemích CEE dostatečnou 
tradici a je spojována spíše s rozdělováním a přidělováním finančních prostředků, neboť klasické grantové 
soutěže nejsou pro administrativní, legislativní a odbornou náročnost rozšířeny. Většinou také nejsou 
koncipovány na základě předem stanovených indikátorů a vyhodnocovány na základě alikvotních metod. 
Z těchto důvodů grantovou podporu sportu většina měst praktikuje v omezené míře.
Město Litoměřice má díky vykazované struktuře výdajů na sport (především v letech 2013 a 2014) 
velmi dobré možnosti k uplatňování flexibilní sportovní koncepce prostřednictvím již vybudované 
infrastrukturní sportovní základny a dostatečné finanční prostředky na vypsání grantových programů. 
Jejich postupná realizace je navržena v kapitole iii 2.
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SYNTETICKÁ ČÁST EKONOMICKÉ ANALÝZY PODPORY SPORTU

Doporučení k tvorbě koncepce rozvoje sportu ve městě Litoměřice
Programová oblast tvorby koncepce 
Výchozí ideou v navrhované koncepci je pochopení řízení sportu a pohybové rekreace v obci jako organického 
spojení systémů všech institucí, podílejících se na vytváření žádoucích hodnot sportu a pohybové rekreace 
v dané obci. Základem řídícího procesu sportu a pohybové rekreace v obci je rozhodnutí o formování 
politiky, která zahrnuje zejména rozhodnutí o cílech sportu v obci a současně rozhodnutí o nástrojích, jak 
cílů dosáhnout. 
Konvergence zainteresovaných skupin v oblasti pohybových aktivit
Konvergentní skupiny (zájmové instituce - „Stakeholders“) jsou chápány jako skupiny lidí a institucí v oblasti 
pohybových aktivit:
• na něž působí dopady pohybových aktivit a
• kteří mohou ovlivnit realizaci a podporu pohybových aktivit.
Primární konvergentní skupiny v oblasti pohybových aktivit jsou skupiny lidí (zájmové instituce), které mají 
přímý užitek z pohybových aktivit. Do konvergentní skupiny patří taktéž skupiny lidí či instituce, na které 
výsledky organizování pohybových aktivit mají negativní dopad (bydlí v blízkosti sportovišť). 
Sekundární konvergentní skupiny v oblasti pohybových aktivit jsou skupiny lidí (zájmové instituce) s 
nepřímým užitkem z pohybových aktivit. Patří sem všichni, kdo mají hmotný nebo jiný zájem na podpoře 
pohybových aktivit, působí v regionu, nebo mají pravomoci vztahující se k podpoře rozvoje pohybových 
aktivit.
Konvergenci chápejme jako postupné sbližování cílů (podpora životních stylů), prostřednictvím kterých by se 
k soudržnosti mělo dospět. A to je vlastně hlavní argument podpory regionální politiky v oblasti pohybových 
aktivit. Naproti tomu disparita podpory životních stylů podkopává smysl dotování pohybové rekreace z 
veřejných zdrojů a ve svém důsledku vede k rozevírání nůžek mezi sportujícími a nesportujícími, mezi těmi, 
co mají příležitost sportovat a těmi, kteří ji nemají.
Spoluúčast konvergentních skupin na tvorbě prostředí pro sport a pohybovou rekreaci:
• nastartuje pocit „spoluvlastnictví“ ze strany zájmových institucí,
• je ekonomicky vyvážená a je transparentní pro občany,
• je spravedlivá v podpoře životních stylů všech občanů.

Stejně důležitou úlohu jako instituce, které v oblasti sportu a pohybové rekreace v obci či regionu působí, mají 
při tvorbě podmínek pro sport a pohybovou rekreaci občané.
Proto si samospráva musí být této úlohy občanů (zákazníků) vědoma a musí ji umět využívat. V oblasti sportu 
a pohybové rekreace není občan (zákazník) pouze kupující, ale je spoluproducentem, bez něhož služba 
nemůže vzniknout. V určité míře tedy obyvatelé obce svým chováním spoluvytváří prostředí pro sport a 
pohybovou rekreaci v obci. 
Při diskusi, která zpracování koncepce rozvoje sportu v municipalitách předchází, se většina aktérů (v našem 
případě zástupci veřejné a privátní sféry, občané a představitelé sdružení, podnikatelé, politici, odborníci i 
správa obce) shodla, že koncepce rozvoje sportu, tedy i včetně pohybové rekreace, má být realizována 
nejlépe formou tzv. scénářů. (pokračování na další straně)
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Akcelerační rozvojový scénář
Přijetí tohoto scénáře umožňuje účelné vymezení priorit obce v oblasti sportu a pohybové rekreace. Vymezuje 
pozici sportu a pohybové rekreace vůči dalším prioritám obce, především v infrastruktuře. Plně využívá 
silných stránek a potlačuje možná ohrožení. Hledá prostor pro umístění zahraničních investic a inovuje. Cílem 
je vytvoření růstového ohniska, které bude dynamizovat celkový rozvoj sportu, pohybové rekreace obce 
a podporovat rozvoj sportovního cestovního ruchu.

Stimulující rozvojový scénář
Je cílen k podpoře sportovních klubů, tělovýchovných jednot, privátního sektoru aj. Využívá silných stránek 
těchto subjektů (v tomto případě se více prosadí kvalitní instituce) a potlačuje slabé stránky (nepodporuje 
nekvalitní instituce). Pozitivní efekty se očekávají ve snížení nákladů na provoz tělovýchovných zařízení, 
zvýšení nabídky tělovýchovných aktivit u nejširší veřejnosti a prosazení kvality.

Stabilizační rozvojový scénář
Je primárně cílen na podporu rozvoje již existujících marginálních oblastí sportu a pohybové rekreace, 
zabezpečujících kvalitativní odlišnosti životních stylů obyvatel obce.
Za implementaci scénářů rozvoje pohybových aktivit v obci je v obecné rovině odpovědno „obecní fórum“, 
které je založeno na setkání mezi zainteresovanými subjekty veřejného a soukromého sektoru. Je vhodné 
prodiskutovat organizaci takovéhoto setkání ještě v průběhu procesu strategického plánování a je vhodné 
využít možnosti účasti externích konzultantů (podle hesla „doma není nikdo prorokem“).
Budoucí sportovní zařízení by měla brát ohled na co možná nejširší vrstvy sportujících, na jejich životní styl, 
výkonnost a různé motivy. Budou atraktivně umístěna a forma nabídky pohybových aktivit bude vycházet 
ze zdravotních, rekreačních, sociálních a kulturních aspektů. Sloužit budou k aktivitám pro rekreaci, sport 
a stanou se kulturně – společenskými středisky obce. Svojí pestrostí nabízených aktivit a novými pohybovými 
a herními formami se stanou vysoce atraktivními. 
V těchto centrech (podobně jako v řadě zemí EU) dochází ke spojení privátního a veřejného sektoru 
v zájmu lepšího dlouhodobého finančního zajištění údržby a provozu. Výhodné je kombinovat sportovně – 
společenské prostory a vybavení gastronomické. Snadná dosažitelnost, kvalitní management, atraktivnost, 
forma provozu, náklady a nasazení personálu zajišťují efektivitu provozu těchto zařízení.
Taktéž zóny rekreace a sportu a tělovýchovná zařízení pro seniory, či zdravotně postižené občany jsou dnes 
považovány za nezbytnou funkční součást sídelních útvarů. 

Doporučený postup zpracování návrhu Koncepce rozvoje sportu na municipální úrovni
Pravidla a metodické postupy
Základní rámec pro rozvoj na municipální úrovni je dán vytvořením „Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy“ 
města. Ta má obvykle následující strukturu:
• Legislativní a organizační podmínky 
• Analýza potřeb a poptávky všech skupin 

obyvatelstva (empirický průzkum potřeb 
obyvatelstva v oblasti sportu a rekreace) 

• Analýza současné nabídky sportu vč. 
volnočasových rekreačních pohybových 
aktivit na příslušném území (pasportizace 
sportovních zařízení)

• Vyhodnocení poptávky a nabídky (zjištění 
dostatečnosti sportovních kapacit – kapacitní 
propočty) 

• SWOT analýza předností a nedostatků

• Akční a koncepční plán rozvoje (vytvoření vize 
a rámcových cílů)

• Specifikace jednotlivých oblastí rozvoje 
(specifikace cílů)

• Rozvoj a údržba municipální sportovní 
infrastruktury, tj. vlastní majetkové základny 

• Grantová podpora jako součást koncepce 
rozvoje sportu (stanovení grantových programů, 
podmínek a limitů grantové soutěže)

• Rozvržení finančních limitů na realizaci 
navrhované koncepce vč. harmonogramu
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Grantová podpora a grantová politika se u municipalit stává nadstavbou celkové „Koncepce sportu 
a tělovýchovy“, jež je soustředěna dominantně na rozvoj a údržbu vlastní municipální sportovní 
infrastruktury. Základní schéma municipální podpory sportu se metodicky neodchyluje od krajských 
schémat, je však specifické především v existenci již zmíněných municipálních zařízení v majetku města 
(obce), ale také v preferenci místně oblíbených, sportovně úspěšných a také tradičních sportů. Zatímco 
„sport pro všechny,“ tj. pohybová rekreace bývá zabezpečována z velké části prostřednictvím místních 
sportovních zařízení v majetku municipality, vrcholový a výkonnostní sport organizačně zabezpečují 
spolky za přispění obce grantovou podporou. 

NÁVRHOVÁ ČÁST 
 
Město Litoměřice doposud nemá zpracovanou Koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy, jako základního 
dokumentu k plánovanému rozvoji sportu ve městě. Tuto koncepci doporučujeme zpracovat, neboť rozsah 
sportovní infrastruktury je značný a podíl nákladů spojený s jeho provozem a údržbou je nad úrovní běžných 
průměrů municipalit. Názorný obsah (náplň) Koncepce byl uveden v kapitole 6.2.1. Návrh postupu vedoucí 
ke zpracování koncepce je doporučeno realizovat postupnými kroky:
1. V souladu se současným stavem sportovní infrastruktury města a bodem 6.1 této kapitoly je doporučeno 

postupovat dle Stabilizačního rozvojového scénáře, jehož princip je založen na svolání „obecního fóra“, 
tj. setkání mezi zainteresovanými subjekty veřejného a soukromého sektoru (zástupci MěÚ, zástupci 
sportovního hnutí, zájmových spolků, podnikatelů, veřejnosti a vybraných institucí). Na tomto obecním 
fóru budou seznámeni s osnovou tvorby koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy ve městě. Bude 
zaznamenána diskuse k této osnově a bude vytvořena expertní skupina na tvorbu této koncepce.

2. Expertní skupina, tvořená zástupci MěÚ Litoměřice (např. z odboru strategického plánování, školství, 
sportu), zástupci sportovního hnutí, vedoucím pracovníkem MSZ Litoměřice a vybranými zástupci „fóra“ 
následně předzpracuje, dle doplňujících připomínek návrh Koncepce a stanoví hlavní směr rozvoje sportu 
pro oblast: 

 a) rozvoje sportovní infrastruktury města (vč. školské) a
 b) dotační problematiky v oblasti sportu. 

Ad a) V těchto oblastech je nutno stanovit, kterou z oblastí je nutno prioritně podpořit a z jakých zdrojů 
(případně omezit a jaký je důvod k omezení určité oblasti). Podkladem pro infrastrukturní rozhodnutí je 
obvykle vytíženost kapacit, analýza potřeb obyvatelstva a ekonomika těchto zařízení. Návod k systémovějšímu 
řešení této oblasti podává následující tabulka 10:
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STRATEGICKÁ OBLAST Litoměřice

1.Municipální 
Infrastruktura 
sportu

1.1 Na základě analýzy sportovních a pohybově-rekreačních požadavků občanů 
města, vytíženosti a ekonomiky municipální sportovní infrastruktury učinit 
základní strategické rozhodnutí, jakou míru budoucí sportovní potřeby zabezpe-
čovat rozvojem vlastní sportovní infrastruktury, či rozvojem grantové podpory 
sportu prostřednictvím sportovních a jiných (podnikatelských) subjektů. 

1.2 Iniciovat rozvoj směřující k zajištění potřebné struktury sportovních zařízení 
podle jejich sportovně funkčního, stavebního a technického stavu
Stav sportovních zařízení rozdělit do čtyř skupin: 1. skupina – zařízení v použitel-
ném stavu, 2. skupina – zařízení se zřetelnými nedostatky, 3. skupina – zařízení 
se závažnými nedostatky, 4. skupina – nepoužitelná zařízení, s cílem posílení 
(případně utlumení) kapacit, odpovídajících trendům rozvoje tělovýchovy a 
sportu v EU.

1.3 Vytvořit program podpory investorů do infrastruktury sportu v Litoměřicích, 
zaměřený na zajištění infrastruktury pro sport a vycházející z jejich sportovně 
funkčního, stavebního a technického stavu a zajištění, zabezpečit koordinované 
propojení i na cestovní ruch (CR).

1.4 V návaznosti na trendy v životním stylu připravit a začít realizovat program 
rozvoje sportovních přírodních areálů (viz podpůrný grantový program Sport a 
pobyt v přírodě)

1.5 Připravit veškeré zákonné a materiální podklady (územní plány, dokumenta-
ce, vyřešení vlastnických vztahů, atd.) a připravit souhrnnou nabídku pro poten-
ciální investory v oblasti sportovních zařízení a sportovních přírodních areálů. 

1.6 Zpracovat koncepci (generel) dopravní infrastruktury tělovýchovy, sportu a 
propojení na cestovní ruch v Litoměřicích. Začít realizaci programu cyklostezky – 
intravilán města.

1.7 Zajistit investiční připravenost propojení značených cyklotras II. a III. třídy a 
návaznost na národní síť, pokračovat v podpoře vybavenosti dopravní infrastruk-
turou sportu a cestovního ruchu typu: upravované a značené cyklotrasy, lyžařské 
běžecké tratě, lanovky, ….

1.8 Navrhnout principy jednotného orientačního systému městského sportu a 
propojit jej s cestovním ruchem v obci.

1.9 Připravit a projednat systém realizace jednotného orientačního systému 
sportu v návaznosti na cestovní ruch v Litoměřicích.

2. Nabídka produktů 
v oblasti sportu

2.1 Vytvořit motivační systém pro vytváření produktů a produktových balíčků tě-
lovýchovy a sportu v návaznosti na CR a v souladu s ŽVST obyvatel a návštěvníků 
Litoměřic (viz navrhnuté grantové programy).

2.2 Vytváření produktů / produktových balíčků ze stávajících aktivit a stávající 
úrovně infrastruktury v oblasti sportu.

2.3 Zajistit základní pokrytí nabídky produktů/produktových balíčků tělovýchovy 
a sportu dle relevantních cílových skupin a identifikovaných marketingových 
oblastí sportu.

Tabulka 10 Strategická oblast rozvoje sportu – návrh Koncepce
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3. Kvalita služeb 
v oblasti sportu

3.1 Vytvoření standardizace kvality poskytovaných sportovních služeb v oblasti 
tělovýchovy a sportu.

3.2 Zajištění dopravní obslužnosti pro sportovce a sportující turisty. Jedná se 
zejména o obslužnost míst, kde buďto není zajištěna přístupnost po veřejných 
komunikacích nebo o místa, kde se z různých důvodů sportovec/sportující turista 
nesmí, nemůže nebo neměl by dostat vlastními prostředky.

3. 3 Zajistit vypracování koncepce ochrany majetku v oblasti tělovýchovy a 
sportu v Litoměřicích.

3. 4 Vyladit koncepci komplexního informačního systému v oblasti sportu v 
Litoměřicích v návaznosti na Ústecký kraj.

4. Rozvoj lidských 
zdrojů v oblasti 
sportu

4. 1 Vytvořit pracovní skupinu pro rozvoj vzdělávacích aktivit v sektoru tělový-
chovy a sportu.

4. 2 Zmapování aktuální nabídky vzdělávacích programů / výcvikových programů 
/ kurzů pro tělovýchovu a sport v Litoměřicích.

4. 3 Provedení analýzy vzdělávacích / rozvojových potřeb pracovníků tělový-
chovy a sportu a pracovníků odpovědných za tělovýchovu, sport ve veřejném 
sektoru.

4. 4 Zajistit nabídku základních rekvalifikačních a poradenských kapacit pro 
zájemce o podnikání a začínající podnikatele v tělovýchově a sportu.

4. 5 Vytvořit systém informovanosti o programech pro rozvoj tělovýchovy a 
sportu dostupných subjektům (zájmovým organizacím, podnikatelským subjek-
tům atd.) v obci a kraji.

4. 6 Po přijetí strategie rozvoje sportu zajistit její popularizaci v Litoměřicích.

5. Marketing 
a marketingová 
komunikace 
v oblasti sportu

5. 1 Vytvořit jednotný komunikační styl (grafický manuál), přispívající ke zvýšení 
image Litoměřic.

5. 2 Připravit plán propagace a prezentace sportovního potenciálu Litoměřic.

5. 3 Vytvořit systém vlastního monitoringu vývoje sportujících a jeho profilu.

5. 4 Navrhnout a připravit motivační systém pro sportovní spolky, školy, svazy, 
podnikatele, cestovní kanceláře a touroperátory, zabývajícími sportem a příjez-
dovým cestovním ruchem do Litoměřic.

5. 5 Realizovat motivační systém pro sportovní spolky, školy, svazy, podnikatele, 
cestovní kanceláře a touroperátory, zabývajícími se tělovýchovou a sportem a 
příjezdovým cestovním ruchem do Litoměřic.

5. 6 Navrhnout účinný informační a prezentační systém o nabídce tělovýchovy a 
sportu v Litoměřicích.

5. 7 Zahájit realizaci účinného informačního a prezentačního systému o nabídce 
tělovýchovy a sportu Litoměřicích.

6. Systém řízení 
municipálního 
sportu

6. 1 Výchozí ideou je pochopení řízení tělovýchovy a sportu v Litoměřicích jako 
organické spojení systémů všech institucí, podílejících se na vytváření žádoucích 
hodnot tělovýchovy a sportu.

6. 2 Je navrhnut kooperativní styl řízení tělovýchovy a sportu což znamená uplat-
nění iniciativy a samostatnosti při realizaci úkolů, je to styl kdy obec podněcuje 
spoluúčast a kooperativní přístup v pracovních skupinách.
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Ad b) V oblasti dotační politiky expertní komise zváží její aktuální dopad na sportovní hnutí, navrhne výši 
finančního limitu vč. nových grantových programů. Podkladem k rozhodnutí v této oblasti jsou: předchozí 
dotační systém – zachování kontinuity, podpora sportovní reprezentace města, sportovní úspěšnost 
jednotlivých klubů a zájem veřejnosti o sportovní akce a aktivity.
Expertní komise rovněž respektuje limit celkových prostředků vyčleněný na sport v rámci rozpočtu města na 
příslušný rok. Tento limit (s případnými krajními hodnotami) sdělí zástupci MěÚ v expertní komisi, ta s nimi 
dále pracuje.
3. Zpracované rámce návrhu Koncepce rozvoje sportu (viz 2a, 2b) podrobněji rozpracují odborní pracovníci 

města a předloží k diskusi sportovnímu kolegiu (sportovní komisi). Sportovní komise je paritně sestavená 
ze zastupitelů (radních) města, vedoucí odoboru školství, kultury a sportu, zástupce MSZ, zástupců 
sportovních hnutí, tělovýchovných jednot a zástupců obyvatel města (zastupuje sport pro všechny). 
Většinově odsouhlasené připomínky jsou zahrnuty do návrhu koncepce bez připomínek jen tehdy, pokud 
jejich realizace nevyvolává tlak na zvýšení finančního limitu v rámci obecního rozpočtu. Ve sportovním 
kolegiu je rovněž odsouhlasena grantová podpora sportu (tj. rozpracování pravidel a principů přidělování 
dotací prostřednictvím zvolené kategorizace a ukazatelů jednotlivým sportovním subjektům a jsou 
odsouhlaseny, případně připomínkovány a odsouhlaseny další grantové programy v oblasti sportu pro 
všechny a sportu pro zdravý životní styl).

4. Po dopracování připomínek a schválení sportovním kolegiem je návrh Koncepce rozvoje sportu předkládán 
zastupitelstvu k odsouhlasení.

5. Vyhodnocení a přidělení grantů (dotací) žadatelům provádí sportovní komise, která je poradním orgánem 
zastupitelstva. Výše celkového příspěvku (grantu, dotace) musí být konzistentní s grantovým systémem 
města a výší rozpočtu žadatele.

Organizačně – ekonomická oblast
Ve vztahu k současným podmínkám financování sportu v České republice a s ohledem na místní podmínky je 
nutno zdůraznit, že rozhodování zastupitelů města ve věci podpory čistě sportovních aktivit ve městě by mělo 
být pro žadatele o podporu předvídatelné, aby sportovní kluby dokázaly zareagovat ve smyslu přihlášení 
se do určité úrovně soutěže v kategorii mládeže či dospělých pro příslušnou sezónu, jelikož ta neodpovídá 
rozpočtovému období, kterým je kalendářní rok. Kromě toho by měl městský úřad, jako poskytovatel dotace 
při rozhodování o výši příspěvku na celoroční činnost vždy přihlížet k zabezpečení vícezdrojového financování 
sportovním klubem (tj. členské příspěvky, sponzoring, příjmy z reklamy, vlastní příjmy atd.) 
Prvním strategickým rozhodnutím je zachování stability současného financování sportu, které spočívá 
v realizaci přímých dotací sportovním klubům. Stabilita je doporučována hlavně z důvodu uchování 
dlouhodobě budované materiální, technické a kvalitativní úrovně významných sportů města. Z tohoto 
hlediska je předkládán návrh na dvě výkonnostní (významové) kategorie sportovních klubů: na skupinu A a 
skupinu B.

• PŘÍMÁ DOTACE – sportovní kluby „skupina A“
Tyto dotace budou přiděleny přímým účelovým zdrojem v rámci rozpisu prostředků rozpočtu města, 
a to s ohledem na tradici daného sportovního odvětví ve městě, vybudovanou sportovní infrastrukturu 
(fotbalový stadion, basketbalová sportovní hala, zimní stadion), širokou mládežnickou členskou základnu, 
hranou nejvyšší soutěž jak v kategorii dospělých, tak i v mládežnických kategoriích, na diváckou úspěšnost/
návštěvnost daného sportu s přihlédnutím k finančním potřebám klubu pro zajištění financování příslušné 
sezóny. Vzhledem k přijaté kategorizaci a zvoleným kritériím budou příjemci přímé dotace tři sporty: lední 
hokej, basketbal a fotbal.

• DOTACE NA ČINNOST – sportovní kluby „skupina B“
Rozdělení dotaci bude provedeno na základě několika kritérií s bodovou škálou 0 -100 bodů pro každé 
z nich (kritéria: např. velikost členské základny, hraná soutěž mládež/dospělí, finanční náročnost sportovního 
odvětví, atd).
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Jelikož má město Litoměřice velmi rozvinutou sportovní infrastrukturu a také podíl nákladů z rozpočtu na 
oblast sportu je v nadprůměrných hodnotách, spočívá další strategické rozhodnutí o podpoře sportu spíše 
v restrukturalizaci finančních toků, než v jeho dalším navyšování, doporučujeme tedy realizovat návrh nových 
způsobů financování - prostřednictvím rozšiřování neinstitucionální podpory sportu - postupnými kroky. 
Návrh této části financování je zpracován ve dvou variantách:

1. varianta využívá zdrojů financování MSZ, DDM, loterií a sázkových her,
2. varianta využívá pouze zdrojů loterií a sázkových her.

Návrh restrukturalizace finančních toků (1. varianta):
Institucionální oblast financování sportu čerpá v roce 2014 celkem 33.224 tis. Kč, z toho:
• MSZ: 28.794 tis. Kč; z této částky je doporučeno účelově vyčlenit cca 500 tis. Kč na granty v oblasti Sport 

pro zdraví mládeže (b3, b4),
• DDM z částky 3.910 účelově vyčlení částku 150 tis.Kč na účelové granty v oblasti „Sport pro zdraví 

nejmenších“ (b1), zbytek bude pokryt ze zdrojů MSZ , tj. 100 tis. Kč na granty v oblasti „Sport a pobyt 
v přírodě“ (b2),

• z rozpočtu města je dále doporučeno podpořit rozvoj dětských hřišť (viz průzkum HBSC), v roce 2014 bylo 
již přiděleno na tuto oblast 520 tis. Kč, v porovnání s předchozím rokem je to více jak 100 % nárůst,

• z rozpočtu města je dále doporučeno v rámci dopravní infrastruktury (a její zdrojové oblasti) podpořit 
rozvoj cyklostezek (viz průzkum HBSC) nejdříve základní sítí v intravilánu města Litoměřice (s konečnými 
uzlovými body na obvodu města, navazujícími na budoucí jejich pokračování do okolní přírody, případně 
návazností na meziměstské cyklostezky). Limit finančních prostředků bude odvozen od zadané studie 
proveditelnosti.

Neinstitucionální oblast financování čerpá v roce 2014 celkem 12.780 tis. Kč, z toho:
• ze zdrojů sázkových her a loterie (9.000 tis. Kč); z těchto zdrojů je doporučeno účelově vyčlenit:
• cca 300 tis. Kč na oblast grantů „Sport – sportovně talentovaná mládež“ (a1),
• ostatní prostředky tohoto zdroje (8.700 tis. Kč) ponechat na podporu sportovních klubů, je však nutno 

dále upřesnit a zveřejnit pravidla pro přidělování dotací (např. úhrada provozních nákladů ve stanoveném 
maximálním podílu, úroveň soutěže, velikost členské základny, odměny hráčů a trenérů - nikoliv aparátu 
a funkcionář, atd.).

Celková rebilance finančních toků dle 1. varianty tedy není nijak dramatická a zapadá do koncepce již dříve 
vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2014. Na grantovou podporu je tak účelově 
vyčleněno:

• z prostředků MSZ 600 tis. Kč, tj. 2,1 % z rozpočtu MSZ,
• z prostředků DDM 150 tis. Kč, tj. 3,8 % z rozpočtu DDM a 
• z prostředků určených na podporu sportu ze sázek a loterijních her 300 tis. Kč, tj. 3,3 %.
Tyto položky budou pouze rebilancovány (vyčleněny) ve prospěch určených grantů. 
Návrh restrukturalizace finančních toků (2. varianta):
Vypsané navrhované programy a z nich vyplývající granty budou financovány v navrhovaných částkách dle 
1. varianty vyčleněním z prostředků získaných na sport ze sázkových her a loterií.

Návrhy na programové financování sportu prostřednictvím grantového systému
Grantová podpora
V odborné literatuře jsou sice popisovány postupy k vyhodnocení veřejných výdajových programů, ale jejich 
aplikace stále zaostává, neboť navržené metody jsou obecně propracovány, ale při jejich aplikaci v dané 
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specifické oblasti je nutno kvalifikovaně vybírat tu z metod, která nejlépe vyhovuje kriteriálnímu posouzení 
vyhodnocení užitku dané specifické činnosti (veřejné potřeby). Při široké nabídce metod nákladově-
užitkových analýz a jejich pracnosti a složitosti je tento moment pro širší rozšíření na municipální úrovni 
limitující a municipality tak setrvávají v praxi poměrně jednoduchého neparametrického posuzování grantů, 
jejich hodnocení, výběru a následné kontroly.

Obecná rámcová pravidla pro grantové řízení
Granty jsou určeny především na jednorázové (či vícečetné) akce v oblasti „SPORT PRO ZDRAVÍ“, kdy 
žadatelem může být jakákoliv fyzická osoba, právnická osoba, spolek, s podmínkou, že tyto akce musí být 
otevřeny široké veřejnosti a budou prioritně vytvářet veřejný prospěch.
Granty jsou také určeny k další podpoře významných úspěchů jednotlivců (teamů) - mistrovství ČR, ME, MS, 
podpora handicapovaných sportovců.

Stanovení kritérií pro hodnocení předložených grantů
a) Sport – sportovně talentovaná mládež (a1)
b) Zdravý životní styl a podpora rekreačního sportu (b1 – b4)
Návrh nových grantových programů financovaných ze zdrojů loterijních prostředků

Ad a) Sport – sportovně talenovaná mládež (a1)
Účelové vymezení
Program je zaměřen na péči o místní sportovně talentovanou mládež v organizační struktuře, ve které 
je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. Cílem programu je podpora přípravy místní sportovně 
talentované mládeže ve sportovních spolcích ve věkové kategorii od 6 do 19 let s možností rozšíření až do 
23 let. Současně je podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“ (dále jen 
„ODM“). Podpora bude směřovat na přípravu místní sportovně talentované mládeže ve sportovních spolcích 
a to především na pravidelnou tréninkovou činnost, dále na výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, 
na testování sportovců, na kontrolní sportovní srazy, na sportovní materiál a mzdy trenérů na místní úrovni. 
U místní talentované mládeže zařazené do této podpory se zejména rozvíjí všeobecná sportovní dovednost, 
na kterou navazuje specifická sportovní příprava. Významným atributem jejich činnosti je získání pozitivního 
vztahu k aktivní pohybové a sportovní činnosti. Sportovní spolky tedy budou žádat o dotaci podle svého 
vyhlášeného plánu (projektu) na příslušný kalendářní rok.

Organizační podmínky 
• Systém místní sportovně talentované mládeže je v působnosti jednotlivých spolků a je realizován na 

základě předloženého plánu (projektu) na čtyřleté období t.j. období olympijského cyklu.
• Projekt je přehodnocován po dvouletém období. Případné změny jsou projednávány při oponentním 

řízení. 
A. Za organizaci, činnost a řízení systému místní sportovně talentované mládeže zodpovídá místní sportovní 

kolegium.
B. Sportovní kolegium zpracovává roční hodnocení činnosti a plán nadcházejícího ročního systému podpory 

místní talentované mládeže a zasílá na obecní zastupitelstvo. 
C. K systému péče o místní sportovně talentovanou mládež jsou spolky povinny vydat koncepčně programový 

projekt, včetně prováděcích pokynů.
D. Spolky nebo oddíly, u kterých jsou podporovaní sportovci smluvně zřízeni, vytvářejí pro místní talentovanou 

mládež odpovídající tréninkové a organizační podmínky; zodpovědným trenérům vytvářejí organizační 
podmínky pro výkon jejich funkce.
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E. Statutární zástupci spolků, nebo oddílů, u kterých jsou podporovaní sportovci smluvně zřízeni, zodpovídají 
za dodržování pracovní kázně a vedení osobní dokumentace všech pracovníků odměňovaných z prostředků 
na jejich činnost. Kontrolní funkci plní kontrolní volené orgány spolku a další pověření zástupci obce.

F. Oblast podpory místních zdravotně postižených sportovců může být řešena stejným způsobem. 
G. Oblast ostatních sportovních spolků nezařazených do „Olympiády dětí a mládeže“ je řešena dle jejich 

návrhu s vymezením věkových a výkonnostních kategorií, včetně jejich označení, které může být shodné 
s OH sporty.

H. Obec může na základě nedostatečné výkonnosti zařazených sportovců, vždy však po dvouletém období 
upravit dotaci na jejich činnost. Obdobně může obec upravit dotaci při zjištění nedostatků v personálním, 
materiálně technickém zabezpečení jednotlivých spolků a oddílů. 

Zařazování sportovců 
• Návrh k zařazení sportovců do systému místní sportovně talentované mládeže na příslušný kalendářní 

resp. tréninkový rok, na základě splněných svazových kritérií, předkládá vedoucí trenér spolku ke schválení 
všesportovnímu kolegiu. Počet zabezpečovaných sportovců musí být úměrný poskytovaným finančním 
prostředkům, které jsou vyčleněny na tuto činnost.

• U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do systému místní sportovně talentované mládeže nezbytný 
souhlas rodičů nebo zákonných zástupců sportovce. U sportovců se doporučuje uzavřít smlouvu upravující 
práva a povinnosti sportovce.

• Výběrová kritéria pro zařazování do systému místní sportovně talentované mládeže vydává místní 
všesportovní kolegium. Obsahují zejména: věkové kategorie (biologické hledisko), zdravotní způsobilost 
(zdravotní hledisko), pohybové předpoklady (motorické hledisko), dynamika speciální sportovní výkonnosti 
(predikce výkonnosti), psychické předpoklady.

Ekonomické podmínky
• Dotace se poskytuje spolku dle kritérií stanovených obcí na základě předložení potřebných podkladů 

k určení výše finančního příspěvku.
• Finanční prostředky pro jednotlivé sportovce stanovuje spolek, dle interní koncepce spolku pro čtyřleté 

období. 
• Spolek uzavírá se sportovcem, smlouvu o zajištění podmínek pro jeho činnost, zpravidla na jeden rok, 

s možností prodloužení.
• Nájemné tréninkových prostor lze zpravidla hradit v případě, že se jedná o tréninkové prostory mimo 

spolek.
• Neinvestiční majetek pořízený z prostředků na sportovní činnost je majetkem spolku. Evidován je na 

evidenčních kartách a zapůjčován výhradně jejich členům.
• Finanční podpora je určena na financování domácích soutěží.
• Využití finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu obce je kontrolováno příslušnými kontrolními 

orgány obce.
• Obec si vyhrazuje právo na úpravu poskytovaných dotací v souvislosti se snížením finančního objemu pro 

oblast sportu v obci. (resp. mimořádného vázání finančních prostředků v příslušném kalendářním roce).
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Diferencovaná podpora ve čtyřletém období s dvouletým přehodnocením:
Celkový finanční objem dotace pro spolky se dělí na tři díly podle charakteru:
• sporty, které jsou na programu „ODM“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cca 90 %
z toho pro oblast handicapovaných  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  do výše 3 %
• sporty, které nejsou na programu „ODM“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cca 5 %
• rezerva, mimořádné, aktuální záležitosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cca 5 %

Návrh finančních limitů pro tuto oblast
Celková navrhovaná částka 300 tis. Kč bude účelově vyčleněna ze zdrojů loterií a sázkových her (z 9 000 tis. Kč)

Ad b) Zdravý životní styl a podpora rekreačního sportu
Pro zkvalitnění životního stylu dětí (věk do 4. třídy ZŠ včetně) jsou navrhnuty tyto programy:
b1. Sport pro zdraví nejmenších
b2. Sport a pobyt v přírodě
Na programy 1 a 2 je určena částka: 250 tis. Kč. Grant může k realizaci předložit právnická i fyzická osoba 
splňující vymezené podmínky grantové soutěže (vlastní pedagogické oprávnění k vymezené činnosti). Výše 
částky samostatného, tematicky zaměřeného grantu nesmí překročit 20 tis. Kč. 

Návrh finančních limitů pro tuto oblast
Celková navrhovaná částka 250 tis. Kč bude účelově vyčleněna ze zdrojů DDM a zdrojů MSZ (z 3 910 + 28 
794 tis. Kč: 150 + 100 tis. Kč). Předpokládá se, že realizace tohoto typu grantů bude zpočátku realizována 
DDM Litoměřice a participací MSZ Litoměřice. Ve 2. variantě je financování zabezpečeno ze zdrojů sázkových 
a jiných her.

Zvolená kritéria pro granty v této oblasti:
• (A) zdravotní efekt 
• (B) edukační efekt
• (C) udržitelnost, pravidelnost
• (D) počet účastníků (kumulovaně)

Na základě empirických šetření výzkumu zdravého stylu mládeže (5. – 9. třída ZŠ) jsou navrhnuty tyto 
programy:
b3. Sport pro zdraví mládeže (podpora nejoblíbenějších sportů: plavání, kopaná, běh, lyžování, bruslení, 

jízda na kole)
b4. Sport pro zdraví mládeže – nové sporty (a jejich výuka)

Na programy 3 a 4 je určena částka: 500 tis. Kč. Grant může předložit právnická i fyzická osoba splňující 
vymezené podmínky grantové soutěže (oprávnění k vymezené činnosti). Výše jednoho grantu nesmí 
překročit částku 30 tis. Kč.

Návrh finančních zdrojů pro tuto oblast
Celková navrhovaná částka 500 tis. Kč bude účelově vyčleněna ze zdrojů loterií a sázkových her a nákladů 
na provoz MSZ (z 9 000 a z 28 794 tis. Kč). Předpokládá se, že realizace tohoto typu grantů bude zpočátku 
zabezpečována sportovními kluby, které mají k uvedeným sportům profesní vztah, trenérsko-pedagogické 
schopnosti a materiální zázemí. Granty jsou přednostně určeny pro neregistrované členy sporovních klubů. 
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Ve 2. variantě je financování zabezpečeno ze zdrojů sázkových a jiných her.

Zvolená kritéria: 1. Oblast: (A-D) životní styl, 2. Oblast: (E-H) efektivnost vynakládaných prostředků
• (A) zdravotní efekt předmětného grantu
• (B) kognitivní efekt
• (C) sociální efekt
• (D) trvalá udržitelnost (obnovitelnost, pravidelnost programu, atd.).
• (E) požadované náklady na grant,
• (F) náklady na 1 účastníka, 
• (G) počet cyklů sportovní aktivity,
• (H) počet aktivně sportujících vybrané skupiny obyvatelstva (děti, mládež, senioři, handicapovaní, atd.).

Expertní komise složená ze zástupců MěÚ Litoměřice a zástupců sportovní komise vč. odborníků na zdraví 
a odborníků na pedagogiku upřesní navrhovanou váhu jednotlivých kritérií pro parametrické vyhodnocování 
předkládaných grantů. Postup stanovení kritérií a výběr úspěšných grantů k realizaci podává případová studie 
(viz přílohy k ekonomické oblasti).
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ÚvODní slOvO

vážení čtenáři, 

město litoměřice je druhým městem v České republice, které má pro koncepční práci v oblasti sportu, 
volného času či prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování u mládeže k dispozici 
komplexní zprávu o zdraví a životním stylu dětí ve městě. zpráva je výsledkem studie „zdraví a životní 
styl dětí a školáků ve městě litoměřice“, která proběhla v souladu s metodikou mezinárodní výzkumné 
studie HBsc – Health Behaviour in school-aged children. studie, do které je zapojeno více než  
230 000 dětí, probíhá ve více než 40 zemích světa a její výhody spočívají především v možnosti 
porovnávat získaná data mezi sebou na mezinárodní, národní, krajské i komunální úrovni.

výzkum poskytuje aktuální data o životním stylu mladé generace ve městě litoměřice – pohybové 
aktivitě, volném čase, či rizikovém chování. tato data budou dále sloužit pro práci městského úřadu a 
vedení města litoměřice, studii zároveň dostanou k dispozici ředitelé škol, ve kterých šetření proběhlo.

děti a mládež jsou pro každé město klíčovou cílovou skupinou. věříme, že se výsledky studie stanou 
kvalitním podkladem pro politiku města litoměřice ve výše uvedených oblastech.

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
hlavní řešitel studie v Litoměřicích
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SHRnUtí KlíČOVýcH Zjištění

Celkové hodnocení zdraví

• většina dětí v litoměřicích hodnotí své zdraví pozitivně. 

• Přibližně 6,4 % chlapců a 1,7 % dívek napříč věkovými kategoriemi hodnotilo své zdraví jako „špatné“. 

• nejhůře hodnotí své zdraví chlapci v pátých a sedmých třídách, podíl chlapců, kteří hodnotí své 
zdraví jako „špatné“ je vyšší také ve srovnání s národním vzorkem dětí z roku 2010.

• Životní spokojenost hodnotí pozitivně přibližně 78 % dětí v litoměřicích. 

• mezi genderovými kategoriemi nacházíme významné rozdíly pouze u dívek a chlapců v devátých 
třídách a to v neprospěch dívek. 

• s věkem se životní spokojenost výrazně nemění.

• Přibližně 40% dívek a 50% chlapců v litoměřicích utrpělo za uplynulých 12 měsíců úraz, který musel 
být ošetřen lékařem, ve srovnání s národním vzorkem 2010 se výskyt úrazů dětí zásadně neliší.

• vysoké je ovšem procento dětí, které utrpěly úraz opakovaně a to zejména u chlapců v sedmých a 
devátých třídách (cca 30 % dětí).

• Přibližně 40 % chlapců a 30 % dívek uvádí častý výskyt zdravotních obtíží, u chlapců je podíl 
signifikantně vyšší.

• výskyt nadváhy a obezity byl u chlapců v průměru 24 % a u dívek 12 %. v absolutních počtech byla 
u 57 dětí zjištěna nadváha, 31 dětí trpí obezitou.

• ve srovnání s národním vzorkem 2010 je celkový podíl dětí s nadváhou nebo obezitou vyšší zejména 
u chlapců, signifikantně vyšší je také podíl dětí trpících obezitou. 

Stravovací zvyklosti

• Pravidelné snídání mládeže klesá s věkem.

• zatímco v pátých třídách pravidelně snídá přibližně 70 % dětí, v deváté třídě je to necelá polovina 
dětí.

• s věkem dětí klesá také pravidelná konzumace ovoce a zeleniny, většina dětí neplní doporučení 
stanovená WHo pro konzumaci ovoce a zeleniny.

• Přibližně pětina litoměřických dětí uvedla každodenní konzumaci sladkostí.

• každodenní pití slazených nápojů uvedla přibližně pětina litoměřických dětí. nejvíce pijí slazené 
nápoje děti v sedmých třídách a to jak chlapci, tak dívky.

• většina dětí napříč věkovými kategoriemi si čistí zuby častěji než jednou denně. výskyt pravidelného 
čištění zubů je signifikantně vyšší u dívek oproti chlapcům.

Pohybová aktivita a sedavé chování

• národní pohybová doporučení stanovaná na 60 minut pohybové aktivity za den plní v litoměřicích 
přibližně 25 % dětí.

• Plavání, běh, jízda na kole, fotbal a in-line bruslení patří mezi nejčastěji preferované pohybové 
aktivity během letních měsíců. mezi preferované pohybové aktivity v zimním období patří lyžování 
a bruslení.

• televizi sleduje v nadměrné míře celkově více než polovina dětí, přičemž celkový čas strávený před 
televizní obrazovkou roste s věkem.

• s přibývajícím věkem narůstá čas, který děti tráví u počítače. zatímco chlapci dávají přednost spíše 
hraní počítačových her, dívky tráví více času na internetu, sociálních sítích a přípravou do školy. 

• celkově tráví významně více času u počítače chlapci oproti dívkám, přibližně 80 % chlapců tak 
nesplňuje mezinárodní doporučení na čas strávený u počítače. U dívek je to přibližně 63 %.

Volný čas a rodinné prostředí

• z hlediska účasti na organizovaných volnočasových aktivitách dominuje u chlapců participace na 
organizovaných týmových sportovních aktivitách, u dívek je to pak navštěvování zUš. 

• Podíl dívek, které se věnují týmovým sportům, je výrazně nižší než u chlapců. 

• Účast na organizovaných volnočasových aktivitách klesá s věkem.

• nejčastější aktivitou, kterou děti uvádějí v rámci společně stráveného času s rodinnou, je sledování 
televize.

• sportovní aktivity společně s rodiči provozuje přibližně třetina dětí, nejčastěji děti v pátých třídách 
(50 %).

• s věkem význam společného trávení volného času s rodinou klesá, naopak zvyšuje se podíl trávení 
volného času s vrstevníky.

• více než 70 % dětí v litoměřicích hodnotí okolí svého bydliště jako vhodné prostředí pro volnočasovou 
pohybovou aktivitu.

• většina dětí napříč věkovými a genderovými kategoriemi vnímá okolí jejich bydliště jako bezpečné.

Kouření tabáku a konzumace alkoholu

• zkušenosti s kouřením tabáku má přibližně každé desáté dítě v páté třídě, v devátých třídách je to již 
přibližně polovina dětí.

• rovněž v oblasti pravidelného kouření tabáku sledujeme zvyšující se prevalenci pravidelného 
kouření s věkem. v devátých třídách pravidelně kouří přibližně 15 % dívek a 10 % chlapců.

• chlapci v devátých třídách uvedly konzumaci alkoholu za posledních 30 dní ve 49 %, dívky ve 43 %. U 
chlapců napříč věkovými skupinami je užívání alkoholu častější než u dívek. Při srovnání s národními 
daty z roku 2010 je užívání alkoholických nápojů za posledních 30 dní u litoměřických dětí výrazně 
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nižší.

• rovněž podíl dětí, které se alespoň jednou za posledních 30 dní opily, je v kopřivnici ve srovnání s 
národním vzorkem z roku 2010 menší. Přesto se za poslední měsíc opilo přibližně 13 % dívek a 19 % 
chlapců v devátých třídách.

• alespoň 2x za život se opilo přibližně 20 % dívek a 35 % chlapců v devátých třídách. rozdíly jsou 
statisticky významné, chlapci v litoměřicích se opíjejí častěji než dívky.

Vztahy s vrstevníky

• zkušenosti s pravidelnou šikanou má přibližně 5 % dětí v litoměřicích dětí.

• Při srovnání s národním vzorkem 2010 jsou výsledky z litoměřic obdobné.

• s občasnými projevy kyberšikany (jednou nebo dvakrát za posledních pár měsíců) má v litoměřicích 
zkušenosti zhruba 6 % chlapců a 14 % dívek.

Užívání nelegálních drog

• Přibližně 20 % patnáctiletých chlapců a 15 % patnáctiletých dívek v litoměřicích má zkušenosti s 
užíváním marihuany. 

• ve srovnání s národním vzorkem z roku 2010 vyznívá výsledek tedy příznivěji pro litoměřické 
adolescenty, což platí zejména pro dívky.

• v průběhu posledních 30 dní užilo marihuanu zhruba 6 % patnáctiletých chlapců a 9 % patnáctiletých 
dívek.
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Základní charakteristiky výzkumného souboru

Tabulka 1. výzkumný soubor HBsc 2014 
litoměřice podle pohlaví

Tabulka 2. výzkumný soubor HBsc 2014 
litoměřice podle jednotlivých ročníků.

Tabulka 3. výzkumný soubor HBsc 2014 litoměřice podle věkových kategorií a pohlaví.

Pohlaví n %

chlapec 269 49,0

dívka 280 51,0

celkem 549 100,0

ročník n %

5. třída 197 35,9

7. třída 194 35,3

9. třída 158 28,8

celkem 549 100,0

chlapec dívka celkem

ročník n % n % n %

5. třída 95 35,3 102 36,4 197 35,9

7. třída 98 36,4 96 34,3 194 35,3

9. třída 76 28,3 82 29,3 158 28,8

celkem 269 100,0 280 100,0 549 100,0

MetOdOlOgie SběRU A VyHOdnOcení dAt

Studie HBSC v České republice
HBsc studie (the Health Behavior in school-aged children) je mezinárodní výzkumná studie 
kolaborativního charakteru, která zkoumá vybrané determinanty životního způsobu u dětí. studie 
vychází ze stanoviska WHo, že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a 
dospívání. sledování výskytu behaviorálních komponent ovlivňujících zdraví u mladých lidí je důležité 
z hlediska veřejného zdraví. mladí lidé se specifickými rizikovými faktory by měli být dle WHo (2002) 
cílovou skupinou preventivních snah v oblasti podpory zdraví. Česká republika se spolu s dalšími 24 
převážně evropskými státy studie poprvé účastnila v roce 1995, přičemž se výzkum opakuje vždy 
ve čtyřletých intervalech. výzkumný soubor tvoří reprezentativní vzorek 11, 13 a 15letých školáků. 
výsledky z České republiky z posledního sběru dat, který proběhl v roce 2010, jsou zahrnuty v 
mezinárodní zprávě social determinants of health and well-being among young people (currie et al., 
2012) a národní zprávě o zdraví a životním stylu dětí a školáků (kalman et al., 2011). 
cílem sběru dat ve městě litoměřice v roce 2014 bylo v souladu s metodikou mezinárodního projektu 
„Health Behaviour in school aged children“ (HBsc) poskytnout podklady pro politické rozhodování 
vedení města litoměřice v oblasti školství, pohybové aktivity, sportu, volného času a práce s mládeží. 
výzkumná zpráva má dále ambici přispět k diskusi o formulování veřejné politiky obcí na základě 
přístupu „evidence based policy making“. ten umožňuje vedení měst a obcí dělat strategická rozhodnutí 
na základě vědeckých důkazů odrážejících aktuální stav společnosti v jejich městě.

Sběr dat ve městě Litoměřice
Předmětem výzkumného projektu je provedení komparativních analýz behaviorálních komponent 
zdraví u reprezentativního souboru dětí v pátých, sedmých a devátých třídách základních škol (a jím 
odpovídajících ročníků víceletého gymnázia) ve městě litoměřice a tam, kde je to možné, porovnání 
nových dat s výsledky z předchozích let.

dotazníkový formulář
Dotazníkový formulář použitý při studii v roce 2014 vychází z mezinárodní (anglické) verze dotazníku, 
která byla vypracována koordinačním pracovištěm WHo. dotazník pokrýval několik tematicky odlišných 
domén. vedle základních sociodemografických ukazatelů to byly specifické oblasti chování, které mají 
významný vztah k tělesnému a duševnímu zdraví dětí a mládeže: kouření, užívání alkoholu, zdravotní a 
psychosomatické obtíže, výživa a stravovací zvyklosti, pohybová aktivita, volnočasové aktivity a úrazy.

Sběr a analýza dat
sběr dat byl připraven v souladu s kritérii, která stanovila mezinárodní koordinační rada projektu. vlastní 
sběr dat byl proveden v dubnu 2014 na 7 základních školách a 1 víceletém gymnáziu v litoměřicích. z 
hlediska struktury samotného dotazníku a harmonogramu výzkumu, který byl odsouhlasen vedením 
města litoměřice, tvořilo výběrový soubor 7 základních škol, ve kterých byly šetřeny 5., 7. a 9. třídy a 
jedno víceleté gymnázium, kde šetření proběhlo u žáků sekundy a kvarty. třídy zapojené do šetření v 
jednotlivých školách byly vybrány náhodně pomocí losování.
ve třídách, ve kterých výzkum probíhal, bylo zapsáno 633 žáků, z nich přítomno bylo 554 a omluveno 
79. Hlavním důvodem nepřítomnosti žáků byla absence pro nemoc – 59 žáků, 7 žáků bylo omluveno 
z důvodu účasti na sportovní akci, 13 žáků bylo omluveno z jiného důvodu. 1 žák se odmítl výzkumu 
zúčastnit. Při následné optické kontrole bylo vyřazeno 8 dotazníků pro nevěrohodnost či neúplnost, 
do elektronické podoby bylo převedeno 545 dotazníků. výsledný výběrový soubor tedy tvoří 545 
respondentů. výsledný „response rate“ tak činí 86,1%.
Pro analýzu dat bylo využito statistického softwaru iBm sPss statistics verze 21. a základních metod 
deskriptivní statistiky.
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Popis indikátoru:
řekl bys, že tvé zdraví je…?

• vynikající 

• dobré

• není špatné

• špatné 

Prezentován je výskyt všech čtyř stupňů 
hodnocení respondentů. komentován je výskyt 
respondentů, kteří hodnotili své zdraví jako „není 
špatné“ nebo „špatné“.

Popis výsledků:
většina dětí v litoměřicích hodnotí své zdraví 
pozitivně. Přibližně 6,4 % chlapců a 1,7 % dívek 
napříč věkovými kategoriemi hodnotilo své zdraví 
jako „špatné“. nejhůře hodnotí své zdraví chlapci 
v pátých a sedmých třídách, což neodpovídá 
srovnání s národními daty, kde pozitivní hodnocení 
zdraví klesá s věkem, přičemž dívky hodnotí své 
zdraví většinou hůře než chlapci. Při srovnání 
hodnocení zdraví s průměrným vzorkem dětí z 
roku 2010 sledujeme výraznější rozdíly pouze u 
chlapců v neprospěch litoměřických.

ZdRAVí šKOlÁKŮ

Celkové hodnocení zdraví

celkové hodnocení zdraví je subjektivní indikátor zdravotního stavu, založený na individuální percepci 
a hodnocení svého zdraví, a obvykle vychází z vědomého nebo nevědomého porovnávání sebe sama 
se stejně starými vrstevníky (Bjørner et al., 1996). Potvrdilo se, že je celkové hodnocení zdraví také 
prediktorem mortality, dokonce i poté, co byly brány do úvahy proměnné jako demografické, sociální 
a medicínské rizikové faktory (Benjamins et al., 2004). zároveň byl zjištěn vztah mezi subjektivním 
hodnocením zdraví v adolescenci a objektivními zdravotními výsledky v dospělosti (Burstroem & 
Fredlund, 2001; ilder & Benyamani, 1997). z tohoto hlediska má podpora zdraví u mladých lidí 
významný vliv i na jejich budoucí zdraví v dospělosti. kromě toho je hodnocení zdraví spojené s 
prožíváním úzkosti a deprese (de matos et al., 2003) nebo se školními a rodinnými faktory, jako jsou 
dobré studijní výsledky, pozitivní prožívání školy, šikana, rodinná struktura nebo komunikace s rodiči 
(schnorr & volmer-larsen niclasen, 2006; ravens-sieberer et al., 2004, torsheim et al., 2004).

Obrázek 2. srovnání celkového hodnocení zdraví dětí v litoměřicích s národním vzorkem 2010.

děti, které hodnotily své zdraví jako „špatné“ (v %)

chlapci dívky
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%

Obrázek 1. celkové hodnocení zdraví.
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Popis indikátoru: 
níže je obrázek žebříku. vrchol žebříku s číslem 
“10” označuje tvůj nejlepší možný život a 
spodní část žebříku s číslem “0” označuje tvůj 
nejhorší možný život. všeobecně vzato, kde se v 
současnosti cítíš být na tomto žebříku?

• 10 nejlepší možný život

• 9

• …

• 1

• 0 nejhorší možný život

Prezentován je podíl respondentů, kteří hodnotili 
svoji životní spokojenost číslem „6“ nebo víc.

Popis výsledků:
Životní spokojenost hodnotí pozitivně přibližně 
78 % dětí v litoměřicích. mezi genderovými 
kategoriemi nacházíme významné rozdíly pouze 
u dívek a chlapců v devátých třídách a to v 
neprospěch dívek. s věkem se životní spokojenost 
výrazně nemění, mírně roste u chlapců mezi 
sedmou a devátou třídou. ve srovnání s národním 
vzorkem hodnotily litoměřické děti svou životní 
spokojenost mírně hůře, rozdíl oproti národnímu 
vzorku však není významný.

Životní spokojenost

Životní spokojenost je definovaná jako hodnocení rozmanitých oblastí života jednotlivcem (diener & 
diener, 1995) a je poměrně stálá v průběhu života v porovnání se spontánními pocity, které se člověku 
spojují s právě prožívanou zkušeností (Pavot & diener, 1993). na problematiku životní spokojenosti bylo 
nahlíženo z globální perspektivy (spokojenost s životem jako takovým), ale i z perspektivy jednotlivých 
oblastí života (spokojenost se školním nebo domácím prostředím a jeho prožíváním). studie o životní 
spokojenosti ukázaly, že je během adolescence silně ovlivňována životní zkušeností a vztahy, obzvlášť 
v kontextu rodinného prostředí (edwards & lopez, 2006; Gohm et al., 1998). Životní spokojenost je 
úzce spojena se zdravím, užíváním návykových látek (zullig et al., 2001) a účastí na pohybové aktivitě 
(thome & espelage, 2004). Pozitivní školní zkušenost a její prožívání je spojeno s vyšší celkovou životní 
spokojeností, přičemž negativní školní zkušenost zase naopak s nižší životní spokojeností (ravens-
sieberer et al., 2004).

Obrázek 3. děti, které hodnotí svoji životní spokojenost číslem 6 a více.
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Obrázek 4. srovnání životní spokojenosti dětí v litoměřicích s národním vzorkem 2010.
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Popis indikátoru: 
mnoha mladým lidem se stane, že se poraní 
nebo mají úraz při činnostech, jako je sport, hra 
nebo rvačka. k úrazu může dojít na nejrůznějších 
místech na ulici, doma nebo ve škole. zranění 
mohou zahrnovat otravu nebo popálení. 
kolikrát jsi byl/a v průběhu posledních 12 měsíců 
zraněný/á tak, že tě musel ošetřit lékař nebo 
zdravotní sestra? 

• neměl/a jsem v posledních 12 měsících 
úraz či poranění 

• jednou

• dvakrát

• třikrát

• čtyřikrát nebo víckrát

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že utrpěli aspoň jeden takový úraz v uplynulých 
12 měsících.

Popis výsledků:

výskyt dětských úrazů v litoměřicích se u chlapců 
zvyšuje s věkem. zatímco v 5. třídě se udává 
alespoň jeden úraz, který musel být ošetřený 
lékařem přibližně 40 % chlapců, v deváté třídě 
je to již 55 %. U dívek se úrazovost s věkem 
nezvyšuje, dívky zároveň trpí úrazy méně často 
než chlapci. ve srovnání s národním vzorkem 
2010 je výskyt úrazů dětí v litoměřicích celkově 
srovnatelný, u dívek mírně nižší. vysoké je ovšem 
procento dětí, které utrpěly úraz opakovaně a to 
zejména u chlapců v sedmých a devátých třídách, 
kde opakované úrazy, které musely být ošetřeny 
lékařem nebo zdravotní sestrou, udává téměř 30 
% chlapců. 

Úrazy

Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí a dospívajících ve věku 5 až 19 let (mytton et al., 2010; sleet 
et al., 2010; WHo, 2008). nejčastějšími příčinami jsou dopravní nehody, utonutí, otravy, pády a požáry 
(WHo, 2008). mužské pohlaví, psychické potíže, hyperaktivita, agresivní a antisociální chování, rizikové 
chování (kouření, konzumace alkoholu, užívání marihuany), vyšší počet sourozenců a nižší věk matky, 
byly ve více studiích potvrzeny jako rizikové faktory úrazů (mytton et al., 2010).

Obrázek 5. děti, které uvedly, že utrpěly alespoň jeden úraz za uplynulých 12 měsíců.
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Obrázek 6. srovnání úrazovosti dětí v litoměřicích s národním vzorkem 2010.

děti, které uvedly, že utrpěly alespoň jeden úraz za uplynulých 12 měsíců (v %)

chlapci dívky

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

%

51 50
45

39

národní data litoměřice



Katedra rekreologie FTK UP v Olomouci, 2014 Katedra rekreologie FTK UP v Olomouci, 201420 21

Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Litoměřice — výzkumná zpráva — Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Litoměřice — výzkumná zpráva —

Popis indikátoru: 
Jak často jsi měl/a následující obtíže v posledních 
šesti měsících?
Bolesti hlavy; bolesti žaludku; bolesti v zádech; 
pocity skleslosti;
podrážděnost, špatná nálada; nervozita; potíže 
při usínání; závratě?

• zhruba každý den 

• častěji než jednou týdně

• asi tak jednou týdně

• asi tak jednou měsíčně

• zřídka, či nikdy

Prezentován je podíl respondentů, kteří uváděli 
výskyt alespoň dvou symptomů minimálně 2krát 
týdně.

Popis výsledků:
Přibližně 40% chlapců a 30% dívek pociťuje dva 
nebo více symptomů zdravotních obtíží alespoň 
dvakrát týdně. dívky uvádějí zdravotní obtíže 
signifikantně častěji než chlapci, zároveň u dívek 
roste výskyt zdravotních obtíží s věkem. U chlapců 
je výskyt zdravotních obtíží nejvyšší u žáků 
sedmých tříd, v devátých třídách naopak klesá. 
Při srovnání s národním vzorkem nejsou rozdíly 
signifikantní. 

Zdravotní potíže 

výzkumy v oblasti zdraví v uplynulých letech stále více poukazují na narůstající množství zdravotních 
potíží, které jsou udávány jak chlapci, tak i dívkami v období dětství a adolescence (Haugland et al., 
2001). subjektivní zdravotní potíže zahrnují nejen somatické projevy, jakými jsou bolesti hlavy nebo 
bolesti zad, ale i psychické symptomy, jako je nervozita nebo podrážděnost. subjektivně hodnocené 
zdravotní potíže se používají k popisu široké oblasti sahající od příležitostných zdravotních potíží až po 
projevy klinických zdravotních potíží, které mohou zhoršovat každodenní fungovaní (Haugland et al., 
2001). Prožívání těchto psychosomatických potíží je spojeno s negativním prožíváním školy, šikanou, 
vztahy mezi vrstevníky (ravens-sieberer et al., 2004; torsheim & Wold, 2001), špatným školním 
prospěchem (krilov et al., 1998) a vyšším užíváním léků (Hansen et al., 2003).

Obrázek 7. děti, které uvedly výskyt alespoň dvou symptomů minimálně 2krát týdně.
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Obrázek 8. srovnání zdravotních obtíží dětí v litoměřicích s národním vzorkem 2010.
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Popis indikátoru: 

respondenti uváděli svoji tělesnou hmotnost a 
výšku a z těchto údajů byl vypočítán Body mass 
index (Bmi): váha v kilogramech dělená výškou 
v metrech na druhou. za nadváhu a obezitu se 
považoval Bmi, který přesahoval 90. percentil 
standardních hodnot české populace pro danou 
věkovou skupinu.

Popis výsledků:
výskyt nadváhy a obezity byl u chlapců v průměru 
24 % a u dívek 12 %. v absolutních počtech byla 
u 57 dětí zjištěna nadváha, 31 dětí trpí obezitou. 
nejmarkantnější je výskyt nadváhy a obezity u 
chlapců v pátých třídách. největší rozdíly mezi 
chlapci a dívkami nacházíme rovněž ve skupině 
žáků pátých tříd. ve srovnání s národním vzorkem 
je celkový podíl dětí s nadváhou nebo obezitou 
vyšší zejména u chlapců, signifikantně vyšší je také 
podíl dětí trpících obezitou. 

Nadváha a obezita

Podle WHo dosahuje výskyt nadváhy a obezity dětí ve vyspělých zemích epidemických rozměrů (currie 
et al., 2008; Janssen et al., 2005). obezita má v dětském věku závažné zdravotní důsledky na kosterní 
a svalový systém a způsobuje psychické změny, které mohou vést až k depresivním stavům. obezita 
je podmíněna nejen geneticky, ale především také způsobem životního stylu a stravovacího režimu 
(vignerová et al., 2007).

v České republice se používají národní standardy Bmi u dětí a mládeže ve věku 7 až 18 let. tyto se 
interpretují jako hraniční hodnoty nadváhy a obezity. Hodnota Bmi nad 90. percentilem znamená 
nadváhu, hodnota nad 97. percentilem znamená obezitu. za optimální stav je považována hodnota 
Bmi v rozmezí 25. až 75. percentilu (Janssen et al., 2005).

Obrázek 10. srovnání nadváhy a obezity v litoměřicích s národním vzorkem 2010.
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Obrázek 9. výskyt nadváhy a obezity.
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StRAVOVAcí ZVyKlOSti 

Snídaně v pracovních dnech

Pravidelná snídaně je významným prediktorem zdravé výživy dětí (keski–rahkonen et al., 2003). 
Procento mladých lidí, kteří snídají, se s věkem snižuje, přičemž ve věku 6–11 let snídá 92 % dětí a ve 
věku 12–19 let snídá 77 % dospívajících (UsdHHs, 2008). nepravidelná snídaně má vliv na kognitivní 
funkce jednotlivce, ovlivňuje jeho schopnost učit se, vede ke zvyšování tělesné hmotnosti i hladiny 
cholesterolu a tuků v krvi (resnicow, 1991), přičemž u dětí se výrazně zvyšuje riziko vzniku obezity. 
Častější vynechávání snídaně a posun posledního jídla do pozdních večerních hodin pozorujeme častěji 
u obézních dětí. naopak u dětí, které snídají pravidelně, je pravděpodobnost vzniku obezity nižší.

Popis indikátoru: 
Jak často obvykle snídáš (něco víc než sklenici 
čaje, mléka nebo džusu)? 
zaškrtni jen jeden rámeček pro všední dny.

• nikdy nesnídám ve všední dny 

• jeden den 

• dva dny

• tři dny

• čtyři dny 

• pět dní 

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že snídají každý den během všedních dní (pondělí 
až pátek).

Popis výsledků:

výskyt respondentů, kteří snídají každý den 
během pracovních dní, byl v rozmezí od 46 % 
(15leté dívky) do 71 % (11leté dívky). každodenní 
snídání během pracovních dní uváděly častěji 
dívky ve skupině žáků 5. tříd. v 7. a 9. třídách 
snídají častěji chlapci, u těchto ročníků jsou 
rozdíly statisticky významné. celkově se procento 
dětí, které pravidelně snídají, snižuje s věkem, 
rozdíly mezi žáky pátých a devátých tříd jsou 
již markantní. Při srovnání s národním vzorkem 
2010 je procento dětí, které pravidelně snídají, 
mírně vyšší. 

Obrázek 11. děti, které uvedly, že snídají každý den během všedních dní.

Snídaně během pracovních dní (každý den, v %)

věk

9. třída

7. třída

5. třída 67
71

60

46

49

51

chlapcidívky

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obrázek 12. srovnání pravidelného snídání dětí v lit. s národním vzorkem 2010.
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Popis indikátoru: 
kolikrát týdně obvykle jíš ovoce?

• nikdy

• méně než jednou týdně

• jednou týdně

• 2–4 krát v týdnu

• 5–6 krát v týdnu

• jednou denně, každý den

• každý den, víc než jednou

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že konzumují ovoce alespoň jednou denně.

Popis výsledků:
konzumace ovoce u dětí v litoměřicích klesá 
s věkem, přičemž většina dětí (kromě dívek v 
pátých třídách) napříč věkovými kategoriemi 
neplní mezinárodní doporučení stanovená WHo. 
signifikantně více konzumují ovoce dívky oproti 
chlapcům a to ve všech věkových skupinách. Při 
srovnání s národním vzorkem 2010 sledujeme 
statisticky významné rozdíly ve skupině chlapců 
v neprospěch dětí z litoměřic. 

Konzumace ovoce

na základě doporučení WHo se za dostačující považuje denní konzumace alespoň 2–3 porcí ovoce a 
zeleniny (WHo, 2002). Část odborníků na zdravou výživu doporučuje konzumovat ovoce nebo zeleninu 
dokonce minimálně 5krát denně (commission of the european communities, 2005). dostatečný 
příjem zeleniny a ovoce, jako potravin s nízkou energetickou hodnotou a vysokým obsahem živin, je 
významný i z hlediska prevence obezity (Pařízková, 2010).

Obrázek 13. děti, které uvedly, že konzumují ovoce alespoň 1krát denně.
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Obrázek 14. srovnání každodenní konzumace ovoce s národním vzorkem 2010.
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Popis indikátoru: 
kolikrát týdně obvykle jíš zeleninu?

• nikdy

• méně než jednou týdně

• jednou týdně

• 2–4krát v týdnu

• 5–6krát v týdnu

• jednou denně, každý den

• každý den, víc než jednou

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že konzumují zeleninu alespoň jednou denně.

Popis výsledků:
Pravidelnou konzumaci zeleniny uvádí jen malá 
část dotazovaných dětí, nejnižší je pak u chlapců 
v 7. třídách, kde jí pravidelně zeleninu jen 13 
% chlapců. v obecné rovině však většina dětí 
nekonzumuje dostatečné množství zeleniny 
napříč věkovými a genderovými skupinami. 
rovněž při srovnání s národním vzorkem z roku 
2010 je výskyt pravidelné konzumace zeleniny u 
litoměřických dětí nižší a to jak u chlapců, tak u 
dívek.

Konzumace zeleniny

Problematika konzumace zeleniny u dětí a mládeže se v současnosti stále více dostává do popředí 
zájmu odborníků i společnosti. význam zeleniny ve výživě dětí a mládeže spočívá ve vysokém obsahu 
vitamínů, minerálních a jiných látek, které příznivě ovlivňují fyziologické procesy v organismu člověka. 
ze zdravotního hlediska je u zeleniny zvláště významný obsah vlákniny a vitamínů, nejvíce vitamínu 
c, provitamínu a a kyseliny listové. z minerálních látek je to železo, vápník, draslík, hořčík a mangan 
(Pařízková, 2010). 

Obrázek 15. děti, které uvedly, že konzumují zeleninu alespoň 1krát denně.
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Obrázek 16. srovnání každodenní konzumace zeleniny s národním vzorkem 2010.
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Popis indikátoru: 
kolikrát týdně obvykle jíš sladkosti (např. bonbóny 
nebo čokoládu)?

• nikdy

• méně než jednou týdně

• jednou týdně

• 2–4krát v týdnu

• 5–6krát v týdnu

• jednou denně, každý den

• každý den, víc než jednou

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, že 
konzumují sladkosti alespoň jednou denně.

Popis výsledků:
Přibližně pětina dětí uvedla každodenní 
konzumaci sladkostí, přičemž statisticky 
významné rozdíly mezi chlapci a dívkami 
nacházíme u žáků 7. a 9. tříd v neprospěch dívek. 
oproti srovnání s národním vzorkem dětí z roku 
2010 sledujeme, že děti z litoměřic konzumují 
sladkosti v menší míře, i když rozdíly nejsou 
významné. 

Konzumace sladkostí

konzumace energeticky bohatých a výživově méně hodnotných pokrmů, jako jsou sladkosti a jídla typu 
fast-food, mohou narušit pravidelnost stravovacího režimu a příjmu řádných plnohodnotných jídel 
(Babinská, vitáriušová, & rosinský, 2007). ve vyspělých západních zemích, zejména v Usa, jsou tyto 
potraviny ve velké míře příčinou nárůstu obezity a zhoršování některých ukazatelů zdravotního stavu 
(Jurkovičová, 2005). tradiční sladkosti nejsou pro výživu dětí vhodné. obsahují chemicky zpracovaný 
cukr a velké množství tuků. Jelikož neobsahují ani žádné výživné látky, znamenají pro organismus tzv. 
„prázdné kalorie“. výzkumy dokazují, že děti, které konzumují sladkosti po hlavním jídle a zároveň se 
málo pohybují, mají tendenci chovat se podrážděně, až agresivně (Wender & solanto, 1991). Babinská, 
vitáriušová a rosinský (2007) uvádí, že se stoupajícím věkem se zvyšuje procento dětí, které pravidelně 
jí pokrmy z bufetu nebo sladkosti: z 2,9 % ve skupině 6–8letých až na 25,2 % ve věku 15–16 let. 

Obrázek 17. děti, které uvedly, že konzumují sladkosti alespoň 1krát denně.
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Obrázek 18. srovnání každodenní konzumace s národním vzorkem 2010.
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Popis indikátoru: 
kolikrát týdně obvykle piješ kolu nebo jiné slazené 
nápoje obsahující cukr?

• nikdy

• méně než jednou týdně

• jednou týdně

• 2–4 krát v týdnu

• 5–6 krát v týdnu

• jednou denně, každý den

• každý den, víc než jednou

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, že 
pijí slazené nápoje alespoň jednou denně.

Popis výsledků:
každodenní pití slazených nápojů uvedla přibližně 
pětina litoměřických dětí. nejvíce pijí slazené 
nápoje děti v sedmých třídách a to jak chlapci, 
tak dívky. v porovnání s národním vzorkem si 
litoměřické děti vedou mírně lépe.

Konzumace slazených nápojů

Pití slazených nápojů se podílí na zvyšování výskytu nadváhy a obezity u dětí (st-onge et al., 2003). 
v kombinaci se sladkými jídly vede k vyplavení inzulinu s následným rychlým poklesem glykémie, což 
se může projevit poruchou pozornosti a únavou (mrdjenovic & levitsky, 2003). kromě toho, příjem 
slazených nápojů a jiných cukrů spolu s nedostatečnou dentální hygienou vede ke zvýšenému riziku 
zubního kazu (tahmassebi, duggal, malik-kotru, & curzon, 2006). k nápojům nevhodným pro děti patří 
sladké až přeslazené nápoje, tekutiny s nadměrným obsahem povzbuzujících látek (energy drinky) a 
sycené nápoje.

Obrázek 19. děti, které uvedly, že pijí slazené nápoje alespoň 1krát denně.
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Obrázek 20. srovnání každodenního pití slazených nápojů s národním vzorkem 2010.
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Popis indikátoru: 
Jak často si čistíš zuby?

• častěji než jednou denně

• jednou denně

• nejméně jednou týdně, ale ne denně

• méně než jednou týdně

• nikdy

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, že 
si čistí zuby častěji než jednou denně.

Popis výsledků:
většina dětí napříč věkovými kategoriemi si 
čistí zuby častěji než jednou denně. výskyt 
pravidelného čištění zubů je signifikantně vyšší 
u dívek oproti chlapcům. Při srovnání dětí s 
reprezentativním vzorkem dětské populace z 
roku 2010 nenacházíme žádné významné rozdíly. 

Dentální hygiena

na tvorbě zubního kazu a onemocnění periodoncia se kromě vrozené predispozice podílí i fyzikální 
forma v jaké jsou přijímány sacharidy. Příjem nápojů má na vznik zubního kazu menší vliv než příjem 
tuhých potravin obsahujících cukry. riziko kazivosti zubů je možné výrazně snížit správnou dentální 
hygienou a omezením množství a frekvence konzumace sladkých jídel (löe, 2000). Pozornost by se 
měla zaměřit na správnou metodu čištění zubů a udržování zdravých dásní. i když zubnímu kazu je 
možné do značné míry předejít, je stále nejčastějším chronickým onemocněním u dětí ve věku 6–11 let 
(25 %) a mládeže ve věku 12-19 let 
(59 %)(UsdHHs, 2010). všeobecně se doporučuje čistit si zuby alespoň dvakrát denně (löe, 2000). 
Čistý chrup bez zápachu je motivačním činitelem pro pravidelnou dentální hygienu. v péči o chrup se 
odráží i sociální úroveň prostředí, ze kterého dítě vychází (mcGrath & Bedi, 2004).

Obrázek 21. děti, které uvedly, že si čistí zuby častěji než jednou denně.
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Obrázek 22. srovnání čištění zubů dětí v litoměřicích s národním vzorkem 2010.
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POHybOVÁ AKtiVitA A SedAVé cHOVÁní

Pravidelná pohybová aktivita

Pravidelná pohybová aktivita podporuje zdraví a zabraňuje vzniku řady nemocí, zlepšuje společenskou 
konektivitu a kvalitu života, poskytuje ekonomické výhody a přispívá k podpoře ekologické udržitelnosti 
prostředí. Je prevencí vzniku nadváhy a obezity a přirozeným nástrojem jejího snižování (anderson 
& Butcher, 2006; miles, 2007). dětství a dospívání jsou klíčovými obdobími, kdy se kontinuálně s 
biologickým a psychomotorickým vývojem utváří a formují vztahy a postoje dětí a mládeže k pravidelné 
pohybové aktivitě. Pravidelná účast dětí a mládeže v organizované i volnočasové pohybové aktivitě 
příznivě ovlivňuje také její vyšší provádění v dospělosti (Barnekow-Bergkvist, Hedberg, Janlert, & 
Jansson, 1996; kraut, melamed, Gofer, & Froom, 2003; malina, Bouchard, & Bar-or, 2004). dopady 
negativního vývoje úrovně pohybové aktivity v návaznosti na nárůst pohybové inaktivity a zvyšující se 
Bmi je celosvětovým problémem (avenell et al., 2004; knai, suhrcke, & lobstein, 2007; Guthold, ono, 
strong, chatterji, & morabia, 2008).

Popis indikátoru: 
Pohybová aktivita je jakákoli činnost, při níž se 
zrychlí srdeční frekvence a člověk se zadýchá. 
Pohybová aktivita se může dít při sportu, školních 
aktivitách, při hře s přáteli nebo cestou do školy. 
některé příklady pohybové aktivity: běhání, 
rychlá chůze, jízda na kolečkových bruslích, jízda 
na kole, jízda na skateboardu, tanec, plavání, 
basketbal, fotbal a lyžování. v kolika dnech 
z uplynulých 7 dnů ses věnoval/a pohybové 
aktivitě celkem alespoň 60 minut za celý den?

• 0, ani jeden den

• 1 den

• …

• 7 dní

Prezentován je podíl respondentů, kteří byli 
pohybově aktivní alespoň 60 minut denně.

Popis výsledků:
doporučení pro každodenní pohybovou aktivitu 
splňuje v litoměřicích přibližně ¼ dětí. chlapci 
v pátých a devátých třídách jsou signifikantně 
aktivnější než dívky, naopak je tomu u žáků 
sedmých tříd. Při srovnání dětí z litoměřic s 
národním vzorkem dětí z roku 2010 nenacházíme 
v pravidelné pohybové aktivitě významné rozdíly. 

Obrázek 23. výskyt pohybové aktivity dle počtu dnů v týdnu.
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Obrázek 24. srovnání dětí plnících pohybová doporučení v litoměřicích se vzorkem Čr .
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Popis indikátoru: 
Jaké pohybové/sportovní aktivity obvykle děláš 
ve svém volném čase? napiš, prosím, tři své 
nejoblíbenější aktivity…

• v létě

• v zimě

Prezentovány jsou absolutní a relativní počty dětí, 
které zařadily vybrané letní sportovní/pohybové 
aktivity mezi tři své nejoblíbenější.

Popis výsledků:

suverénně nejpreferovanější letní aktivitou je 
plavání, které zařadila mezi tři své nejoblíbenější 
více než polovina litoměřických dětí. dále byly 
nejčastěji uváděny běh, jízda na kole, fotbal a in-
line bruslení. mezi chlapci byl nejvíce zmiňován 
fotbal, u dívek dominovalo právě plavání. za 
zmínku stojí skutečnost, že s věkem klesá účast 
na organizovaných sportovních aktivitách (fotbal, 
tenis, basketbal, florbal) a naopak se zvyšuje 
oblíbenost neorganizovaných činností (plavání, 
běh, jízda na kole). 

Sportovní preference — léto Tabulka 4. toP 10 sportovních/pohybových aktivit v létě dle pohlaví.

sport
celkem chlapci dívky

n % n % n %

Plavání/koupání 280 51,4 94 38,8 186 61,4

Běh 158 29,0 61 25,2 97 32,0

Jízda na kole/cyklistika 154 28,3 72 29,8 82 27,1

Fotbal 125 22,9 100 41,3 25 8,3

Bruslení a in-line 76 13,9 13 5,4 63 20,8

Basketbal 61 11,2 35 14,5 26 8,6

tenis 47 8,6 23 9,5 24 7,9

volejbal 39 7,2 5 2,1 34 11,2

tanec 36 6,6 7 2,9 29 9,6

Florbal 29 5,3 27 11,2 2 0,7

Obrázek 25. vybrané letní sportovní/pohybové aktivity dle věku.
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Popis indikátoru: 
Jaké pohybové/sportovní aktivity obvykle děláš 
ve svém volném čase? napiš, prosím, tři své 
nejoblíbenější aktivity…

• v létě

• v zimě

Prezentovány jsou absolutní a relativní počty dětí, 
které zařadily vybrané zimní sportovní/pohybové 
aktivity mezi tři své nejoblíbenější.

Popis výsledků:
v zimě preferují litoměřické děti nezávisle na 
pohlaví i věku lyžování. na dalších pozicích 
z hlediska oblíbenosti se nachází bruslení, 
sáňkování a bobování, koulování a snowboarding. 
Preference klasických zimní sportů (lyžování, 
bruslení, snowboarding) se s věkem zásadně 
neliší. Čím jsou děti starší, tím naopak méně 
preferují aktivity typu koulování nebo sáňkování.

Sportovní preference — zima Tabulka 5. toP 10 sportovních/pohybových aktivit v zimě dle pohlaví.

sport
celkem chlapci dívky

n % n % n %

lyžování 224 41,1 83 34,3 141 46,5

Bruslení/krasobruslení 173 31,7 55 22,7 119 39,3

sáňkování/bobování 115 21,1 54 22,3 61 20,1

koulování 92 16,9 52 21,5 40 13,2

snowboarding 62 11,4 27 11,2 35 11,6

Běh 50 9,2 23 9,5 26 8,6

lední hokej 47 8,6 41 16,9 6 2,0

Plavání/koupání 40 7,3 14 5,8 26 8,6

Posilování 33 6,1 11 4,5 22 7,3

Fotbal/futsal 29 5,3 25 10,3 3 1,0

Obrázek 26. vybrané zimní sportovní/pohybové aktivity dle věku.
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Obrázek 27. Počet hodin strávených u televize denně.
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Obrázek 28. srovnání počtu hodin strávených denně u televize dětmi v litoměřicích s národním vzorkem 
2010.

Podíl dětí, které tráví u televize 2 a více hodin denně (v %)
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Popis indikátoru: 
kolik hodin denně se ve svém volném čase 
díváš na televizi, video (včetně youtube nebo 
podobných stránek), dvd nebo jiné programy na 
obrazovce?

• vůbec se nedívám

• asi půl hodiny denně

• asi 1 hodinu denně

• …

• asi 6 hodin denně

• asi 7 nebo víc hodin denně

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že během pracovních dní sledují televizi či dvd 
méně než dvě hodiny denně.

Popis výsledků:
televizi sleduje v nadměrné míře celkově více 
než polovina dětí, přičemž celkový čas strávený 
před televizní obrazovkou roste s věkem. chlapci 
sledují televizi signifikantně více než dívky. 
Při srovnání s národními daty z roku 2010 je 
podíl dětí, které sledují televizi nadměrně, v 
litoměřicích menší.

Sledování televize

Pohybová inaktivita je jednou z klíčových determinant nadváhy a obezity školních dětí (UsdHHs, 2000). 
sledování televize spolu se sezením u počítače a při učení patří mezi nejčastěji uváděné inaktivní 
chování u českých adolescentů. U českých adolescentů se nicméně struktura sedavého (inaktivního) 
chování 
za posledních 10 let změnila. sledování televize bylo z části nahrazeno sezením u počítače (sigmundová, 
el ansari, sigmund, & Frömel, 2011). sledování televize považují Pratt, macera a Blanton (1999) za 
hlavní ukazatel sedavého způsobu života nejen u dětí a mládeže. Přijatelná denní doba sledování 
televize by neměla přesahovat 2 hodiny denně (Hancox, milne, & Poulton, 2004; Pratt, macera, & 
Blanton, 1999; sallis & owen, 1999).
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Popis indikátoru: 
kolik hodin denně ve svém volném čase obvykle 
trávíš hraním her na počítači, herní konzoli, 
tabletu (například iPadu), chytrém telefonu 
nebo jiném elektronickém zařízení (nepočítej 
pohybové a fitness hry)?
kolik hodin denně ve svém volném čase obvykle 
trávíš používáním elektronických zařízení, jako 
jsou počítače, tablety (např. iPad) či chytré 
telefony za jiným účelem, například psaním 
domácích úkolů, e-mailů, používáním twitteru, 
Facebooku, chatováním nebo surfováním na 
internetu?

• vůbec

• asi půl hodiny denně

• … 

• asi 7 nebo víc hodin denně

Prezentován je podíl respondentů v součtových 
intervalech během pracovních dní.

Popis výsledků:
s přibývajícím věkem narůstá čas, který děti tráví 
u počítače. zatímco chlapci dávají přednost spíše 
hraní počítačových her, dívky tráví více času na 
internetu, sociálních sítích a přípravou do školy. 
celkově však tráví významně více času u počítače 
chlapci oproti dívkám, přibližně 80 % chlapců 
tak nesplňuje mezinárodní doporučení na čas 
strávený u počítače. U dívek je to přibližně 63 %. 

Čas strávený u počítače

v posledních desetiletích dochází k celosvětovému poklesu Pa dětí a mládeže, který je provázen 
nárůstem pohybové inaktivity a zvyšujícím se výskytem dětské nadváhy a obezity (Bradley, mcmurray, 
Harrell, & deng, 2000; lobstein & Frelut, 2003; ogden, Flegal, carrol, & Johnson, 2002; UsdHHs, 2000). 
za posledních deset let byl u českých adolescentů zjištěn nárůst času stráveného u počítače, který také 
koresponduje s nárůstem počtu domácností s počítačem a internetovým připojením (sigmundová, 
el ansari, sigmund, & Frömel, 2011). Čas strávený sezením u televize, počítače, nebo při učení, patří 
mezi nejčastěji udávané sedavé chování například v České republice, maďarsku, španělsku nebo 
Finsku (Hamar et al., 2010; rey-lópez et al, 2011; sigmundová, el ansari, sigmund, & Frömel, 2011). 
nepřetržité sledování televize či monitoru počítače by nemělo překročit 2 hodiny denně (sigmund & 
sigmundová, 2011).

Obrázek 29. Počet hodin denně strávených u počítače.
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Obrázek 30. srovnání počtu hodin strávených denně u počítače dětmi v litoměřicích s národním 
vzorkem 2010.
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Popis indikátoru: 
věnuješ se ve svém volném čase některé 
z následujících organizovaných aktivit? 
organizovanými aktivitami zde myslíme aktivity, 
které provozuješ ve sportovním nebo jiném 
klubu nebo organizaci.

• Pro jednotlivá tvrzení v řádcích vyber odpověď, 
která nejlépe charakterizuje místo tvého 
bydliště.

• v blízkosti mého domova jsou další děti, se 
kterými můžu jít ven a hrát si.

• v blízkosti mého domova je místo, kam mohu 
jít ven a hrát si. 

• v blízkosti mého domova jsou hřiště nebo 
parky, kde si můžu hrát.

• v areálu školy jsou hřiště nebo plochy, kde 
můžu volně běhat.

    • určitě ano
    • nejsem si jistý/á
    • určitě ne
 
Prezentován je podíl respondentů, kteří alespoň 
u dvou proměnných uvedli odpověď „určitě ano“ 
a maximálně u jedné z proměnných označili 
„určitě ne“.

Popis výsledků:
více než 70 % dětí v litoměřicích hodnotí 
okolí svého bydliště jako vhodné prostředí pro 
volnočasovou pohybovou aktivitu s celkově 
nevýznamnými rozdíly týkajícími genderových 
kategorií, spokojenost však mírně klesá s 
věkem. odpověď „určitě ne“ označilo ve svých 
odpovědích u jednotlivých kategorií přibližně 
10 % dětí. 

Vhodnost okolí bydliště pro pohybovou aktivitu

Prostředí pro pohybovou aktivitu v okolí bydliště jako jsou hřiště, parky, zelené plochy apod., hrají ve 
vztahu k úrovni pohybové aktivity velmi důležitou roli (Bauman et al., 2012). vytvářením vhodných 
podmínek a prostředí lze ovlivnit úroveň pohybové aktivity obyvatel v daném místě, zejména pak u 
dětí (sallis, Prochaska, & taylor, 2000). okolí bydliště je klíčové pro aktivní, méně strukturované a méně 
formální hry dětí s důležitým přesahem pro uspokojení sociálních potřeb dětí (Brooks & magnusson, 
2007) a poskytuje „bezplatné“ příležitosti pro pohybovou aktivitu bez nutnosti dalších ekonomických 
výdajů na sportovní a volnočasové kroužky, současně také rodiče nemusí zajišťovat dětem do těchto 
kroužků dopravu (Humbert et al., 2006).

Obrázek 35. děti, které hodnotily okolí svého bydliště jako vhodné pro pohybovou aktivitu.

Podíl dětí vnímajících okolí svého bydliště jako vhodné pro pohybovou aktivitu (v %)
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Obrázek 36. rozložení odpovědí na jednotlivé proměnné týkající se vhodnosti okolí bydliště pro 
pohybovou aktivitu (bez ohledu na věk).
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Popis indikátoru: 
v okolí mého bydliště je bezpečné chodit během 
dne na procházky nebo si hrát.

• určitě ano

• nejsem si jistý/á

• určitě ne

Prezentován je podíl respondentů, kteří označili 
odpovědi „určitě ano“ (obrázek 37) a „určitě ne“ 
(obrázek 38).

Popis výsledků:
většina dětí napříč věkovými a genderovými 
kategoriemi vnímá okolí jejich bydliště jako 
bezpečné. statisticky významné rozdíly 
nacházíme mezi chlapci a dívkami pouze u žáků 
sedmých tříd.

Bezpečnost prostředí a pohybová aktivita

vzhledem k faktu, že klíčovou roli v celkovém objemu pohybové aktivity dětí hraje čas strávený 
venku (cleland et al., 2008), je bezpečnost v okolí bydliště zásadním faktorem, který ovlivňuje úroveň 
pohybové aktivity dětí a souvisí s výskytem nadváhy a obezity v dětském věku (tappe et al., 2013). mezi 
nejčastější obavy rodičů patří v současné době rizika spojená s nadměrnou dopravou v okolí bydliště a 
škol a neznámých lidí (carver et al., 2008). nadměrně pociťované riziko pak také souvisí s omezováním 
pobytu dětí venku bez dozoru a preferování jiných (většinou sedavých) volnočasových aktivit na úkor 
pohybu a to především u dívek (carver et al., 2008).

Obrázek 37. děti, které uvedly, že v okolí jejich bydliště je určitě bezpečné chodit během dne 
na procházky nebo si hrát.
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Obrázek 38. děti, které uvedly, že v okolí jejich bydliště určitě není bezpečné chodit během dne 
na procházky nebo si hrát.
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Popis indikátoru: 
věnuješ se ve svém volném čase některé 
z následujících organizovaných aktivit? 
organizovanými aktivitami zde myslíme aktivity, 
které provozuješ ve sportovním nebo jiném 
klubu nebo organizaci.

• organizované týmové sportovní aktivity 
(např. fotbal, basketbal, volejbal);

• organizované individuální sportovní  
aktivity (např. tenis, gymnastika, karate); 

• návštěva základní umělecké školy (např. hra 
na hudební nástroj, zpěv, tanec, divadlo); 

• dětské a mládežnické organizace (např. 
skauting, sokol, Pionýr, Junák);

• návštěva zájmového kroužku v centru 
volného času anebo škole (např. šachy, 
modelářství, debatní kroužek); 

• setkávání v kostele, zpěv v kostelním sboru 
(salesiáni apod.).

    • ano; 
    • ne

Popis výsledků:
z hlediska účasti na organizovaných volnočasových 
aktivitách dominuje u chlapců participace na 
organizovaných týmových sportovních aktivitách, 
u dívek je to pak navštěvování zUš. Podíl dívek, 
které se věnují týmovým sportům, je výrazně 
nižší než u chlapců. v obecné rovině účast na 
organizovaných volnočasových aktivitách klesá s 
věkem sledovaných dětí.

VOlný ČAS A ROdinné PROStředí

Způsob trávení volného času

způsob trávení volného času dětí a mládeže hraje důležitou roli z hlediska psycho-sociálního vývoje 
dětí a aktivní trávení volného času je zároveň jejich důležitou determinantou zdravého a aktivního 
životního stylu (currie et al., 2012). Účast na volnočasových aktivitách (pohybového charakteru) 
významně ovlivňuje existující institucionální prostředí, veřejné politiky, ale například také hodnoty a 
tradice dané kultury (šafr & Patočková, 2010).

Obrázek 31. Účast na organizovaných volnočasových aktivitách dle pohlaví.
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Obrázek 32. Účast na organizovaných volnočasových aktivitách dle ročníku.
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Popis indikátoru: 
tady je seznam činností, které některé rodiny 
dělají společně. Jak často děláte ty a tvá rodina 
společně každou z těchto činností?

• díváme se společně na tv nebo video

• Jíme společně (např. večeři)

• chodíme na procházky

• chodíme spolu ven (např. na večeři, do kina)

• sportujeme spolu 

    • každý den 
    • většinu dní 
    • asi tak jednou týdně 
    • méně často 
    • nikdy

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedené 
aktivity s rodiči provozují jedenkrát týdně nebo 
častěji.

Popis výsledků:
nejčastější aktivitou, které děti uvádí v rámci 
společně stráveného času s rodinnou, je 
sledování televize. sportovní aktivity společně s 
rodiči provozuje přibližně polovina dětí v pátých 
třídách, v devátých třídách je to přibližně čtvrtina 
dětí. U všech uváděných aktivit kromě sledování 
televize pozorujeme signifikantní rozdíl mezi žáky 
pátých a devátých tříd. s věkem význam rodiny 
přirozeně klesá, naopak zvyšuje se význam 
vrstevníků.

Čas strávený s rodinou

rodina jako primární sociální skupina je určujícím prostředím výchovy dětí a zásadně se podílí na 
formování jejich osobnosti (vágnerová, 2000). společné trávení volného času v rodinách dále souvisí s 
aspekty rodinného fungování, jako jsou životní spokojenost či soudržnost rodiny (townsend & murphy, 
2001). způsob, jakým dospívající tráví volný čas, je jedním z významných kritérií, která charakterizují 
jejich životní styl i životní styl jejich rodiny. Přirozeným způsobem se v něm odráží jejich individuální 
a rodinné možnosti a cíle, kulturní klima, hodnoty, zájmy a zvyklosti referenčního prostředí. způsob 
trávení volného času dětí je podmíněn jejich možnostmi a zkušeností, která se formuje především v 
rámci rodiny (csémy et al., 2005).

Obrázek 33. společné trávení času s rodiči jednou týdně a častěji dle pohlaví.
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Obrázek 34. společné trávení času s rodiči jednou týdně a častěji dle ročníku.
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KOUření tAbÁKU A KOnZUMAce AlKOHOlU

Zkušenost s kouřením tabáku

Užívání tabáku, především ve formě kouření cigaret, představuje v současnosti ve světě jednu z 
nejvýznamnějších, prevencí omezitelných příčin předčasné ztráty zdraví. Podle oficiálních informací 
světové zdravotnické organizace (WHo, 2008) umírá ročně na následky užívání tabáku 5,4 milionu lidí, 
a to především v důsledku kardiovaskulárních chorob a nádorových onemocnění. rozšíření zkušenosti 
s kouřením a experimentování s cigaretami u adolescentů poukazuje na vysokou míru společenské 
tolerance užívání tabáku a jeho snadné dostupnosti u dětí a mládeže. ranná zkušenost s kouřením 
tabáku a jeho pravidelné užívání v dětském věku jsou významnými faktory ovlivňující výskyt pravidelného 
kouření v dospělosti. Preventivní a represivní aktivity zaměřené na snížení pravidelného užívání tabáku v 
dětském věku by měly patřit ke klíčovým opatřením jeho celkové kontroly (WHo, 2008).

Popis indikátoru: 
v kolika dnech (pokud vůbec někdy) jsi kouřil/a 
cigarety ve svém životě?

• nikdy

• 1–2 dny

• 3–5 dní

• 6–9 dní

• 10–19 dní

• 20–29 dní

• 30 dní (a více)

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že už někdy kouřili tabák.

Popis výsledků:
zkušenosti s kouřením tabáku má přibližně každé 
desáté dítě v páté třídě, přičemž prevalence dětí, 
které uvedly, že již někdy kouřily tabák, roste s 
věkem. v devátých třídách má již zkušenosti s 
kouřením přibližně polovina dětí. ve srovnání 
s národním vzorkem dětí z roku 2010 však mají 
děti v litoměřicích s tabákem signifikantně menší 
zkušenosti.

Obrázek 39. děti, které uvedly, že už někdy kouřily tabák.

Zkušenost s kouřením (v %)

věk

9. třída

7. třída

5. třída 12
7

41

44

30

51

chlapcidívky

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obrázek 40. srovnání podílu litoměřických dětí, které už někdy kouřily tabák s národním vzorkem 2010.
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Kouření tabáku alespoň jednou za týden

týdenní interval je pro kouřící v dětském věku spojen s relativně vysokou pravděpodobností vzniku 
pravidelného návyku včetně všech psychosociálních souvislostí. kouření v tomto intervalu významně 
koresponduje s kouřením v dospělosti (van de ven et al., 2010). vedle přímého negativního vlivu 
na zdraví souvisí kouření dospívajících dětí a mládeže s dalším rizikovým chováním, zejména s pitím 
alkoholu, nevhodnými způsoby stravování a nedostatečným pohybem. kouření tabáku zvyšuje 
pravděpodobnost kouření marihuany a užívání jiných nelegálních drog (duncan et al., 1998; timberlake 
et al., 2007).

Popis indikátoru: 
Jak často v současné době kouříš tabák?

• každý den

• nejméně jednou týdně, ale ne denně

• méně často než jednou týdně

• nekouřím

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že kouří nejméně jednou za týden.

Popis výsledků:
rovněž v oblasti pravidelného kouření tabáku 
sledujeme zvyšující se prevalenci pravidelného 
kouření s věkem. v devátých třídách pravidelně 
kouří přibližně 15 % dívek a 10 % chlapců. rovněž 
v tomto parametru vycházejí litoměřické dětí 
mírně lépe ve srovnání s národními daty z roku 
2010.

Obrázek 41. děti, které uvedly, že kouří nejméně jednou za týden.

Kouření minimálně 1x týdně (v %)

věk

9. třída

7. třída

5. třída 3
4

11

15

6

10

chlapcidívky

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obrázek 42. srovnání podílu litoměřických dětí, které nejméně jednou za týden kouří, s národním vzorkem 2010.
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Konzumace alkoholu za posledních 30 dní

Pravidelná konzumace alkoholu u adolescentů, definovaná jako pití během uplynulého měsíce, je 
zároveň ukazatelem dostupnosti alkoholických nápojů v této věkové skupině. Představuje však také 
riziko vzniku problémového pití a může mít zdravotně-společenské následky zejména v důsledku 
rizikového chování pod vlivem alkoholu (Grant et al., 2006).

Popis indikátoru: 
v kolika dnech (pokud vůbec) jsi pil/a za posledních 
30 dní? 

• nikdy

• 1–2 dny

• 3–5 dní

• 6–9 dní

• 10–19 dní

• 20–29 dní

• 30 dní (a více)

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, že 
během posledních 30 dní pili alkohol minimálně 
jednou.

Popis výsledků:
výskyt respondentů, kteří uvedli, že 
konzumovali alkohol v posledních 30 dnech, 
signifikantně roste s věkem. chlapci v devátých 
třídách uvedly konzumaci alkoholu ve 49 %, 
dívky ve 43 %. U chlapců napříč věkovými 
skupinami je užívání alkoholu častější než u 
dívek. Při srovnání s národními daty z roku 2010 
je užívání alkoholických nápojů za posledních 30 
dní u litoměřických dětí výrazně nižší.

Obrázek 43. děti, které uvedly, že během posledních 30 dní minimálně jednou pily alkohol.
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Obrázek 44. srovnání podílu patnáctiletých dětí, které během posledních 30 dní minimálně jednou pily 
alkohol, s národním vzorkem 2010.
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Opilost za posledních 30 dní

Pravidelné intenzivní pití vedoucí k opilosti je nejnebezpečnější formou konzumace alkoholu u 
adolescentů. vyžaduje pozornost i vzhledem k vysokému riziku vzniku závislosti na alkoholu (kuntsche, 
rehm, & Gmel, 2004; mccarthy et al., 2004).

Popis indikátoru: 
vypil/a jsi v posledních 30 dnech takové množství 
alkoholu, že jsi byl/a opravdu opilý/á? 

• ne, nikdy

• ano, jednou

• ano, 2−3krát

• ano, 4−10krát

• ano, víc než 10krát

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že se opili alespoň jednou za posledních 30 dní.

Popis výsledků:
rovněž podíl dětí, které se alespoň jednou za 
posledních 30 dní opily, je v litoměřicích ve 
srovnání s národním vzorkem z roku 2010 menší. 
Přesto se za poslední měsíc opilo přibližně 13 % 
dívek a 19 % chlapců v devátých třídách.

Obrázek 45. děti, které uvedly opilost alespoň jednou za posledních 30 dní.
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Obrázek 46. srovnání podílu litoměřických dětí, které uvedly opilost alespoň jednou za posledních 30 dní, 
s národním vzorkem 2010.
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Opilost v průběhu života

opakovaná konzumace alkoholu vedoucí k opilosti poukazuje u adolescentů na osvojování si praktik 
nebezpečného nárazového pití. Čím častěji dochází k opilosti, tím je větší riziko poškození zdraví 
zapříčiněného rizikovým chováním, tj. zejména úrazy, jakož i sexuálně přenosnými nemocemi (WHo 
2007; 2010). kromě toho významná část nechtěných těhotenství během adolescence je důsledkem 
sexuálních kontaktů v opilosti (Bennett & nassim, 2005).

Popis indikátoru: 
vypil/a jsi někdy ve svém životě takové množství 
alkoholu, že jsi byl/a opravdu opilý/á? 

• ne, nikdy

• ano, jednou

• ano, 2−3krát

• ano, 4−10krát

• ano, víc než 10 krát

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že se opili alespoň 2krát za život.

Popis výsledků:
rovněž v parametru opakované opilosti v 
průběhu života hovoří statistika ve prospěch 
litoměřických dětí a to ve všech věkových 
kategoriích. v litoměřicích se alespoň 2x za 
život opilo přibližně 20% dívek a 35% chlapců 
v devátých třídách. rozdíly jsou statisticky 
významné, chlapci v litoměřicích se opíjejí častěji 
než dívky.

Obrázek 47. děti, které uvedly opilost alespoň 2x za život.
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Obrázek 48. srovnání podílu litoměřických dětí, které uvedly opilost alespoň 2krát za život, s národním 
vzorkem 2010.
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VZtAHy S VRSteVníKy

Šikana

o šikanování mluvíme, když žák nebo skupina žáků říká nebo provádí ošklivé a nepříjemné věci jinému 
žáku (žákyni). za šikanování považujeme i to, když nějaký žák soustavně „rýpe“ nebo dráždí jiného žáka 
takovým způsobem, který tento žák nemá rád. za šikanování se ale nepovažuje, když se dva zhruba 
stejně silní žáci hádají nebo perou. za šikanu se také nepovažuje škádlení v přátelské nebo hravé formě.

Popis indikátoru: 
Jak často jsi byl/a ve škole šikanován/a během 
posledních pár měsíců?

• nebyl/a jsem ve škole šikanován/a během 
posledních pár měsíců

• stalo se to jenom jednou nebo dvakrát

• 2krát nebo 3krát za měsíc

• asi jednou za týden

• několikrát týdně

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že byli šikanování 2x měsíčně nebo častěji. 

Popis výsledků:
Přibližně 5 % dětí v litoměřicích se setkává s 
relativně pravidelnou formou šikany. s rostoucím 
věkem pociťují chlapci tento negativní jev čím dál 
tím méně často. Při srovnání s národním vzorkem 
jsou výsledky z litoměřic obdobné.

Obrázek 49. děti, které uvedly, že byly v posledních pár měsících šikanovány 2krát měsíčně nebo častěji.
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Obrázek 50. srovnání dětí, které byly v posledních pár měsících šikanovány 2krát měsíčně nebo častěji, v 
litoměřicích s národním vzorkem 2010.
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Kyberšikana

Pravidelné intenzivní pití vedoucí k opilosti je nejnebezpečnější formou konzumace alkoholu u 
adolescentů. vyžaduje pozornost i vzhledem k vysokému riziku vzniku závislosti na alkoholu (kuntsche, 
rehm, & Gmel, 2004; mccarthy et al., 2004).

Popis indikátoru: 
Jak často jsi byl/a ve škole šikanován/a 
následujícími způsoby? 
a) někdo mi poslal nepříjemné e-maily, smsky, 
odkazy na profil nebo na chat nebo vytvořil 
webovou stránku, kde si ze mě dělá legraci,
b) někdo vyfotil nelichotivé nebo nevhodné 
fotky mé osoby a bez souhlasu je zveřejnil na 
internetu.

• nebyl/a jsem ve škole šikanován/a během 
posledních pár měsíců

• jenom jednou nebo dvakrát

• 2krát nebo 3krát za měsíc

• asi jednou za týden

• několikrát týdně

Prezentován je podíl respondentů, kteří uvedli, 
že byli šikanováni výše uvedenými způsoby 2krát 
měsíčně nebo častěji.

Popis výsledků:
s touto formou šikany se nezávisle na pohlaví 
potýká na pravidelnější bázi nízké procento 
školáků. mezi pohlavími nepozorujeme žádné 
signifikantní rozdíly. s občasnými projevy 
kyberšikany (jednou nebo dvakrát za posledních 
pár měsíců) má v litoměřicích zkušenosti zhruba 
6 % chlapců a 14 % dívek.

Obrázek 51. děti, které uvedly, že byly v posledních pár měsících obětí kyberšikany 2krát měsíčně nebo častěji.
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Obrázek 52. rozložení četnosti zkušeností s uvedenými formami šikany v absolutních hodnotách.
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UŽíVÁní nelegÁlnícH dROg

Zkušenost s užíváním marihuany

Užívání konopí, nejčastěji ve formě kouření marihuany, představuje nejrozšířenější druh nelegální 
drogy (emcdda, 2009). v České republice je marihuana třetí nejvíc užívanou návykovou látkou, 
hned po tabáku a alkoholu. ze získaných poznatků lze soudit, že pro žáky vyšších ročníků základní 
školy je marihuana relativně dostupná (kalman et al., 2012). výskyt zkušeností s užíváním 
marihuany je možné považovat za ukazatel informující o celkové společenské situaci v oblasti 
nelegálních drog a jejich rozšířenosti. i když ojedinělé užití marihuany nemusí zapříčinit poškození 
organismu, její pravidelné užívání je spojené s mnoha zdravotními následky (ramström 2005). 
kromě toho, užívání konopí představuje u adolescentů bránu k užívání jiných drog, což také 
zvyšuje společenskou závažnost této problematiky (emcdda, 2009).

Popis indikátoru: 
Už jsi někdy ve svém životě užíval marihuanu 
(trávu)? 

• nikdy

• 1–2 dny

• 3–5 dní

• 6–9 dní

• 10–19 dní

• 20–29 dní

• 30 dní (a více)

Prezentován je podíl 15letých respondentů, 
kteří uvedli, že užili marihuanu alespoň jednou 
v životě.

Popis výsledků:
Přibližně 20 % patnáctiletých chlapců a 15 
% patnáctiletých dívek v litoměřicích má 
zkušenosti s užíváním marihuany. ve srovnání s 
národním vzorkem z roku 2010 vyznívá výsledek 
tedy příznivěji pro litoměřické adolescenty, což 
platí zejména pro dívky. 

Obrázek 53. Patnáctiletí respondenti, kteří uvedli zkušenost s užíváním marihuany dle četnosti.
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Obrázek 54. srovnání dětí, které uvedly, že v životě alespoň jednou zkusily marihuanu, v litoměřicích s 
národním vzorkem 2010.
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Zkušenost s marihuanou za posledních 30 dní

Užívání konopí, nejčastěji ve formě kouření marihuany, představuje nejrozšířenější druh nelegální 
drogy (emcdda, 2009). v České republice je marihuana třetí nejvíc užívanou návykovou látkou, 
hned po tabáku a alkoholu. ze získaných poznatků lze soudit, že pro žáky vyšších ročníků základní 
školy je marihuana relativně dostupná (kalman et al., 2012). výskyt zkušeností s užíváním 
marihuany je možné považovat za ukazatel informující o celkové společenské situaci v oblasti 
nelegálních drog a jejich rozšířenosti. i když ojedinělé užití marihuany nemusí zapříčinit poškození 
organismu, její pravidelné užívání je spojené s mnoha zdravotními následky (ramström 2005). 
kromě toho, užívání konopí představuje u adolescentů bránu k užívání jiných drog, což také 
zvyšuje společenskou závažnost této problematiky (emcdda, 2009).

Popis indikátoru: 
Už jsi někdy ve svém životě užíval marihuanu 
(trávu)? 

• nikdy

• 1–2 dny

• 3–5 dní

• 6–9 dní

• 10–19 dní

• 20–29 dní

• 30 dní (a více)

Prezentován je podíl 15letých respondentů, 
kteří uvedli, že užili marihuanu alespoň jednou 
v životě.

Popis výsledků:
Přibližně 20 % patnáctiletých chlapců a 15 
% patnáctiletých dívek v litoměřicích má 
zkušenosti s užíváním marihuany. ve srovnání s 
národním vzorkem z roku 2010 vyznívá výsledek 
tedy příznivěji pro litoměřické adolescenty, což 
platí zejména pro dívky. 

Obrázek 55. Patnáctiletí respondenti, kteří uvedli užívání marihuany v posledních 30 dnech dle četnosti.
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Obrázek 56. srovnání dětí, které uvedly, že v posledních 30 dnech alespoň jednou užily marihuanu,  
v litoměřicích s národním vzorkem 2010.
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předkládá:                    Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., OPaS 

   
Návrh:  Schválení Energetického plánu města Litoměřice do roku 2030 

 

Odůvodnění:  
Město Litoměřice se ve své rozvojové strategii přihlásilo k principům tzv. udržitelné energetiky, to znamená 
k podpoře obnovitelných zdrojů energie a snižování energetické náročnosti, jako dlouhodobým zásadám dobrého 
hospodaření a snižování energetické závislosti na externích zdrojích, zlepšování kvality ovzduší a tím zvyšování 
kvality života svých obyvatel. 

Jedním z významných koncepčních podkladů navazujících na Strategický plán rozvoje města je Energetický plán 
města Litoměřice do roku 2030. Energetický plán města (dále také EPM) je střednědobým koncepčním 
dokumentem, který na období 2014 – 2030 (17 let) definuje základní vize, principy a priority energetického 
hospodářství města Litoměřice.  

Základním cílem energetického plánu je dosažení úspor energie ve výši 20 % do roku 2030 v rámci majetku 
města oproti referenční spotřebě energie v roce 2012 (přičemž teoretický potenciál je kalkulován na 28%). 
V průměru tento cíl představuje snížení spotřeby energie o 1,23 % ročně a v uvedeném časovém horizontu je cíl 
realistický a dosažitelný, což dokazuje i dosažení úspor energie v roce 2013 oproti referenční spotřebě roku 2012 
ve výši 2,3 % (bez zahrnutí klimatických faktorů).  

Daný energetický plán města bude v rozmezí 3-5 let vždy aktualizován a přehodnocován cíl úspor energie ve výši 
20 %. Stejně tak budou každý rok doporučovány Strategickému týmu k posouzení vybrané projekty úspor energie 
a pouze projekty s nejlepším hodnocením v ekonomické, environmentální a sociální oblasti budou doporučeny 
RM a ZM ke schválení.   

Hlavní přínosy Energetického plánu města    

• koncepční dokument pro projekty úspor energie v rámci majetku města – definuje potenciál úspor 
a opatření pro budovy a zařízení majetku města; 

• definuje hlavní principy při renovaci budov majetku města ve střednědobém horizontu (např. zachování 
CZT; vyhodnocování možnosti využití obnovitelných zdrojů; renovace v dobrém energetickém 
standardu; preference komplexní renovace objektů); 

• umožňuje nastavit jednotný systém pro koncepční výběr projektů úspor energie k realizaci s ohledem na 
možnosti rozpočtu města (kritéria ekonomické návratnosti, technického stavu objektu, atd.).  

• excelovská část EPM umožňuje dlouhodobé vyhodnocování úspor energie se zohledněním klimatických 
dat a přehlednou tvorbu Akčních plánů 

• pravidelné vyhodnocování EPM umožňuje dobrou a přehlednou komunikaci vůči veřejnosti založenou na 
konkrétních datech a relevantních informacích 

• existencí a praktickým využíváním tohoto plánovacího a řídícího nástroje se město zařadí mezi evropská 
města usilující o vlastní příspěvek v boji proti klimatickým změnám  

 

Dopad do rozpočtu města 

Energetický plán města předpokládá průměrné roční náklady ze strany města do projektů úspor energie ve výši 
8-10 mil. Kč., přičemž v cílovém roce 2030 se předpokládá dosažení úspor ve výši 8 mil. Kč/rok. Konkrétní 
alokace na daný rok bude vždy řešena až po hodnocení v rámci Strategického týmu a dle rozhodnutí FV, RM a 
ZM.   

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města schvaluje Energetický plán města Litoměřice do roku 2030.  

.  

  

Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 



 
 
 

ENERGETICKÝ PLÁN 
 

MĚSTA LITOMĚŘICE 
 
 

2014 – 2030 
 
 
 

 
 

 

Tento materiál byl vytvořen za podpory Programu švýcarsko – české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR. Za obsah je 
odpovědné město Litoměřice a nelze jej považovat za názor Ministerstva životního prostředí. 
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1.  Manažerský souhrn 
Energetický plán města (dále také EPM) je střednědobým koncepčním dokumentem, který 
na období 2014 – 2030 (17 let) definuje základní vize, principy a priority energetického 
hospodářství města Litoměřice. Vytvoření a provádění energetického plánu města je 
systematickým pokračováním v trendu zodpovědné správy majetku města.  

Jedná se o zásadní oblast ve vztahu k rozpočtu města, neboť výdaje za energii tvoří zhruba 
10 % rozpočtu města a po započtení dalších provozních výdajů souvisejících s oblastí 
hospodaření s energií je jejich podíl ještě významnější. 2 

1. 1.  Přehled spotřeby  
Do energetického plánu města Litoměřice bylo zařazeno celkem 41 budov a souborů budov 3 
v majetku města a veřejné osvětlení. Soubor budov městské nemocnice není v této podobě 
energetického plánu zařazen, jelikož jde městskou organizaci, na jejíž míru spotřeby energie 
nemá město vliv, resp. spotřeba energie není hrazena z jeho rozpočtu. Tyto budovy jsou však 
součástí projektu připravovaného k realizaci metodou EPC.  

Bude-li působnost energetického plánu rozšířena i o budovy organizací města, jejichž 
spotřeba energie není hrazena z rozpočtu města, mohou být v rámci aktualizace EPM do 
plánu zařazeny. 

Spotřeba energie je uvedena pro jednotlivé druhy energie a vody a pro vztažný rok 2012.  

Tabulka 1 – přehled energetické náročnosti objektů a veřejného osvětlení v majetku města ve 
fyzikálních a finančních jednotkách za rok 2012 

 

Druh energie MWh tis. Kč 

Elektřina  4 380 15 888 

Zemní plyn 1 531 2 572 

Teplo  11 064 15 922 

Nerozlišená spotřeba4 1 305 4 631 

Celkem  18 280 39 192 

Tabulka 2 - přehled spotřeby studené vody v objektech v majetku města ve fyzikálních a finančních 
jednotkách za rok 2012 

 

Spotřeba vody           m3 tis. Kč 

Voda 89 508 5 442 

                                                      
2 Například náklady provoz, údržbu, servis zařízení, včetně veřejného osvětlení, na povinné revize a dodržování 
dalších legislativních povinností apod. 
3 Některé ze zařazených budov základních škol jsou souborem několika objektů (ZUŠ a ZŠ Masarykova). 
V akčním plánu města jsou v Přehledu budov a VO všechny tyto budovy uvedeny samostatně. 
4 V případě některých budov (4 objekty) nebylo zjištěno rozdělení spotřeby na jednotlivé druhy energie, resp. je 
známa pouze celková reálná spotřeba energie a náklady za rok 2012. 
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Pro informaci je uvedené členění spotřeby uvedeno v grafu 1. 

Graf 1  Přehled rozložení výdajů za energii a vodu v roce 2012 

 

Charakter spotřeby energie a vynaložených výdajů na jednotlivé druhy energie ve městě je 
současně uveden v grafu 2.  
 

Graf 2  Charakter spotřeby energie a vynaložených výdajů v roce 2012 

Z grafu vyplývá, že jakkoli nejvíce energie (přibližně dvě třetiny) je spotřebováno na vytápění, 
v oblasti nákladů tvoří již jen zhruba polovinu a významnější položkou je oproti tomu 
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spotřeba elektrické energie. Z tohoto pohledu je doporučeno odpovídajícím způsobem 
provádět úspory v oblasti vytápění i na elektrospotřebičích. 

Uvedená celková spotřeba energie v budovách odpovídá analýze významné spotřeby energie 
bez započtení spotřeby v souboru budov nemocnice a bez započtení spotřeby v budovách 
s nevýznamnou spotřebou energie. 

1. 2.  Principy energetického plánu města  
EPM je jedním z nástrojů energetického managementu města, který je součástí realizace 
Strategického plánu rozvoje města Litoměřice (SPRM) a jenž je zakotven v Územní 
energetické koncepci města (ÚEK) 5. 

EPM, shodně s definicí vnitřního energetického managementu (viz ÚEK) zahrnuje objekty a 
zařízení v majetku města, včetně rozpočtových a jiných organizací zřizovaných městem. 6 
Platnost EPM i akčního plánu se vztahuje pouze na objekty a zařízení v majetku města, které 
mají vazbu na spotřebu energie. 

Na základě dat dostupných v době zpracování EPM byla navržena úsporná opatření v oblasti 
stavebních a technických renovací budov, například komplexní nebo dílčí zateplení objektů, 
zvýšení efektivnosti spotřeby tepelné energie, instalace vzduchotechnického zařízení 
s rekuperací tepla apod. Nastavení dalších opatření je vázáno na zpracování energetických 
auditů nebo studií proveditelnosti, které detailně zanalyzují možnosti úspor konkrétního 
objektu. 

Pro zajištění co nejvyšší účinnosti a dlouhodobého efektu je podstatné, že EPM i jeho 
aktualizace jsou schvalovány Radou města a brány na vědomí Zastupitelstvem. Ke 
schválenému energetickému plánu jsou v pravidelných intervalech připravovány a 
schvalovány akční plány. Přípravu těchto dokumentů zajišťuje a řídí energetický manažer ve 
spolupráci s odbornými organizacemi. Základem pro praktickou aplikaci EPM je jedinečný 
nástroj pro vytváření a vyhodnocování ročních akčních plánů vytvořený v MS EXCEL (viz 
přílohy č. 6, 7, 8 tohoto dokumentu). 

1. 3.  Účel energetického plánu města  
Účelem EPM je doplnění dalšího zásadního stupně strategického dokumentu v návaznosti na 
Územní energetickou koncepci a Strategický plán rozvoje města.    

EPM se tímto stává základním dokumentem, který shrnuje klíčové aspekty využívání energie 
ve městě (v majetku města Litoměřice). Roční akční plány na tomto základě (a s pomocí 
průběžně zpracovávaných energetických auditů, posudků, případně studií) navrhují cestu, jak 
snížit spotřebu energií při zachování kvality života, zlepšení ovzduší pomocí jednoznačně 
definovaných nástrojů, návrhů opatření a identifikace potenciálních zdrojů financování 
s bezprostřední vazbou na přípravy rozpočtu města. 

Základním nástrojem a nedílnou součástí EPM je energetický management, zejména zajištění 
systematického přístupu k hospodaření s energií a e sledování a vyhodnocování spotřeby 

                                                      
5 Územní energetická koncepce byla zpracována v roce 2008 a je platná pro období 2009 – 2028. Energetický 
management je popsán v kapitole 8.4. 
6 V případě obchodních společností založených městem, nebo s majetkovou účastí města je potřeba 
rozhodnout o případném zařazení do EPM individuálně. 
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energie (a vody) a dlouhodobému snižování energetické náročnosti potažmo provozních 
výdajů z rozpočtu města.  

Prostřednictvím systematicky realizovaného EPM, definovaných nástrojů a navržených 
úsporných opatření je vlivem poklesu celkové spotřeby energie dosahováno snížení 
produkce emisí, především oxidu uhličitého. Celkově EPM podporuje nastavenou politiku 
města směřující ke kvalitnímu životnímu prostředí, ochraně klimatu a ke zvýšení kvality 
života obyvatel ve vazbě na iniciativu Zdravého města.  

K tomuto faktu přispívá i podpora opatření na výstavbu a produkci energie z obnovitelných 
zdrojů, jež ve městě nahradí současné konvenční zdroje. 

S pomocí EPM a k němu příslušných ročních akčních plánů bude celý proces efektivnější a 
bude dosahováno úspor systematicky v dlouhém období. Jednotlivá opatření a projekty na 
sebe budou navazovat tak, aby potenciál úspor byl co nejvyšší a opatření se navzájem 
doplňovala, nikoli omezovala. Vzhledem k významu a rozsáhlosti tématu je tato oblast 
zpracována v podobě samostatného plánu navázaného věcně i procesně na strategický plán 
města. EPM identifikuje možné zdroje financování, které jsou dále podrobně přiřazovány 
k jednotlivým úsporným opatřením v akčním plánu konkrétního roku. Takto vzniklý odhad 
nákladů na úsporná opatření se spolu s odhadem nákladů na spotřebu energie (elektrické 
energie, zemního plynu a tepla) předloží Radě města ke schválení. V případě přijetí Akčního 
plánu, se předpokládané náklady stanou součástí podkladů pro přípravu rozpočtu města. 

1. 4.  Cíl EPM 
Základním cílem energetického plánu je dosažení úspor energie ve výši 20 % do roku 
2030 v rámci majetku města oproti referenční spotřebě energie v roce 2012 7. V průměru 
tento cíl představuje snížení spotřeby energie o 1,23 % ročně a v uvedeném časovém 
horizontu je cíl realistický a dosažitelný.  

Celkový potenciál úspor energie vztažený ke známé spotřebě roku 2012 představuje 
minimálně 28 % a v průběhu času může být vyšší vlivem úrovně technologie, znalostí, 
úrovně energetického řízení (managementu, snižování díky, z čehož bezpečně realizovatelný 
potenciál představuje 20 % v podobě výše uvedeného cíle.  

Další cíle mohou být v průběhu času doplněny a upravovány, například cíl ve využití 
obnovitelných zdrojů energie nebo snížení produkce emisí CO2. Postupné zpřesňování a 
doplnění cílů může pomoci kompenzovat i případné navýšení spotřeby energie vlivem 
rozšiřování majetku města. 

1. 5.  Dopady a vazby EPM  
Zavedení a realizace EPM bude mít vliv na zvýšení efektivity činností a plánování. Pro 
přípravu rozpočtu města bude možno přímo využít podklady z akčního plánu a optimalizovat 
výdaje s ohledem na budoucí provozní náklady, resp. přínosy a úspory.  

                                                      
7 Stanovení cíle v delším časovém horizontu předpokládá dodržení více okrajových podmínek a podléhá 
pravidelnému vyhodnocování a aktualizaci v rámci aktualizace energetického plánu města.  
Metodicky je uvedený cíl stanoven jako 20 % celkové absolutní hodnoty spotřeby energie roku 2012 
v budovách s významnou spotřebou a ve veřejném osvětlení, tzv. referenční spotřeby. V případě změny 
struktury majetku či jiné významné změny bude referenční spotřeba upravena a absolutní výše hodnoty cílové 
úspory bude přepočtena. Pravidelné roční vyhodnocování bude prováděno jak v reálné tak v normované 
spotřebě energie – viz kapitola 2.4. 



Stránka 10  

Níže uvedené schéma představuje základní princip EPM ve vazbě na financování. Opatření 
navržená v akčních plánech EPM jsou v souladu se strategií města a v synergii s plánovanými 
investičními i neinvestičními projekty a akcemi. Ke každému navrhovanému projektu 
v zásobníku projektů bude vyhledáván potenciální zdroj financování tak, aby byly 
optimalizovány dopady do rozpočtu města.  

Uvedený průměrný roční náklad na realizaci EPM je orientační, v letech, kdy bude více 
investičních akcí (zateplování), bude tento podíl vyšší, v letech, kdy bude převažovat 
energetický management a drobnější investiční akce, bude nižší. Podstatnou roli také sehraje 
rozhodnutí o koncepční obnově veřejného osvětlení.    

Obrázek 1  Schematické znázornění cíle a rozdělení předpokládaných nákladů na dosažení cíle 8 

 

 

 

 

 

 

Dokument EPM je koncepčním dokumentem, který formuje konkrétní podobu Strategického 
plánu rozvoje města. Stanovuje cílové hodnoty, nástroje vedoucí k dosažení těchto hodnot a 
vymezuje způsob vyhodnocení úspěšnosti realizovaných úsporných opatření. Umožní 
provozovat budovy v souladu se stávajícími právními předpisy souvisejícími s hospodařením 
s energií a kontrolu zde uvedených ukazatelů. Jeho vypracování je nepovinné (povinnost 
zpracování nevyplývá z legislativy).  

Výsledky činností města v období platnosti EPM (2014 – 2030) se stanou podkladem pro 
aktualizaci Strategického plánu rozvoje města i samotného dokumentu EPM.  
  

                                                      
8 Průměrná roční úspora je vypočtena jako průměr za 17 let při nulovém nárůstu ceny energie. Za tohoto 
předpokladu bude roční úspora postupně narůstat v závislosti na aktuálně realizovaných opatřeních, až 
v cílovém roce dosáhne cca 5 mil.Kč ročně. V případě růstu ceny energie tak bude vždy vyšší, například při 
průměrném 1% ročním nárůstu cen energie bude průměrná úspora cca o 11 % vyšší.   

Celkový 
potenciál úspor 

> 28 % 20 % 

Cíl dosažené 
úspory 2030 

 Průměrné roční 
náklady  

 16 
mil.Kč 

Průměrné roční 
náklady z rozpočtu 

10 
mil.Kč 

Průměrná 
roční úspora  

2,7 
mil.Kč 
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2.  Analytická část 
Analytická část EPM zahrnuje přezkum spotřeby energie v objektech v majetku města a 
základní informace o stavu a vývoji majetku města ve vztahu ke spotřebě energie.  

2. 1.  Předmět a hranice EPM 
Předmětem EPM jsou zařízení (budovy) města Litoměřice, ale i veškeré činnosti a rozhodnutí 
zaměstnanců organizace mající vliv na spotřebu energie, například: 

• plánování investičních opatření v budovách (rekonstrukce stavebních konstrukci a 
technických zařízení budov) a zařízeních (zdroje energie, veřejné osvětlení) 

• provoz budov (dodržování požadavků na kvalitu vnitřního prostředí při současném 
zohledňování energetické náročnosti provozu) a zařízení, 

• nákup vybavení a služeb (dodávka energie a tepla), 

• chování uživatelů budov, 

Hranici EPM tvoří majetek města Litoměřice s vazbou na spotřebu energie, zejména všech 
budov a zařízení v majetku města. 

 

Obrázek 2 Schéma propojení a vazby jednotlivých strategických a energetických dokumentů. 
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2. 2.  Energetické plánování a legislativa  
Mezi dokumenty strategické povahy s vazbou na energetické plánování a současně s oporou 
v legislativě či v normách lze zařadit tyto dokumenty: 

• Strategické dokumenty v oblasti územního plánování a stavebního řádu definované 
stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů) 

• Strategické dokumenty v oblasti energetiky definované zákonem o hospodaření 
energií (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů) 

• Energetické plánování a řízení v rámci organizace definované normou ČSN EN ISO 
50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem 
na použití. 

• Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) 9 s vazbou na klíčový dokument Pakt 
starostů a primátorů (Covenant of Mayor, www.eumayors.eu). 

V příloze č. 3 tohoto dokumentu je uveden přehled právních předpisů v oblasti užití energie 
a energetické účinnosti, ze kterých vyplývají zákonné požadavky, včetně prováděcích 
předpisů k těmto zákonům. Všechny uvedené předpisy jsou uvažovány v aktuálním platném 
znění, tzn. ve znění pozdějších předpisů. 

2. 3.  Vazba na strategické dokumenty města  
EPM Litoměřice je dokument, který svým obsahem doplňuje další strategické a rozvojové 
dokumenty města, především Strategický plán rozvoje města (SPRM). Tvoří konkrétnější 
podobu koncepce úspor energie, která je navržena dle místního šetření a analýzy provedené 
v dokumentu Územní energetická koncepce města Litoměřice.  

SPRM definuje 5 oblastí, přičemž rozvojová oblast “D“ popisuje město Litoměřice jako město 
inovací: „energeticky nezávislé a nízkoemisní město“. 

Cíle, které si město v této oblasti stanovilo dosáhnout, jsou následující 10: 
• Zajistit úsporu energií, energetický management, snížení emisí a podporu 

obnovitelných zdrojů energie, 
• Zajistit realizaci geotermálního projektu a souvisejících aktivit, 
• Připravit podmínky pro udržitelnou dopravu a její ekologizaci. 

ÚEK tvoří analytický základ pro dokument EPM. V analýze jsou dostupná data o celkové 
spotřebě města, rozložení zdrojů energie a spotřeby, rozbor výskytu a využívání 
obnovitelných a netradičních zdrojů energie na území města, či hodnocení ekonomicky 
využitelných úsporných opatření. Informace z ÚEK udávají směr a hranice opatření a 
nástrojů, která jsou v rámci EPM prezentována. Zejména se opírá o návrh řešení 
energetického hospodářství města, kde byla navržena konkrétní opatření. Jako nejvhodnější 
byly vybrány (na základě multikriteriální analýzy) tyto: 

                                                      
9 Sustainable Energy Action Plan 
10 Podrobný popis aktivit je k dohledání v dokumentu Strategický plán rozvoje města Litoměřice dostupný na 
oficiálních webových stránkách města www.litomerice.cz  

http://www.eumayors.eu/
http://www.litomerice.cz/
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• Realizace úsporných opatření, především u spotřebitelů energie - zateplení 
vytápěných objektů, regulace (ekvitermní regulace zdrojů a přenosové soustavy, 
termostatické ventily), zlepšení izolace rozvodů CZT, renovace zdrojů tepla. 

• Využití obnovitelných zdrojů energie - biomasa včetně bioplynu, solární zařízení 
(zejména pro přímý ohřev vody), instalace dalších tepelných čerpadel, využití 
potenciálu řeky Labe (zbudování malé vodní elektrárny). 

• Využití geotermálního zdroje tepla HDR („hot dry rock“ – umělé vytvoření tepelného 
výměníku v příslušné hloubce) k výrobě elektrické energie a dodávce tepla do sítě 
CZT s použitím kombinované výroby v ORC (Organický Rankinův cyklus) cyklu. 

2. 4.  Výchozí stav pro zpracování EPM 
Výchozím stavem se rozumí stanovení výchozího roku pro sledování vývoje energetického 
hospodářství města a analýza spotřeby v tomto roce. Výchozím rokem byl stanoven rok 
2012, za nějž byla v době zpracování k dispozici dostupná kompletní data.  

Pro analýzu spotřeby bylo využito reálných (fakturovaných) spotřeb. Pro potřebuju 
jednotlivých odborů lze vyčíslit celkovou spotřebu energie v roce 2012 v sektoru školství, 
administrativních budov, sportovních zařízení, veřejného osvětlení a sektoru jiné (budova 
knihovny, Domu kultury, Domu mládeže, objekty technických služeb). Z tohoto grafu vyplývá, 
že nejvíce energeticky náročným sektorem je školství. 

Graf 3  Přehled celkové spotřeby energie v roce 2012 dle sektorů 

 
  

školství 
40% 

administrativa 
7% 

sportovní  
zařízení 
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9% 

ostatní 
14% 
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Tabulka 3  Přehled spotřeby energie v roce 2012 pro zvolené sektory 

Sektory MWh tis. Kč 

Školství 6 845 12 851 

Administrativa 1 228 2 629 

Sportovní zařízení 5 135 10 415 

Veřejné osvětlení 1 305 3 753 

Ostatní 2 266 4 914 

Analýza spotřeby zahrnuje spotřeby energie budov s významnou spotřebou energie 
v majetku města. Naopak neobsahuje data o spotřebách budov, které mají energetický 
management řešený odděleně od energetického managementu města (například objekty 
nemocnice). 

Pro meziroční srovnání spotřeby energie se obvykle používají hodnoty normované spotřeby 
energie. Tyto normované hodnoty se vztahují na spotřebu energie na vytápění, která tím 
zohledňuje rozličné klimatické poměry jednotlivých let. Analýza spotřeby zohledňuje 
normované hodnoty u spotřeby tepla, viz. následující tabulka. Přepočet reálné spotřeby na 
spotřebu normovanou se provádí pomocí tzv. denostupňové metody. 

Tabulka 4  Porovnání reálné a normované spotřeby tepla v roce 201211 

Reálná spotřeba tepla  

[MWh] 

Normovaná spotřeba tepla  

[MWh] 

11 064 11 539 

Přehled spotřeb energie a vynaložených nákladů v objektech v majetku města v roce 2012 
naleznete v příloze č. 1. Celkový přehled reálné spotřeby je uveden v manažerském souhrnu 
(kapitole 1). 

Současné řešení energetických otázek 

Základ energetického managementu města tvoří sledování spotřeby jednotlivých druhů paliv 
a vody pomocí aplikace e-manažer. Data jsou zaznamenávána od přelomu let 2011/2012, 
pro jednotlivé druhy energie (paliva: elektřina, teplo, zemní plyn a teplá voda) a studenou 
vodu. 

Postupná realizace úsporných opatření na objektech města s podporou dotačních titulů, jako 
např. OPŽP (Operační program životního prostředí) a EFEKT (dotační program Ministerstva 
průmyslu a obchodu). Na části budov realizována analýza potenciálu úspor energie řešených 
formou služeb se zárukou (EPC). 

Podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů, aktuálně je na 3 vybraných budovách (MŠ a 
ZŠ) dokončován projekt využití fotovoltaické elektrárny. 

                                                      
11 Uvedené hodnoty zahrnují spotřeby v budovách, kde bylo provedeno přesné rozdělení na jednotlivé druhy 
energie. V případech některých budov byly identifikovány celkové spotřeby energie a normování spotřeby tepla 
v době zpracování EPM nebylo provedeno. V následujících akčních plánech toto bude postupně doplněno a 
sledovány budou vždy obě hodnoty – normová i reálná – za celou významnou spotřebu energie města.  
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Obchodování elektřiny a plynu na komoditní burze, s celkovým obchodovaným objemem 
obchodu 13 GWh za 19 mil. Kč. Obchodem bylo dosaženo úspory 6,1 mil. Kč. 

Město se v rámci prosazování snižování své energetické náročnosti, zkvalitňování životního 
prostředí a zároveň zvyšování kvality života obyvatel postupně zapojilo do několika projektů, 
které formují trvale udržitelný rozvoj města. Město Litoměřice je zapojeno do následujících 
projektů: 

• Zdravé město – projekt je zaměřen na tvorbu kvalitnějšího, zdravějšího a 
spokojenějšího života svých občanů. Proto klade důraz na všechny oblasti života, 
které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Město je členem sítě Národní sítě 
zdravých měst (NSZM) od roku 2002.  

• Město zastává principy Místní agendy 21, kde v roce 2013 dosáhli kategorie „B“  

• Kampaň DISPLAY – hlavním cílem této iniciativy je zveřejňování informací o 
náročnosti veřejných budov z hlediska jejich spotřeby energie a dopadu na životní 
prostředí. Doposud se zapojilo v rámci iniciativy 8 základních škol a radnice města. 

• Energy Cities – jde o evropskou asociaci místních samospráv v oblasti energetické 
přeměny.  

Počet a stav budov 

V rámci EPM je ve vlastnictví města Litoměřice, resp. příspěvkových a řízených organizací 
evidováno 49 budov, z toho 25 základních a mateřských škol, 5 budov městského úřadu, 3 
objekty sportovního zařízení a 16 budov s různým způsobem využití (kulturní střediska, 
objekty technických služeb, centra pro děti a mládež). 

Většina z hodnocených budov dosud neprošla stavebními úpravami souvisejícími se snížením 
energetické náročnosti. Instalované systémy technického zařízení budov jsou postupně 
renovovány.  

Průkazy energetické náročnosti budov 

V roce 2013 byla realizována první etapa zpracování průkazů energetické náročnosti budov 
podle zákona o hospodaření s energií, resp. vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov. V této etapě bylo zpracováno celkem 39 PENB na budovy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 500 m2.  

Další etapa je pro budovy s plochou 250 – 500 m2 v souladu s požadavky legislativy 
plánována na rok 2015.  

Stav veřejného osvětlení 

Stávající stav VO je s výjimkou několika rekonstruovaných částí nezměněn od doby své 
instalace, cca 40 let. Celkově je tak soustavu VO nutno považovat za technicky zastaralou. 
Celková spotřeba elektrické energie v roce 2012 činila zhruba 1 500 MWh při celkovém 
počtu 2 562 světelných bodů. 

Příprava projektu pro realizaci úspor metodou EPC 

V roce 2013 byla zpracována analýza potenciálu úspor energie pro realizaci projektu 
metodou EPC na 16 objektech. Výsledky analýzy ukázaly, že potenciál úspor pro uplatnění 
této účinné a pro město výhodné metody existuje. V rámci projektu bude možné uplatnit i 
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spolufinancování nezbytné výměny vzduchotechnických jednotek v areálu městské 
nemocnice.  

Více o projektu EPC v kapitole 5. 8. 2 Projekty s využitím metody EPC. 

Osvětové akce 

Jednou z úspěšných osvětových kampaní ve městě byla realizace osvětové akce s licencí 
evropské kampaně Display. V průběhu 3 let se do kampaně zapojilo 9 základních škol 
v Litoměřicích a žáci těchto škol byli seznámeni s principy energetického managementu a 
praktickými možnostmi úspor energie. Dále pořádání odborných konferencí a kulatých stolů 
k tématu energetiky.  

Obnovitelné zdroje energie 

V Litoměřicích je kladen důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie, přičemž úsilí města 
Litoměřice o co nejvyšší využití obnovitelných zdrojů energie náhradou za fosilní zdroje, 
zvýšení soběstačnosti, snížení emisí skleníkových plynů i dalších znečišťujících látek.  

Zásadním projektem je výstavba geotermální teplárny, na jejíž využití se město zaměřuje od 
roku 2006. V průběhu výzkumné fáze vznikl již průzkumný vrt hluboký 2, 1 km. V projektu se 
však počítá s dvěma vrty o hloubce až 5 km. Město odhaduje náklady na výstavbu okolo 
3,8 miliardy Kč, přičemž by v rámci výzkumného projektu, pokud bude schválen, mohly být 
náklady hrazeny z Evropské unie. V případě zajištění financování projektu lze zahájit 
budování geotermální teplárny na jaře roku 2015. Zahájení komerčního provozu je 
předběžně odhadováno na rok 2020. 

Aktuálně je také využívána vodní energie. V roce 2012 byla do provozu uvedena vodní 
elektrárna na jezu, který doposud nebyl energeticky využíván. Jedná se o podnikatelskou 
aktivitu společností Dolnolabské elektrárny a Energo Pro, nicméně je považována za součást 
směřování k „energeticky soběstačnému městu“. Litoměřice sehrávají v této aktivitě 
významnou celostátní pozici a myšlenku dále propagují mimo jiné v rámci Národní sítě 
zdravých měst. 

Jak vodní elektrárna, tak geotermální teplárna jsou koncipovány tak, aby vyhověly systému 
ostrovních provozů a startů ze tmy pro zvýšení odolnosti měst proti dopadům případného 
blackoutu.  

Zvolené řešení navazuje na výstup dvou státních programů, a to „Zvýšení odolnosti 
distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR s cílem 
zvýšení bezpečnosti obyvatel“ a „Výzkum možnosti posílení startů ze tmy pro zvýšení 
spolehlivosti a odolnosti provozu elektrizační soustavy ČR“. 

Do celkové strategie města zapadá i podpora fototermických kolektorů, za níž bylo město 
v minulosti několikrát oceněno v odborných i laických kruzích. Podpora instalací 
fototermických kolektorů by měla nadále být součástí dlouhodobé strategie města.  

Současně je energie slunce využívána i pro výrobu elektřiny a v tomto trendu bude 
pokračováno, pokud budou v rámci akčního plánu tyto projekty vyhodnoceny jako 
ekonomicky i environmentálně smysluplné. V současné době je instalace fotovoltaických 
panelů umístěna na třech budovách (ZŠ U stadionu, ZŠ Havlíčkova a MŠ Masarykova), 
s celkovým výkonem přibližně 80 kW. 
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2. 5.  Shrnutí a doporučení analytické části  
Město Litoměřice jako jedno z mála měst v České republice zavedlo energetický 
management v rámci úřadu komplexně. Podařilo se položit základ evidence budov a 
monitoringu spotřeby energie a vynaložených nákladů. Pro zajištění této činnosti byla zřízena 
pozice energetického manažera, který zároveň zaštiťuje úsporná opatření na vybraných 
budovách. Tato činnost zahrnuje výběr objektů k realizaci úsporných opatření, návrh 
možného financování akce, zajištění expertního posudku nebo projektu, přípravu 
výběrového řízení a konečné hodnocení akce a její vývoj v letech. 

Pro následující rozvoj energetického managementu ve městě je klíčová podpora činností 
zajišťovaných nebo koordinovaných energetickým manažerem. Výhodou bude, pokud by 
tento rozvoj byl realizován v souladu s principy systému hospodaření s energií dle ČSN EN 
ISO 50001 (aniž by bylo nutné zavedený systém certifikovat).12  

Nedílnou součástí je provádění aktualizace a doplnění databáze informací o budovách 
v majetku města (pasportizace budov), posilování významu monitoringu spotřeby (zavedení 
dálkových odečtů) energie (a vody) a vynaložených nákladů (nejlépe pomocí stávající 
aplikace kvůli zachování kontinuity dat) a systematizace plánování úsporných opaření a 
predikce spotřeby.  
  

                                                      
12 Na zavedení energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001 je poskytována dotace z programu 
EFEKT ministerstva průmyslu a obchodu, pro rok 2014 je hranice pro poskytnutí dotace rozšířena i pro města 
s počtem obyvatel nad 20.000 obyvatel.  
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3.  Návrhová část 
Návrhová část obsahuje upřesnění vize a cílů, struktury a náplně EPM v podobě návrhu 
konkrétních nástrojů a opatření. Blíže přibližuje principy energetického plánování a 
především akční plán a způsob práce s ním.  

Hlavní kapitolou návrhové části je model realizace potenciálu úspor a vyčíslení přínosů a 
nákladů navrhovaných úsporných opatření. 

3. 1.  Základní teze energetického plánování 
Následující teze zahrnují základní myšlenky a podmínky pro strategické plánování pro 
strategickou oblast zásobování a hospodaření energií.  

1. Veškeré strategické záměry a rozhodnutí, nástroje a opatření strategického plánu města, 
které mají vztah k nakládání s energií, jsou připravovány a činěny v souladu s aktuální 
Územní energetickou koncepcí (ÚEK) města. 

2. Město má zájem o zachování centrálního zásobování teplem. Budovy v majetku města 
zůstanou v souladu s ÚEK připojeny k soustavě CZT. Současně bude v rámci 
energetického plánování vyhodnocována možnost připojení dalších odběrných míst a to 
jak s ohledem na technické tak ekonomické parametry konkrétního projektu. 
Vyhodnocován bude také vývoj ceny tepla ve vztahu k ostatním zdrojům energie tak, 
aby bylo dodrženo kritérium výhodnosti připojení k CZT dle aktualizace ÚEK. Udržení 
stávajícího CZT dále souvisí s projektem „Geotermální energie Litoměřice“, který pro 
účely vytápění plánuje využít. 

3. Město Litoměřice má zřízenu pozici energetického manažera města, který ve spolupráci 
s jednotlivými správci budov a dalšího majetku pečuje o majetek tak, aby docházelo 
k průběžnému zvyšování energetické efektivnosti.  

4. Město Litoměřice bude při renovaci a rekonstrukci svého majetku vždy vyhodnocovat 
možnost využití obnovitelných zdrojů energie, současně bude renovace probíhat 
v nejlepším možném energetickém standardu (nízkoenergetický, pasivní, budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie) s ohledem na ekonomické parametry a 
komplexnost opatření.  

5. Město Litoměřice bude pravidelně vytvářet a vyhodnocovat Akční plán energetiky.  

6. V případě, kdy bude v rámci majetku města identifikován dostatečný potenciál úspor 
energie pro realizaci projektů s garancí úspory třetí stranou (metoda EPC), bude tento 
typ projektů preferován. 

7. Město Litoměřice bude svým příkladem působit na ostatní skupiny ve městě, občany, 
podnikatele, a to ve vztahu k energetickému managementu, úsporám energie, potažmo 
snižování zátěže na životní prostředí.  

3. 2.  Vize a dlouhodobé cíle 
Vize EPM Litoměřice vychází z dlouhodobých cílů a rozvojových záměrů města vyplývajících 
především z ÚEK města Litoměřice a Strategického plánu rozvoje města a ostatních 
rozvojových dokumentů.  

Pro město Litoměřice byla zformulována následující vize energetického plánu města. 
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Město Litoměřice do roku 2030 směřuje k: 
• udržitelnému využívání (tj. zásobování i spotřebě) energie,  
• sociální stabilitě, tj. stabilizaci výdajů za energii a prevence výskytu sociálně 

vyloučených lokalit z důvodu tzv. energetické chudoby, 
• přijetí energetické efektivnosti jako jednoho ze základních vzorců chování,  
• stabilizaci, případně snížení výdajů za energie a tím snížení mandatorních 

(provozních) výdajů, 
• snížení negativních dopadů městské energetiky na životní prostředí. 

Město Litoměřice do roku 2030 usiluje o:  
• snížení energetické náročnosti o 20 % oproti roku 2012. 13 

K naplnění vize energetického plánu města Litoměřice byly realizačním týmem stanoveny 
prioritní oblasti, které představují pilíře dlouhodobého rozvoje města v oblasti komunální 
energetiky. Prioritní oblasti byly stanoveny takto: 

• Prioritní oblast 1 - Úspory energie 
• Prioritní oblast 2 – Zdroje energie - OZE 
• Prioritní oblast 3 – Osvěta a informovanost  

Schéma EPM popisující jednotlivé prioritní oblasti a jejich cíle je umístěno v příloze č. 5. 

Takto nastavená vize může být dále rozvíjena a diskutována. Současně je tím položen základ 
energetické politice města, která může být do budoucna základem pro další rozvojové 
záměry a také součástí zavádění energetických systémů v souladu s ČSN EN ISO 50001 
(standardizace energetického managementu), pokud se k tomuto principu město do 
budoucna přihlásí.  

3. 3.  Vazba na směřování k energetické nezávislosti 
Obecně lze energetickou nezávislost považovat za součást (podmnožinu) energetické 
soběstačnosti. Energetická soběstačnost měst a obcí není zamýšlena jako absolutní 
soběstačnost, ale jako princip, který je vystavěn na postupném:  

• snižování spotřeby energie, 
• využívání obnovitelných zdrojů energie.  

Energetická soběstačnost významně souvisí s energetickou bezpečností a nezávislostí, ale 
neznamená nutně 100% soběstačnost. Míra soběstačnosti je dána jak místními, tak i vnějšími 
podmínkami a strategií a ekonomickými možnostmi.  

Energetickou soběstačnost lze plánovat a v rámci tohoto plánu je naznačeno její možné 
grafické vyjádření. Jedná se o příklad, který bere v potaz stávající situaci, předpokládaný 
vývoj a možnost okolních vlivů. O koncepci energetické soběstačnosti bude dále vedena 
odborná i veřejná diskuse.   

                                                      
13 Podrobnosti stanovení tohoto cíle jsou blíže osvětleny v dalších kapitolách návrhové části. 
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Graf 4 - Schematické znázornění trendu k energetické soběstačnosti  

 
 Snaha města Litoměřice je dosáhnout co nejvyššího stupně energetické soběstačnosti při 
zachování principu udržitelné energetiky a o co nejvyšší využití obnovitelných zdrojů energie 
náhradou za fosilní zdroje. Tento princip je také zakotven ve strategické vizi města.  

3. 4.  Potenciál úspor podle zásobníku opatření  
V rámci EPM se předpokládá celkový potenciál úspor na objektech majetku města ve výši 
přibližně 5 000 MWh ročně.  

To představuje úsporu ve výši téměř 28 % oproti celkové spotřebě energie v roce 2012. 
Dosažení úspor v této výši může být dosaženo a překročeno kombinací opatření 
stavebnětechnických (komplexní i částečné zateplení obálky budovy, výměna oken), 
úpravami a renovací technického zařízení budov (systém vytápění, větrání, osvětlení a 
přípravy teplé vody), postupnou obměnou a regulací veřejného osvětlení a realizací a 
dodržováním zásad energetického managementu.  

Potenciál úspor na jednotlivých objektech bude postupně aktualizován a zpřesňován na 
základě podrobnějších hodnocení a analýz a pravděpodobně je vyšší, než je uvedená 
hodnota.  

Pravidelně aktualizovány musejí být i investiční náklady a předpokládaná úspora provozních 
nákladů, která je pro účely EPM stanovena orientačně na základě dostupných dat a 
předpokladu úsporných opatření. 

Přehled potenciálu úspor podle zásobníku opatření je uveden v příloze č. 9. 
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3. 5.  Model realizace úspor energie 
Níže uvedený model ukazuje, jak a za jakých nákladů je uvedený cíl EPM dosažitelný. 
Základní předpoklady pro tvorbu modelu: 

• Zásobník opatření bude doplňován průběžně, aktuální hodnota potenciálu úspor tím 
bude navyšována – v součtu s hodnotou úspor dosahovanou již realizovanými 
opatřeními 

• Jednotlivá opatření ze zásobníku budou realizována průběžně a postupem času bude 
dosahováno vyšších než plánovaných úspor – vyplývá ze zkušenosti z měst, kde je 
prováděn systematický energetický management 

• Výchozí stav zahrnuje spotřebu energie v souboru budov městské nemocnice a také 
odhad spotřeby a potenciálu úspor na budovách a zařízeních aktuálně nezařazených 
do energetického plánu města (z důvodu nevýznamné spotřeby energie – viz výše) 

• Jednotková cena energie zůstává nezměněna – jedná se o zjednodušení výpočtu, 
které je však na straně bezpečnosti a výsledná úspora v penězích tak bude vždy 
vyšší14.  

Měrná investiční náročnost opatření v zásobníku opatření se pohybuje v rozmezí 6 000 do 
160 000 Kč/MWh uspořené energie. Vážený průměr měrné investiční náročnosti opatření 
předpokládaných pro dosažení cíle činí zhruba 75 tis.Kč/MWh. Na jeho základě je možné 
provést odhad celkových investičních nákladů, které bude potřeba vynaložit pro dosažení 
předpokládaného cíle ve výši zhruba 270 mil. Kč.  

Za předpokladu, že tyto náklady budou rozloženy rovnoměrně do 17 let, se jedná o investiční 
náklady v průměrné výši 16 mil. Kč ročně s tím, že je nutno počítat s dalšími faktory, jako je 
vliv ceny peněz, inflace, změn v cenách materiálu a služeb apod.   

Měrná investiční náročnost v případě VO se v průběhu času bude pravděpodobně pohybovat 
také v rozmezí 70 – 80 tis.Kč/MWh v případě, že bude naplněn předpoklad postupného 
snižování cen svítidel a zdrojů. 

3. 6.  Rozbor variant dosažení úspor  
Pro ověření uvedených předpokladů, reálnosti cíle a odlišností v případě různých vstupních 
předpokladů ročního nárůstu energie jsou v následujících příkladech uvažovány 2 varianty 
dosažení úspor: 

1. Varianta za předpokladu nulového navýšení cen energie, 

2. Varianta za předpokladu průměrného 3 % ročního nárůstu cen energie.  

Varianta 1 
Při zachování cen energie roku 2012 představuje daný cíl úsporu energie v celkové výši cca 
49 mil. Kč, v roce 2030 by v porovnání oproti roku 2012 činila 5 mil. Kč ročně. Rentabilita 
vložených investic za celou dobu hodnocení by představovala zhruba 18 %.15 

                                                      
14 Vzhledem k tomu, že vyšší úspory jsou dosahovány opatřeními při zásobování teplem, přičemž jednotková 
cena tepelné energie je nižší než cena elektřiny, je ve výpočtu tento fakt zohledněn.  
15 Poměr kumulativních výnosů vůči celkovým vloženým investicím, u nichž není uvažován vliv času.  
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Graf 5 - Varianta 1: vývoj celkové spotřeby energie a celkové (roční) úspory energie  

 
 

Varianta 2 
Při průměrném 3 % nárůstu cen energie by kumulativní úspora činila 70 mil. Kč a téměř 8, 5 
mil. Kč v roce 2030.  Rentabilita vložených investic za celou dobu hodnocení činí 23 %. 

Graf 6 - Varianta 2: vývoj celkové spotřeby energie a celkové (roční) úspory energie  
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Poznámka: Evropská směrnice o energetické efektivnosti (EED) předpokládá snižování 
energetické náročnosti tempem 2,5 % ročně.16   

Příklad – realizace postupné obměny VO 
• pro VO bude zpracována aktualizace koncepce obměny VO, na jejímž základě bude 

moci být prováděna optimalizovaná obměna a to zejména v ekonomickém smyslu. 
Využity tak mohou být všechny finanční nástroje, včetně projektu metodou EPC nebo 
využití dotačních titulů, úvěru i financování z rozpočtu. V principu půjde o postupnou 
realizaci částí VO, které je nezbytné rekonstruovat s ohledem na technický stav, s 
upřednostněním částí které jsou návratné do 10 let prostou návratností, s využitím 
dotace na obnovu technické infrastruktury.  

• předpokladem je, že v průběhu 15 let bude obnoveno celé VO s docílením 60 % 
úspory energie a dalších provozních nákladů.  

• vycházíme z předpokladu, že vývoj LED zdrojů světla je zhruba v polovině doby vývoje 
a nadále budou k dispozici zdroje i svítidla umožňující ekonomicky efektivnější 
náhradu stávajících zdrojů světla ve VO. 

• podíl celkové úspory na celkové úspoře energie jsou zhruba 4 pct. body, tj. 20 % 
předpokládané úspory pro rok 2030. Předpokládané průměrné investiční náklady 
jsou odhadovány na cca 3 mil. Kč ročně do roku 2030. Náklady na zdroje světla by 
neměly překročit stávající roční náklady na výměnu výbojek díky podstatně delší 
životnosti LED zdrojů.  

• předpokládaný podíl rozpočtu města se předpokládá do 50 %, tj. okolo 1,5 mil. Kč 
ročně.  Pro srovnání, 1mil. Kč ročně vyčleňuje na obnovu město Bechyně, které má 
zhruba poloviční počet světelných bodů. 

3. 7.  Potenciál vlastní výroby energie 
Využití tepelné geotermální energie bude realizováno postupně v souladu s územní 
energetickou koncepcí a aktuálními akčními plány. Předpokládá se postupné připojování 
stávajících objektů na nový zdroj energie, včetně přípravy teplé vody a dalších provozů 
vyžadujících teplo celoročně. Současně bude postupováno v souladu s dlouhodobým plánem 
snižování energetické náročnosti tak, jak je navrženo v tomto plánu a opatření na snížení 
spotřeby energie, včetně tepla budou realizována postupně na všech budovách v majetku 
města. Současně budou hledány možnosti pro postupné připojení dalších objektů na 
centrální zdroj tepla. Z uvedených důvodů je v tomto modelu počítáno s postupným 
nárůstem využití geotermálního tepla v letech 2020 - 2030 s tím, že rok realizace 
geotermálního zdroje dle předpokladu nastane před rokem 2020.  

Cílový stav předpokládá 100 % zásobování městského majetku teplem a teplou vodou z 
geotermálního zdroje.  

V rámci akčního plánu byl orientačně posouzen i potenciál realizace výroby elektrické 
energie pomocí fotovoltaických článků umístěných na střechách uvedených objektů, a to ve 
výši minimálně 304 MWh elektrické energie za rok. Výše nákladů na realizaci se v tomto 

                                                      
16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012, o energetické účinnosti, o změně 
směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. 
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případě odhaduje na přibližně 11 mil. Kč. Tento potenciál nezahrnuje posouzení 
realizovatelnosti projektu z architektonického, stavebnětechnického, urbanistického či 
estetického hlediska, jedná se tedy pouze o teoretický potenciál, který nemusí být využit. 
Naopak aplikací FV panelů např. na obvodové stěny objektů může být tento potenciál i vyšší. 
Potenciál výroby elektřiny musí být postupně aktualizován a zpřesňován na základě 
podrobnějších hodnocení a analýz. 

Posouzení možnosti zásobování místních částí teplem z biomasy je uvažováno pro ty oblasti, 
které nelze nebo lze jen obtížně napojit na centrální zásobování teplem. Předběžně se 
ověřují možnosti pěstování rychle rostoucích dřevin, které by se ve formě štěpky používali 
jako palivo pro jednotlivé kotelny. Vhodnost pěstování rychlerostoucích dřevin v lokalitě 
města Litoměřic se doporučuje podrobit bližší studii. 

Na podporu fototermických kolektorů navazuje návrh akčního plánu, předběžně je posouzen 
potenciál instalace fototermických kolektorů na 15 objektech, s ohledem na technické 
možnosti a využitelnost. Dle ÚEK je ekonomicky nadějný potenciál k instalaci těchto zařízení 
odhadován na necelých 1 300 MWh za rok. 
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4.  Nástroje implementace a financování 

4. 1.  Energetický management 
Zásady energetického managementu jsou ve městě v rámci správy majetku uplatňovány již 
více než dva roky. Jedním z prvních kroků bylo zřízení pozice energetického manažera města. 

Následovaly systematické činnosti a vedení projektů tak, aby se energetický management 
stal přirozenou součástí správy města, resp. správy majetku. Byla zavedena on-line aplikace 
pro energetický management – popis viz níže – a v rámci několika projektů bylo provedeno 
školení pro energetický management s účastí zástupců relevantních odborů, správců budov, 
vedení příspěvkových organizací města. 

Obecně princip energetického managementu spočívá v systematickém a dlouhodobém 
provádění investičně nenáročného souboru opatření s cílem postupného dosahování 
významných úspor energie, resp. úspor provozních nákladů a zlepšení organizace práce. 
Konkrétně lze tento uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického 
hospodářství definovat následujícími body: 

• Měření a zaznamenávání spotřeby energie (monitoring): využívání aplikace „e-
 manažer“, kam jednotliví zvolení zástupci zadávají hodnoty v měsíční periodě. 

• Stanovení potenciálu úspor energie a cílů v realizaci opatření (targeting): příkladem 
targetingu je analýza potenciálu EPC na vybraných objektech města a zásobník 
opatření zahrnutý v akčním plánu. 

• Realizace opatření: postupná realizace opatření bude zajištěna projektem EPC, pro 
financování ostatních opatření bude využit nově zřízený (schválen Radou města dne 
17. 12. 2013) „Fond Úspor energie“, a externí zdroje.  

• Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření: k vyhodnocení 
spotřeby energie a vody na úrovni budovy slouží aplikace „e-manažer“, 
k vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření je připraven akční plán.  

• Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených: srovnání 
součástí akčního plánu. 

• Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města (EPM) a 
jejich prováděcích plánů (akčních plánů - AP); aktualizace strategických dokumentů 
probíhá dle definované a doporučené metodiky, která je vždy součástí dokumentu. 

Náplň práce energetického manažera 

Úkolem energetického manažera je provádět energetický management, což zahrnuje 
zejména následující činnosti: 

• sledování a vyhodnocování spotřeby energie a vody; meziroční porovnání spotřeby, 
• příprava výběrového řízení na dodavatele energie, 
• návrhy a kontrola dodržování smluv s dodavateli / odběrateli energie, 
• plánování investičních akcí a provozních opatření, 
• tvorba energetických (akčních) plánů a zpracování podkladů pro tvorbu rozpočtu, 
• návrhy interních směrnic v oblasti hospodaření s energií, 
• sledování a kontrola dodržování kvality vnitřního prostředí, 
• pasportizace objektů, 
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• příprava projektů v oblasti energetiky. 

Aplikace e-manažer 

Aplikace e-manažer je vhodným nástrojem energetického managementu pro sledování a 
vyhodnocování spotřeb energie a vody. Jednoduchým způsobem umožňuje mít pod 
kontrolou výši a strukturu spotřeby energie v rámci města.  

Sběr dat zajišťují vybraní pracovníci budov, které jsou do systému zahrnuty. Obvykle se jedná 
o správce budov či jiné zástupce příspěvkové organizace. Vyhodnocení těchto dat o 
spotřebách jednotlivých druhů paliv a vody provádí energetický manažer, může však přenést 
zodpovědnost i na vybraného pracovníka.  

V krátkém období lze pomocí aplikace e-manažer dosáhnout: 
• Kompletní přehled o počtu a stavu všech odběrných míst v rámci města,  
• Podklady pro přípravu sdruženého výběrového řízení na dodávky energie,  
• Podklady pro optimalizaci smluvních vztahů s dodavateli energie a vody. 

Dlouhodobě lze díky využívání aplikace získat: 
• Přehledy o spotřebě energie a vody z kteréhokoli počítače s připojením k internetu, 
• Souhrn budov s největším potenciálem úspor, 
• Vyhodnocení dopadu realizovaných úsporných opatření,  
• Automatické normování spotřeby podle klimatických dat,  
• Automatické odhalení havárií a poruch, 
• Možnost provádění pasportizace budov,  
• Informace odpovídající „průběžnému energetickému auditu“, 
• Přehled o termínech legislativních požadavků. 

4. 2.  Principy energetického plánování  
V následující kapitole jsou zmíněny hlavní principy implementace energetického plánu města 
Litoměřice tak, aby bylo zajištěno dosažení jeho cílů a maximálních synergických efektů.  

Monitoring, měření, vyhodnocování 

Z databáze monitorování a měření spotřeby energie (dle druhů paliv a energie) v aplikaci e-
manažer lze provádět následující vyhodnocení: 

• Základní vyhodnocení reálné roční spotřeby energie budovy dle paliv (a vody) 
v měsíční periodě a možné srovnání v letech (pokud jsou k dispozici historická data). 
Reálné spotřeby odpovídají hodnotám odečteným z měřidla, 

• Vyhodnocení normované roční/měsíční spotřeby energie budovy dle paliv (a vody) 
v měsíční periodě a možné srovnání v letech (pokud jsou k dispozici historická data). 
Normované spotřeby odpovídají reálným spotřebám přepočítaným na normální 
klimatický rok, za použití klimatických dat. 

• Porovnání roční/měsíční spotřeby energie na vytápění v reálných (naměřených) a 
normovaných, případně výpočtových hodnotách v měsíční periodě. Výpočtové 
hodnoty odpovídají referenční spotřebě budovy za předem stanovených okrajových 
podmínek (jaká by měla být spotřeba energie za daných provozních podmínek). 
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Vyhodnocení z aplikace e-manažer bude zaznamenáváno minimálně jednou ročně. Výsledky 
monitorování vstupují do každoročního vyhodnocení akčního plánu. 

Hodnocení shody s právními předpisy a dalšími požadavky se doporučuje provádět jednou 
ročně. Přehled všech legislativních předpisů v aktuálním znění tj. zákonů včetně jejich 
prováděcích předpisů a technických norem uvádí příloha č. 3.  

Motivace 

Motivace k úsporám energie může být zajištěna dvěma základními způsoby: 
• pomocí pozitivních ekonomických stimulací (bonusů), 
• pomocí negativních hodnocení (malusů).  

Principy motivace budou v rámci realizace EPM postupně nastaveny shodně pro všechny 
subjekty tak, aby nebyl žádný zvýhodněn či znevýhodněn. Motivace bude zavedena 
v souladu s metodikou tvorby Fondu úspor a vychází z následujících principů: 

• prokazatelné úspory energie budou ve finančním vyjádření částečně ponechány 
subjektu k dispozici na financování vlastního plánovaného rozvoje a mimořádných 
aktivit, částečně budou příjmem rozpočtu města a fondu úspor na realizaci dalších 
energetických opatření, 

• prokazatelná neefektivnost bude ve finančním vyjádření danému subjektu odpočtena 
z přidělených prostředků v následujícím kalendářním roce.  

Motivace pro příspěvkové organizace města se bude odvíjet od výpočtových hodnot potřeby 
energie na provoz daného subjektu, kdy pomocí potřeby (výpočtové hodnoty) bude 
nastavena specifická spotřeba energie na nadcházející rozpočtové období. 

Pravidla pro rozhodování o realizaci investiční akce 

Pro realizaci konkrétní akce musí být stanovena jasná pravidla, například:  
• ze zásobníku opatření AP jsou k realizaci vybírány akce s nejvyšší prioritou, přičemž 

v energetickém plánu jsou priority realizace konkrétních opatření stanoveny 
v rozmezí hodnot 1 – 5, 

• je přihlíženo k dalším přínosům realizace akce, např. řešení technického stavu, 
sociální přínosy apod.,  

• každá realizovaná akce podléhá principům udržitelného stavitelství/udržitelné 
energetiky, přičemž toto pravidlo může být nastaveno interním pokynem, pokynem 
tajemníka města apod.  

Pro rozhodování o nastavení priorit je možné použít sadu kritérií s přiřazením různých vah.  
Volba kritérií a nastavení vah je otázkou dohody osob odpovědných za energetiku, případě 
může nastavit energetický manažer na základě pověření a zkušeností. V následujícím 
příkladu jsou uvedena kritéria a jejich váhy pro případnou inspiraci a použití při tvorbě AP. 

  



Stránka 28  

Tabulka 5 Příklad kritérií a nastavení jejich vah   

č.     Kritérium  Váha 

1 Snižování provozních nákladů objektu  25 % 

2 Stabilizace výdajů za energii 10 % 

3 Finanční náročnost 20 % 

4 Environmentální hledisko    5 % 

5 Technický stav budovy \ zařízení 40 % 

 Celkem 100 % 

4. 3.  Akční plán 
Podstatou tohoto energetického plánu je jedinečný nástroj v podobě souboru v MS EXCEL, 
který umožní připravovat a vyhodnocovat roční akční plány s minimalizovanými nároky na 
zpracovatele tohoto plánu.   

Proces přípravy akčního plánu (dále také AP) a následného procesu práce s tímto plánem je 
do značné míry zjednodušen tak, aby zvýšil efektivitu práce, korespondoval s dalšími 
zavedenými procesy ve správě města a postupně přinášel významné úspory vlivem 
plánovitého přístupu.  

Metodika AP – aplikace a aktualizace AP 

Akční plán (AP) je dokument platný jeden rok, sloužící jako podklad pro plánovaná opatření 
v oblasti energetického hospodářství města. Skládá se ze seznamu budov, které jsou 
v majetku města, dále ze zásobníku projektů sestavených pro jednotlivé budovy, 
a vyhodnocení. Návrh AP pro nadcházející rok bude předkládán Radě města (RM) ve 
stanovený termín a tentýž AP bude po roce vyhodnocen a výsledky rovněž předloženy RM. 
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Obrázek 3 Schéma struktury a obsahu akčního plánu energetiky 

 
Pozn.: Ukazatele EnPI – kvantitativní hodnota nebo měřítko energetické náročnosti. Bližší 
specifikace je uvedena v příloze č. 2. 

Proces tvorby plánu a jeho vyhodnocení může každoročně probíhat téměř souběžně, 
s výjimkou prvních dvou let, kdy dochází pouze k tvorbě návrhu AP. Vyhodnocení v prvních 
letech může také probíhat zjednodušenou formou, kdy jsou s pomocí metodiky AP 
hodnoceny provedené investiční a neinvestiční akce a současně je analýze podrobena 
celková spotřeba energie ve městě. 

Obrázek 4 Schéma tvorby akčního plánu energetiky 
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Stanovené termíny pro prezentaci vyhodnocení AP (březen) a návrhu AP (srpen) jsou 
doporučující. Především termín vyhodnocení AP je závislý na termínech obdržení faktur od 
dodavatelů energie. Řešením je posunutí termínu vyhodnocení AP nebo úprava v rámci 
smluvního managementu. Tato úprava může spočívat v dohodě (např. formou ustanovení ve 
smlouvě) s dodavatelem o přesném termínu zaslání faktury a dalších podrobnostech, které 
pomohou k přehlednější orientaci v dané faktuře a také ke splnění termínu vyhodnocení. 
Dodržení druhého termínu se naopak váže na tvorbu rozpočtu města a tudíž na její vnitřní 
chod. 

V rámci akčního plánu jsou vybírána vhodná opatření k realizaci v následujícím roce. Tento 
soubor opatření je vybírán energetickým manažerem na základě ukazatelů energetické 
náročnosti (EnPI) a dle priorit zvolených s ohledem na dokument EPM. U každého opatření 
by měl být znám rozsah úspor a také ekonomická náročnost. Výsledný návrh AP musí být 
schválen Radou města. Schválený návrh úsporných opatření je základem jejich plynulé 
realizace.  

Obrázek 5 Příklad grafického zobrazení vývoje spotřeby energie ve městě – cílování  

 
 

Graf zobrazuje reálná naměřená data celkové spotřeby energie v jednotlivých letech 
jdoucích po sobě. Postupnou realizací energetických úspor, které se v grafu projevují snižující 
se spotřebou energie, je stanoven trend energetických úspor. Stanovením konečné cílové 
spotřeby energie v roce 2030 tak lze pomocí trendu určit, je-li tento cíl stávajícím tempem 
energetických úspor dosažitelný nebo je-li nutné upravit aktuální akční plán progresivním 
nebo degresivním směrem.  

Popis akčního plánu 

Nástrojem pro AP je soubor ve formátu MS EXCEL, který je vytvořen pro snadnou roční 
aktualizaci, kterou bude provádět energetický manažer města či jiná pověřená osoba. 
Soubor je uzpůsoben pro tvorbu ročních plánů a vyhodnocení, tudíž ho lze každoročně 
doplňovat a používat jeho výstupy pro RM.  
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Tento excelovský soubor je rozdělen do následujících částí (listů): 

• Přehled budov a VO • Predikce 
• Zásobník opatření • Vyhodnocení AP 
• AP plánovaný – ke schválení • Grafické znázornění 
• AP schválený aktuální  

Návrh AP se provádí vždy pro nadcházející rok. Slouží tak jako pořadník opatření, které mají 
být provedeny. Tento seznam obsahuje výpis dotčených budov, u kterých je uveden popis 
konkrétního opatření s odhadem budoucí úspory energie a finančních nákladů. Vypracovaný 
návrh AP se předloží RM ke schválení a zároveň slouží jako podklad pro sestavování 
rozpočtu. 

Vyhodnocení AP se provádí jednou ročně, zápisem o skutečném stavu provedených opatření. 
Dále se zaznamenají spotřeby energie u všech budov v majetku města, minimálně u budov, 
na kterých se provádělo úsporné opatření.  

Excelovský soubor AP automaticky vyhodnotí provedená opatření. Toto vyhodnocení 
s výsledky úspor energie a reálných nákladů se předloží RM, která jej vezme na vědomí. 

V příloze č. 6 jsou k nahlédnutí ukázky listů akčního plánu; seznam budov a VO, zásobník 
opatření a plánovaná opatření ke schválení. Dále příloha č. 7 obsahuje stručný popis 
jednotlivých listů a příloha č. 8 metodiku AP. Excelovský soubor obsahující data o budovách, 
jejich spotřebách energie a navržených opatření má k dispozici energetický manažer. 

4. 4.  Pasportizace budov 
Pasportizace budov v majetku města je součástí komplexní konsolidace nemovitého majetku 
města vyplývajícího ze zákona č. 563/1991. Každá obec či organizace musí disponovat 
inventurním soupisem, který slouží mimo jiné jako přehled nemovitého majetku 
obce/organizace. Jednotlivé budovy v soupisu jsou zde uvedeny pod inventarizačním 
identifikátorem. 

Samotný soupis nemovitého majetku nemusí být jediným výstupem pasportizace budov. 
Tento výstup lze dále rozšířit o informace k jednotlivým budovám. Čím podrobnější podklady 
jsou o budově k dispozici, tím přesnější získá energetický manažer přehled o provozu a stavu 
objektu. V příloze č. 4 je uveden příklad formuláře pasportu budovy. 

Pro získání kompletního dokumentu pasportizace se doporučuje zařadit doplňkové 
informace: 

• Projektová dokumentace k objektu (dokumentace původní i s aktuálními změnami na 
objektu) 

• Popis technického zařízení budovy (TZB) – popis technického zařízení k vytápění 
budovy a jeho obsluhy během otopné sezony, popis dalších TZB (chlazení, větrání, 
vlhčení, apod.), které má vliv na spotřebu energie a také popis stavu rozvodů tepla 

• Charakteristika provozování budovy 
• Popis sociálních zařízení – používání dvoukomorových úsporných nádrží toalet, 

instalace perlátorů nebo druh použitých baterií (popis sanitární techniky) 
• Popis aktuálního stavu oken a dveří, popřípadě informace o jejich výměně (použitý 

typ a rok výměny) 
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Plán údržby veřejných budov v majetku města 

Pořízení plánu údržby veřejných budov v majetku města není nijak legislativně vynucováno, 
ovšem je možné postupovat podle české technické normy ČSN EN 15221, která se přímo 
věnuje facility managementu. Správně a kvalitně prováděná údržba staveb napomáhá k 
bezproblémovému a zejména bezporuchovému provozování, resp. užívání daných staveb. 
Údržba slouží k předcházení provozních výpadků. Dalšími očekávanými přínosy mohou být 
např. prodloužení a optimální využití životnosti budov, zlepšení provozní bezpečnosti, 
zvýšení připravenosti budovy plnit požadovanou funkci, optimalizace provozních procesů, 
snížení počtu poruch a v neposlední řadě plánování nákladů na provoz budovy, což přímo 
souvisí s akčním plánem města, kdy dlouhodobým plánování kroků údržby a renovací budov 
lze optimalizovat provozní náklady. 

Plán údržby budovy je zásadní z pohledu správného rozložení finančních nákladů na údržbu v 
čase. Pokud máme co do činění s novou či nově komplexně renovovanou stavbou, 
pravděpodobnost poruchovosti je minimální. Jelikož v daném čase nevznikají žádné náklady 
na údržbu, může být toto období naivně považováno za období úspor. Opak je však pravdou. 
Nečinností může nastat nedosažení projektované životnosti stavby, což má celkově negativní 
ekonomické důsledky. V lepším případě je nutné přistoupit k tzv. reaktivní opravě, která však 
přináší vysoké náklady na renovaci, jedině takto je však možné stavbu dále užívat.  

Cílem plánu údržby budovy je nedopustit stav, kdy by nebylo možné budovu užívat či by byla 
dokonce nebezpečná svému okolí. V případě takového plánu, že je přistupováno k údržbě 
reaktivní již může tento stav nastat. Vhodné je proto zaměřit se na údržbu preventivní a 
prediktivní. Preventivní údržba může být definována jako činnost prováděná na základě 
časového harmonogramu, která si klade za úkol kontrolu, detekci a zpomalení degradace 
komponentu a zařízeni s cílem dosažení nebo prodloužení projektované provozní životnosti 
se zachováním projektovaných parametrů. Průzkumy uvádějí průměrnou úsporu nákladů u 
preventivní údržby v rozmezí 12 – 18 % v porovnání s čistě reaktivní údržbou. Princip 
prediktivní údržby spočívá v provádění jednotlivých nebo souhrnu měření a analýz, které nás 
mají v předstihu upozornit na začínající degradaci a v dostatečném časovém předstihu nám 
umožní předejít, zpomalit nebo eliminovat příčiny této fyzické degradace a opotřebení. 
Prediktivní údržba se opírá o zjištěný skutečný stav stavby a zařízení na rozdíl od preventivní 
údržby, která se odvíjí od stanoveného časového harmonogramu v závislosti na kalendářním 
nebo provozním čase. 

Preventivní a prediktivní údržbou může být dosaženo efektivního rozložení finančních 
prostředků určených na údržbu v delším časovém horizontu. Na straně druhé díky tomuto 
přístupu dochází ke snižování provozních nákladů vlivem účinnějšího fungování budovy. 
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Obrázek 6 - Schéma údržby stavebních objektů 

 

Provozní řády veřejných budov 

Provozní řády obecně se řídí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
změně některých souvisejících zákonů. Povinnost vypracovat provozní řád vzniká dle § 7 pro 
všechna školská zařízení zapsaná do školského rejstříku. Pro stavby s ubytovací funkcí v 
majetku města je třeba vyhotovit provozní řád dle § 21a zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád 
zdravotnických zařízení musí být zpracován dle zákona č. 258/2000 Sb. a dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že je ve zdravotnickém zařízení infekční prostředí, provozní řád vychází rovněž ze 
zákona zákonu č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek 
na trh a o změně některých souvisejících zákonů, zákonu č. 372/2011 Sb., zákon o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a dalších 
vyhlášek vztahující se ke zdravotnickým zařízením. Provozně vychází každá budova ze své 
funkce, podle ní se řídí danými zákony a vyhláškami. Tyto informace jsou dostupné na 
hygienických regionálních stanicích. 

Každý provozní řád musí obsahovat identifikační údaje stavby a provozovatele a popis 
provozu. Další údaje jsou specifické podle druhu provozu v budově. Tyto údaje vycházejí z 
požadavků k tomuto se vztahující legislativy, především pak ze zákona č. 258/2000 Sb. Pro 
snadnější orientaci v problematice lze využít dostupné vzory vydávané hygienickými 
pracovišti v jednotlivých regionech.  

Vzory provozních řádů veřejných budov dle jejich funkce je možné najít na webových 
stránkách hygienické stanice Moravskoslezského kraje:  

http://www.khsova.cz/01_obcanum/vzory_provoznich_radu.php 

Zákon č. 285/2000 Sb. ke stažení na: 

http://www.ovak.cz/files_for_web/dok_Z2582000-1-1.pdf  

Zákon č. 185/2001 Sb. je se stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních 
věcí:  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf 
  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf
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4. 5.  Financování  
Ekonomickým základem EPM je jeho finanční rámec, kterým je identifikován poměr různých 
finančních zdrojů ve vztahu k plánovaným výdajům. Finanční rámec pomáhá zajistit 
dlouhodobou rovnováhu mezi zdroji a náklady, resp. výdaji.  

Graf 7 -  Schematické zobrazení finančního rámce 

 
 
Město Litoměřice je v oblasti finančního plánování ve vztahu k úsporám energie dále než 
ostatní města a naplnění myšlenky postupného financování dalších opatření z úspor 
plynoucích z dříve realizovaných projektů. V závěru roku 2013 má být Radou města schválen 
„Fondu úspor“, který je prvním tohoto druhu.  

Princip financování projektů a opatření, která mají potenciál generovat další úspory, spočívá 
ve vytváření rezerv nad rámec možností rozpočtu a vyhledávání dalších zdrojů financování.  

Na základě objektivních podkladů z AP je možné vybírat opatření k realizaci podle priorit 
stanovených pomocí vybraných kritérií. Priority mohou být definovány politicky, nicméně 
podmínkou plánování je předchozí důkladné technické posouzení. Pro tento účel je využita 
metoda plánování s ohledem na dosahování co nejnižších nákladů po dobu životnosti 
daného opatření.17 

Projekty s využitím metody EPC 

Analýza vhodnosti použití metody EPC proběhla celkem na 16 objektech v majetku města 
Litoměřice. V případě 9 budov byl nalezen potenciál pro použití metody EPC s tím, že v 
případě plaveckého bazénu je realizace energeticky úsporných opatření metodou EPC možná 
pouze za použití některé z možných forem spolufinancování.  

Možné formy spolufinancování jsou: 

1. Přímé financování části investic z rozpočtu města  

2. Navýšení pravidelných splátek v rámci projektu EPC o splátku investice nesouvisející 
přímo s energeticky úsporným opatřením (výměna vzduchotechniky) 

                                                      
17 Základ metody LCP ( Least Cost Planning ) spočívá v tom, že rozhodování nebere v potaz pouze invvestiční 
náklady, ale celkové náklady spojené s touto investicí po dobu její předpokládané životnosti – veškeré provozní 
náklady, náklady reinvestice, obnovy zařízení, náklady na likvidaci apod. 
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3. Krytí části investic (splátek) z úspor provozních opatření dosažených vlivem 
stavebních opatření (zateplení, výměna oken) 

 

V případě, kdy by nebyla zajištěna spoluúčast města, je pro ekonomickou udržitelnost 
samotného projektu realizovaného metodou EPC nutné vyřadit část opatření na městské 
nemocnici a všechna opatření týkající se plaveckého bazénu (nebyl by zahrnut do konečného 
seznamu budov). Výhodou aktivní spoluúčasti města je tudíž větší rozsah úprav, resp. 
realizace i takových opatření, která sama osobě nejsou pro projekt EPC vhodná, nicméně 
v budoucnu budou nevyhnutelná a realizace projektu EPC umožní renovaci v jednom 
termínu se zajištěným financováním v rámci celého balíčku EPC. 

Výsledky analýzy jsou shrnuty v tabulkách přílohy č. 10. 

U zbývajících 7 budov nebyl nalezen potenciál k realizaci metodou EPC. Nicméně opatření 
uvedená v analýze je možné postupně zařazovat do akčních plánů energetiky a realizovat ve 
vlastní režii města, případně formou sdílených úspor na základě dílčích kontraktů 
s dodavateli / realizátory uvedených opatření. 

Dle návrhu zpracovatele analýzy EPC byla doporučena varianta se spoluúčastí města, která 
zajistí vyšší zhodnocení staveb a vyšší úsporu provozních nákladů. Konkrétně varianta se 
spoluúčastí města představuje úsporu provozních nákladů 1,9 mil. Kč/rok (28,5 mil. Kč za 
15 let).  

Dotační tituly 

Do dalšího programového období 2014 - 2020 vstupuje město, mj. díky EPM připraveno na 
maximálně efektivní využití disponibilních dotačních programů: 

1. Strukturální fondy 
2. Ostatní fondy a potenciální zdroje financování 

Strukturální fondy 

Operační program Životní prostředí (dále OPŽP) pro období 2014 – 2020, kde pátou prioritní 
osu tvoří energetické úspory, a to především snižování energetické náročnosti u budov a u 
veřejného osvětlení. Tento program opět počítá se silným regionálním zaměřením, kde 
hlavními příjemci dotací budou města a jimi zřízené příspěvkové organizace.  

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních 
problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: 
rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast 
sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí 
na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. V letošním roce (2014) by měly být 
známy oblasti podpory pro období 2014-2020, v příštím roce se mohou otevřít první dotační 
programy. 

Ostatní fondy a potenciální zdroje financování 

Státní program EFEKT, jehož cílem je podnítit zájem o úspory energie a využívání 
obnovitelných zdrojů energie má výhodu v nižší administrativní náročnosti pro žadatele a 
podpoře poskytované před realizací projektu. Z tohoto programu je možné získat jak 
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investiční, tak neinvestiční dotace, které se mohou použít na osvětu, vzdělávání a 
poradenství. 

Fond úspor energie a OZE 

Fond úspor energie a OZE (dále jen fond úspor) má vzniknout na základě potřeby stabilního 
financování projektových opatření (podklady pro jednotlivé projekty úspor) a drobných 
investic. Městu a jeho příspěvkovým organizacím má sloužit k dlouhodobému snižování 
provozních výdajů za energie pomocí realizace opatření úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů (OZE). 

Princip fondu úspor je nastaven tak, aby finanční zdroje byly dlouhodobě generovány z již 
realizovaných úspor energie a instalací OZE a tím docházelo k minimální zátěži městského 
rozpočtu. 

Rozpočtování fondu úspor je jednoroční s návazností na tvoru rozpočtu města a jeho 
konečná výše by byla kalkulována z výše úspor energie v daném roce a poté schválena po 
předložení každoroční zprávy o činnosti a vyhodnocení energetického managementu. 

Stanovené principy propočtu úspor: 
• výpočet úspor bude vycházet vždy z prokazatelných úspor (fyzických nebo finančních 

jednotek) 
• výpočet úspor bude kalkulován ve vztahu k rozpočtu města 
• úspory budou vždy vztahovány k tzv. nulové variantě, tj. s variantou, kdy by dané 

opatření nebylo vůbec realizováno 
• výpočet úspor bude vypočítáván od rozdílu celkových přínosů energetického 

managementu a celkových nákladů za daný kalendářní rok 
• výpočet úspor bude kalkulován odděleně pro investiční a neinvestiční opatření, kdy u 

investičních opatření bude od úspor v daném roce odečítána současná hodnota 
celkové investice podělená dobou životnosti daného opatření (investice) 

• výše uvedené výpočty a návrhy budou schvalovány Radou města na základě návrhů 
energetického manažera ověřené stanoviskem externího energetického 
experta/auditora 

Jako podklad pro přípravu investic do fondu úspor vstupuje roční Radou města schválený 
akční plán, ze kterého lze dle jednotlivých položek vyčíst finanční náročnost vybraných 
opatření i očekávanou úsporu energie. 

5.  Aktualizace a vyhodnocování EMP 
Základní vyhodnocování EPM je založeno na pravidelné přípravě, schvalování a hodnocení 
akčních plánů. Dokument EPM bude aktualizován dle potřeby a to v rozmezí 3 – 5 let tak, jak 
vyvstane požadavek na zásadní úpravy ať již v cíli, či dalších podstatných částech EPM.  

Příkladem takové úpravy jsou významné změny ve struktuře majetku města a tím i navýšení 
spotřeby energie, například v důsledku navýšení počtu budov/zařízení eventuálně jejich 
plochy, nebo v důsledku úpravy užívání objektů.   
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6.  Závěry a doporučení 
Město Litoměřice pomocí vytvoření Energetického plánu města a vytvářením akčních plánů 
energetiky pokračuje v systematickém přístupu k energetickému plánování ve městě a 
nastavuje další úroveň pravidel pro cílevědomé hospodaření s energií.  

V souvislosti se stávajícími aktivitami a nově ustanoveným energetickým plánem je 
stanovena následující sada vybraných doporučení.  

• Rozvíjet Fond úspor v souladu s EPM a aktuálními potřebami správy majetku města. 
Současně Fond využít pro přípravu projektů k financování z jiných zdrojů – zde se 
může projektů týkat významná synergie, kdy s pomocí relativně malých prostředků 
uvolněných z Fondu úspor bude moci být připraven investiční projekt, jehož příprava 
by jinak byla obtížně prosaditelná s ohledem na náročnost přípravy. 

• V případě VO zpracovat koncepci dlouhodobé obnovy a rozvoje soustavy VO pro 
postupnou realizaci podle nastavených kritérií, v závislosti na disponibilních zdrojích a 
s vědomím pokračujícího technologického vývoje. 

• Dle přiloženého vzoru (příloha č. 3) zajistit zpracování základní pasportizace objektů 
v majetku města, která bude sloužit k detailnějšímu přehledu o technickém stavu 
objektu a bude podkladem pro každoroční přípravu akčního plánu; pasport lze 
s výhodou vést v elektronické (on-line) podobě.  

• Doporučujeme při realizaci energeticky úsporných opatření upřednostnit nejprve 
opatření s nejkratší dobou návratnosti, avšak opatření řešit komplexně v rámci 
jednoho objektu najednou – dle předem stanovených kritérií. Je nutné uvést 
požadavek na logickou posloupnost realizace opatření, kde by měla úpravu 
technologické části objektu vždy předcházet renovace obálky budovy (např. 
zateplení, výměna oken, instalace VZT, apod.) 

• Obecně lze doporučit průběžné zpracovávání analýz energeticky úsporných opatření, 
které budou reflektovat aktuální technické možnosti a investiční náklady. 
Předpokládaná perioda těchto analýz je cca 5 až 8 let, případně v souvislosti s jinými 
plánovanými investičními akcemi. 

• Realizaci každého energeticky úsporného opatření, každé nové výstavby, nebo 
rekonstrukce by měla provázet technickoekonomická optimalizace projektu 
(energetický posudek, energetický audit), která stanoví progresivní úroveň 
realizovaných opatření a zajistí plné využití potenciálu úspor na daném objektu. 

• Je třeba dbát na motivační prvky energetického managementu a nadále je rozvíjet. 
• I nadále rozvíjet komunikaci v rámci EM a osvětu vně i uvnitř úřadu a jeho 

příspěvkových organizací. 
• Doporučujeme zachovat pravidelné sledování spotřeby energie a vody na 

jednotlivých budovách v minimálně měsíčné periodě, zvláště pak u budov 
nezahrnutých do projektu EPC. 

• Pro další rozvoj EM a jeho efektivního využívání jej doporučujeme do budoucna 
formalizovat dle ČSN EN ISO 50001 pro zajištění dlouhodobé stability a provázanosti 
s ostatními procesy úřadu. 
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7.  Schvalovací doložka a kontakty pro připomínky 
Rada města doporučila Energetický plán města Litoměřice ke schválení dne X. X. 2014 a 
zastupitelstvo města schválilo dokument dne X. X. 2014.  

Dokument Energetického plánu města je k nahlédnutí v pracovní dny na samostatném 
oddělení XXX, adresa, kontaktní osoba. Zde je také možné uplatňovat připomínky a náměty 
k EPM. Dále je dokument k dispozici ke stažení na webových stránkách města nebo je možné 
vstoupit do databázové verze dokumentu s možností třídění a hledání vazeb na další 
rozvojové dokumenty v prostředí Data-Plán NSZM na http://dataplan.info/litoměřice. 

 



Stránka 39  

Použité jednotky a zkratky 
EM  energetický management 

EPM  energetický plán města 

AP  akční plán 

OZE  obnovitelný zdroj energie 

EPC  zkratka z anglického Energy Performance Contracting (český překlad se 
nepoužívá) 

GJ  giga Joule (jednotka energie) 

kWh  kilowatthodina (jednotka energie) 

MWh  megawatthodina (jednotka energie) 

m3  metr kubický (jednotka objemu) 

tis. Kč  tisíce Kč 

mil. Kč  milion Kč 

EnPI  z anglického Energy Performance Indicator (český překlad pojmu „ukazatel 
energetické náročnosti“) 

EA  energetický audit 

CZT  centrální zásobování teplem 

VO  veřejné osvětlení 

FV panely fotovoltaické panely 

TZB  technické zařízení budov 

RM  Rada města 

CO2  oxid uhličitý 

ÚEK  územní energetická koncepce 

Xls.  formát excelovského souboru MS Office 

EnMS  zkratka z anglického Energy Management System (český překlad pojmu 
„systém managementu hospodaření s energií“)  

PENB  průkaz energetické náročnosti budovy 

OPŽP  Operační program životní prostředí 

CZT  centrální zásobování teplem  

SPRM  Strategický plán rozvoje města 

HDR  „hot dry rock“ – umělé vytvoření tepelného výměníku v příslušné hloubce 

ORC  Organický Rankinův cyklus 
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Příloha č. 1 - Přehled spotřeby energie v majetku města 
Tabulka 6 Přehled spotřeb energie a vynaložených nákladů v objektech v majetku města v roce 
2012 (náklady vč. DPH) 

 

Název budovy Adresa  
Spotřeba / náklady 2012 

MWh/rok Kč/rok 

1 Městský úřad I. Mírové nám. 15/7 251 726 250 
2 Městský úřad II. Mírové nám. 16/8 15 80 797 
3 Městský úřad III. Mírové nám. 17/9 210 677 910 
4 Městský úřad IV. Pekařská 114/2 284 664 659 
5 Městský úřad V. Topolčianská 447/1 468 479 752 
6 Fotbalový stadion U Stadionu 2 135 272 804 
7 Kalich Aréna Zahradnická 28 2 660 6 447 000 
8 Plavecký bazén Daliborova 7 2 340 3 695 000 
9 Centrum Srdíčko I. Revoluční 32/1846 221 278 073 
10 Centrum Srdíčko II. Revoluční 30/1845 322 453 746 
11 Divadlo K.H.Máchy Máchovy schody 3 222 596 120 
12 Dům dětí a mládeže Plešivecká 1863/15 150 286 030 
13 Dům kultury Na Valech 2028 519 1 291 988 
14 Gotický hrad Tyršovo nám. 68-5 288 1 776 464 
15 Kino Máj Sovova 4/53 225 550 890 
16 Knihovna K.H.Máchy Mírové nám. 26 201 436 444 
17 Technické služby I. Na Kocandě 661/22 111 339 940 
18 Technické služby II. Na Kocandě 1224/33 17 37 330 
19 Technické služby III. Vodní  174 390 136 
20 Technické služby IV. Žernosecká 556/2 72 137 115 
21 Technické služby V. Třeboutice  31 116 327 
22 CŠJ Máchovy schody Máchovy schody 4 38 89 886 
23 CŠJ Svojsíkova Svojsíkova 7 573 1 631 879 
24 MŠ Delfínek Baarova 2/374 221 456 990 
25 MŠ Kamarád Stránského 22/1709 144 278 831 
26 MŠ Kytička Masarykova 30/590 247 541 833 
27 MŠ Lipová Mládežnická 17/1751 153 352 700 
28 MŠ Mašinka Nerudova 4 120 225 509 
29 MŠ Paletka Eliášova 1 137 253 668 
30 MŠ Pohádka Plešivecká 17/1867 291 492 735 
31 MŠ Sedmikráska Ladova 1/428 273 443 568 
32 MŠ Sluníčko Alšova 33/86 166 250 031 
33 MŠ Větrník Ladova 3/431 107 195 416 
34 ZŠ Masarykova Svojsíkova 1482/5 373 822 805 
35 ZŠ Na Valech Na Valech 53 477 1 056 534 
36 ZŠ Na Valech-Masarykova Masarykova 2218/30 1 185 1 078 277 
37 ZŠ U Stadionu U Stadionu 4 956 1 901 754 
38 ZUŠ Masarykova. Masarykova 701/35 328 863 372 
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Název budovy Adresa  
Spotřeba / náklady 2012 

MWh/rok Kč/rok 

39 ZŠ Boženy Němcové Boženy Němcové 2 518 990 886 
40 ZŠ Havlíčkova Havlíčkova 1830/32 850 1 733 198 
41 ZŠ Ladova Ladova 5 316 1 168 237 
42 veřejné osvětlení  - 1 501 3 752 500 
Celkem 18 280 39 192 402 

Komentář k tabulce 
• Náklady uvedené kurzívou jsou odhadnuty na základě předložené spotřeby (nebyly 

doloženy fakturou či jiným dokladem). 
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Příloha č. 2 - Ukazatele EnPI 
Tato příloha obsahuje přehled ukazatelů energetické náročnosti18 (EnPI), které slouží pro 
monitorování a měření energetické náročnosti, pro plánování a vyhodnocování energeticky 
úsporných opatření a pro hodnocení shody s právními předpisy, které mají sloužit 
energetickému manažerovi v rámci energetického plánování. 

Ukazatele EnPI uvedené v této příloze (v tabulkách č. 7, 8) slouží jako možný přehled 
ukazatelů, které může energetický manažer dle potřeby použít pro stanovení priorit, 
přezkumu a hodnocení úsporných opatření.  

Ukazatel celkové normované spotřeby energie (1) a celkových normovaných nákladů (2) na 
energii (pro monitorování a měření energetické náročnosti) byly definovány za účelem 
sledování vývoje (trendu) ve spotřebě energie a nákladech za energii, které umožní průběžně 
(v tabulkové i grafické podobě) sledovat dosahování zvolených cílů. Tyto ukazatele rovněž 
umožní odhalit případné neshody (například nárůst spotřeby energie v důsledku závady na 
technickém zařízení apod.), k tomuto účelu je však vhodné sledovat data měsíční. Slovem 
normované se rozumí, že spotřeba tepla na vytápění je přepočítaná na dlouhodobé 
klimatické podmínky. Další ukazatele pro monitorování, jako je měrná energetická (3) a 
finanční náročnost (4) a měrná spotřeba vody (5), slouží nejen pro meziroční srovnání, ale 
také pro porovnání jednotlivých objektů mezi sebou.     

Ukazatel celková úspora energie (6) a celková úspora nákladů (7) za energii (pro plánování a 
vyhodnocování energeticky úsporných opatření) rovněž umožní průběžně sledovat 
dosahování zvolených cílů. Další ukazatele týkající se plánování opatření, jako je měrná 
investiční náročnost (8) a měrná spotřeba (9, 10) a úspora (11) energie, byly vymezeny za 
účelem porovnání předpokládaných úspor navržených opatření a pro výběr priorit a 
následně rovněž pro vyhodnocování skutečně dosažených úspor energie.  
   

S přihlédnutím k normě ČSN EN ISO 50001:2012 bude možné posuzovat shodu s právními 
předpisy a to postupně resp. v časových intervalech tak, jak budou k dispozici data pro 
vyhodnocování (například zpracované průkazy energetické náročnosti budov). Ukazatel 
celková dodaná energie (12) je jedním ze sedmi ukazatelů energetické náročnosti dle 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., zvoleným pro hodnocení shody s právními předpisy. Vyhláškou 
požadovaná hodnota tohoto ukazatele musí být splněna při výstavbě nových budov a při 
větší změně budov dokončených. Dalšími zvolenými ukazateli je měrný ukazatel spotřeby 
tepla na vytápění (13) a na přípravu teplé vody (14) dle vyhlášky č. 194/2013 Sb. Povinnost 
splnění výše uvedených vyhláškami stanovených hodnot vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

Tabulka 7 Základní ukazatele energetické náročnosti (EnPI) používané v zavedeném EnMS 
Číslo 
ukaz. Ukazatel Jednotka Popis Znač. 

ukaz. 

1 celková normovaná 
spotřeba energie MWh/rok 

roční celková spotřeba paliv a energie, z 
nichž spotřeba energie na vytápění je 
přepočítaná na dlouhodobé klimatické 
podmínky 

M 

2 celkové normované 
náklady za energii Kč/rok roční celkové výdaje za paliva a energii, 

vypočítané z normované spotřeby M 

                                                      
18 Definice kvantitativních hodnot nebo měřítek energetické náročnosti dle ČSN EN ISO 50001. 
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Číslo 
ukaz. Ukazatel Jednotka Popis Znač. 

ukaz. 
energie 

3 měrná energetická 
náročnost kWh/(m2.rok) roční (celková) měrná spotřeba paliv a 

energie vztažená na podlahovou plochu M 

4 měrná finanční 
náročnost Kč/(m2.rok) roční (celkové) měrné výdaje za paliva a 

energii vztažené na podlahovou plochu M 

5 měrná spotřeba vody m3/(m2.rok) roční měrná spotřeba vody vztažená na 
podlahovou plochu M 

6 celková úspora energie MWh/rok 
roční celková úspora paliv a energie 
vztažená k roku předcházejícímu rok 
realizace (předpoklad / skutečnost) 

O 

7 celková úspora nákladů Kč/rok 
roční celková úspora nákladů na paliva 
a energii vztažená k roku 
předcházejícímu rok realizace 

O 

8 měrná investiční 
náročnost Kč/(MWh/rok) 

celkové investiční náklady na realiazaci 
opatření vztažené na roční úsporu 
energie (předpoklad / skutečnost) 

O 

9 měrná spotřeba energie 
před realizací opatření kWh/(m2.rok) 

roční (celková) měrná spotřeba paliv a 
energie před realizací opatření vztažená 
na podlahovou plochu 

O 

10 měrná spotřeba energie 
po realizaci opatření kWh/(m2.rok) 

roční (celková) měrná spotřeba paliv a 
energie po realizaci opatření vztažená 
na podlahovou plochu 

O 

11 měrná úspora energie 
po realizaci opatření kWh/(m2.rok) 

roční (celková) měrná úspora paliv a 
energie po realizaci opatření vztažená 
na podlahovou plochu 

O 

12 celková dodaná energie kWh/(m2.rok) 

roční (výpočtová) měrná spotřeba 
energie, bez energie pro provoz 
spotřebičů, vztažená na podlahovou 
plochu (vyhláška č. 78/2013 Sb.) 

P 

13 
měrný ukazatel 
spotřeby tepla na 
vytápění  

kWh/(m2.rok) 
roční měrná spotřeba energie na 
vytápění vztažená na podlahovou 
plochu (vyhláška č. 194/2007 Sb.) 

P 

14 
měrný ukazatel 
spotřeby tepla na 
přípravu teplé vody  

kWh/(m2.rok) 

roční měrná spotřeba energie na 
přípravu teplé vody vztažená na 
podlahovou plochu (vyhláška č. 
194/2007 Sb.) 

P 

Poznámka: Zkratka "M" značí ukazatele pro monitorování a měření energetické náročnosti, zkratka "O" 
ukazatele pro plánování a vyhodnocování energeticky úsporných opatření a zkratka "P" ukazatele pro 
hodnocení shody s právními požadavky. 

Na základě pravidelného přezkoumávání ukazatelů EnPI může v budoucnu vyvstat potřeba 
využití dalších případně náhrada stávajících ukazatelů. Pro tyto účely je vytvořen "zásobník" 
doplňkových ukazatelů, který uvádí následující přehled. 

Tabulka 8 Doplňkové ukazatele energetické náročnosti (EnPI) používané v zavedeném EnMS 
Číslo 
ukaz. Ukazatel Jednotka Popis Znač. 

ukaz. 
15 celková spotřeba energie MWh/rok roční celková spotřeba paliv a energie  

16 celkové náklady za 
energii Kč/rok roční celkové výdaje za paliva a energii  

17 měrný ukazatel spotřeby 
tepla na vytápění  kWh/(m2.D°.rok) 

roční měrná spotřeba energie na 
vytápění vztažená na podlahovou plochu 
a počet denostupňů (vyhláška č. 
194/2007 Sb.) 
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Číslo 
ukaz. Ukazatel Jednotka Popis Znač. 

ukaz. 

18 
měrný ukazatel spotřeby 
tepla na přípravu teplé 
vody  

kWh/(m3.rok) 

roční měrná spotřeba energie na 
přípravu teplé vody vztažená na 
množství spotřebované teplé vody 
(vyhláška č. 194/2007 Sb.) 

 

19 

měrná spotřeba 
nezaměnitelné elektřiny 
(pro jiné využití než 
vytápění)  

kWh/(m2.rok) roční měrná spotřeba elektrické energie 
vztažená na podlahovou plochu   

20 
podíl NED 
(nízkoenergetických 
domů) 

% 

procentuální podíl rekonstrukcí a 
novostaveb provedených 
v nízkoenergetickém (≤50kWh/m2 a rok) 
a pasivním (≤15kWh/m2 a rok) 
standardu z celkového počtu 
rekonstrukcí a novostaveb 

 

21 
dotační systém na 
podporu OZE a 
energetických úspor 

 
existence a využití dotačního systému na 
úrovni města zaměřeného na OZE a 
úspory energie 

 

22 
měrná spotřeba 
elektrické energie - 
budovy 

kWh/(m2.rok) roční spotřeba elektrické energie v 
budovách na jednotku plochy  

23 
měrná spotřeba 
elektrické energie - 
veřejné osvětlení 

kWh/(m.rok) 
roční spotřeba elektrické energie v rámci 
veřejného osvětlení v daném roce 
vztažená na délku sítě 

 

24 kWh/(ks.rok) 
roční spotřeba elektrické energie v rámci 
veřejného osvětlení v daném roce 
vztažená na počet světelných bodů 

 

25 podíl obnovitelných 
zdrojů energie % 

podíl energie vyrobené a spotřebované 
z obnovitelných zdrojů v budovách ve 
vlastnictví města v daném roce 

 

26 osvětové kampaně 
zaměřené na energetiku  zapojení se do osvětových kampaní a 

programů zaměřených na energetiku  

27 podíl budov v třídě A a B 
energetické náročnosti % 

podíl budov v majetku města, které se 
řadí do třídy energetické náročnosti A a 
B (dle zpracovaných průkazů energetické 
náročnosti budov)  

 

28 

ceny energie a paliv 

Kč/MWh jednotková cena všech forem energie   
29 Kč/MWh jednotková cena elektřiny  
30 Kč/GJ jednotková cena tepla z CZT  
31 Kč/MWh jednotková cena zemního plynu  
32 Kč/q jednotková cena pevného paliva  

33 spotřeba pohonných 
hmot l/100 km roční spotřeba pohonných hmot 

vztažená na ujetou vzdálenost 100 km 
 

Poznámka: Přehled ukazatelů v tabulce výše využívá mimo jiné ukazatele energetické náročnosti, které byly 
zpracovány pro MŽP společností PORSENNA o.p.s. v rámci projektu „Indikátory udržitelné energetiky pro 
rozhodování měst a obcí‚ výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku‚ ekonomiku a 
životní prostředí“. 
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Příloha č. 3 – Přehled právních předpisů 
Tabulka 9 Přehled legislativních povinností  

Zákonný předpis (číslo) Prováděcí předpis / 
technická norma (číslo) Stručný popis legislativní povinnosti 

zákon č. 406/2000 Sb. vyhláška č. 78/2013 Sb. ukazatele energetické náročnosti budovy 

zákon č. 406/2000 Sb. vyhláška č. 194/2007 Sb. měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro 
vytápění a přípravu teplé vody  

zákon č. 183/2006 Sb. vyhláška 268/2009 Sb., 
ČSN 730540-2 

požadavky na tepelně technické vlastnosti 
konstrukcí a budov 

Tabulka 10 Přehled zákonů včetně změn 
Zákonný / prováděcí 

předpis (číslo) 
Zákonný / prováděcí 

předpis (název) Zákonný / prováděcí předpis (změny) 

zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 

359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 
177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 
186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 
223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 53/2012 Sb., 
165/2012 Sb., 318/2012 Sb. 

zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon 

262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 
356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 
186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 
158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 
281/2009 Sb., 155/2010 Sb., 211/2011 Sb., 
299/2011 Sb., 420/2011 Sb., 165/2012 Sb., 
350/2012 Sb. 

zákon č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební 
zákon)    

68/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 
227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 345/2009 Sb., 
379/2009 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 
142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012 Sb. 

zákon č. 165/2012 Sb.  o podporovaných zdrojích 
energie   

Tabulka 11 Přehled platných prováděcích předpisů 

Prováděcí předpis (číslo) Prováděcí předpis (název) 

vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 

vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů 

vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku 

vyhláška č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a 
tepelné energie 

vyhláška č. 337/2011 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou 
energie 

vyhláška č. 268/2009 Sb. 
(ve znění 20/2012 Sb.) o technických požadavcích na stavby 

vyhláška č. 195/2007 Sb. 

kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů 
chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 
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Příloha č. 4 – Vzor pasportu budovy 

 

IDENTIFIKACE BUDOVY
název budovy !
č.popisné !
č.orientační
ulice
místo
PSČ
druh budovy !
rok (období) výstavby ! do 1920 do 1945 do 1960 do 1970

do 1980 do 1990 do 2002 po 2002
počet uživatelů
obestavěný prostor ! m3

zastavěná plocha ! m2 m
počet podlaží ! - z toho vytápěno -
podlahová plocha budovy - vytápěná m2

objemový faktor tvaru budovy (A/V) m2/m3
další údaje

KONSTRUKCE BUDOVY

obvodové stěny !
střecha / strop nejvyššího podlaží !
podlaha (vytápěného prostoru) na zemině !
podlaha / strop nad nevyt. suterénem !
okna, dveře !
další údaje

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

zdroj

palivo / typ 
zdroje tepla

výkon [kW]
rok výroby / 

rekonstrukce / 
výměny

roční spotřeba 
paliva vč. 
jednotek

doplňující 
informace

kotel !
tepelné čerpadlo !
elektr. vytápění !
jiné !
Způsob vytápění
topná tělesa (radiátory)
teplovzdušné
jiné
Regulace
automat. zap.-vyp. kotlů
vnější termostat
prostorový termostat
termostat. ventily
časový program
počet topných okruhů
další údaje

-

převažující způsob využívání

počet pracovníků, prům.počet žáků a učitelů apod.

fofo budovy (fotografie čelní strany, ostatní 
fotogragie níže)

zatepleno / čím

rozměry

materiálové řešení + tloušťka
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PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
zdroj tepla

způsob ohřevu vody v topném období !
způsob ohřevu vody mimo topné období !

vodní objem litrů
teplota vody nastavena na °C
cirkulace (ano/ne) !
   časově řízená
další údaje

VĚTRÁNÍ
větrací systém (přirozený/nucený) !
   se zpětným získáváním tepla (ano/ne) !
   s chlazením vzduchu (ano/ne)
   s ohřevem vzduchu (ano/ne)
klimatizační zařízení
časový program
spotřeba energie na větrání (vč. jednotek)
další údaje

OSVĚTLENÍ
druh osvětlovacích těles !
počet svítidel ! -
celkový instalovaný příkon kW
počet samostatně řízených/měřených okruhů -
provoz svícení (jak dlouho, spínání apod.)
spotřeba elektřiny na osvětlení MWh
další údaje

SANITA
rozvody vody
rozvody odpadů
využití dešťové vody  (ano/ne)
spotřeba (studené) vody m3/ ............
další údaje

FOTOGRAFIE

obecní vodovod, vlastní studna
obecní kanalizace, vlastní jímka, vlastní ČOV

spotřeba teplé vody, příp. energie, paliva

fotografie č.4

fotografie č.1 fotografie č.2

fotografie č.3
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Příloha č. 5 - Schéma EPM 

  GLOBÁLNÍ CÍL  

  
energeticky nezávislé a nízkoemisní město 
• směřování ke snížení spotřeby energie a emisí skleníkových 

plynů v budovách a zařízeních v majetku města alespoň o 20 % 
v období 2012 - 2030  

• stabilizované výdaje související se spotřebou energie 
v majetku města  

• informovaná a pozitivně ovlivněná společnost 

 

   

                 

 Prioritní oblast 1    Prioritní oblast 2    Prioritní oblast 3 

 Úspory energie    Zdroje energie - OZE    Osvěta a informovanost 

                   

 Cíl Prioritní oblasti 1    Cíl Prioritní oblasti 2    Cíl Prioritní oblasti 3 

  
Do roku 2030 snížit 
spotřebu energie na 

provoz budov o 20% v 
porovnání s rokem 2012 

     Do roku 2030 zvýšit vlastní 
produkci energie a posílit 
energetickou nezávislost  

     Zvýšení informovanosti 
obyvatel města o 

úsporách energie a OZE 

  

 

               
                  
  Priorita 1.1      Priorita 2.1      Priorita 3.1    

  
P11 - Snížení energetické 

náročnosti budov 

     
P2.1 – OZE 

• geotermální teplárna 
• termosolární energie 
• elektřina ze sluneční 

energie 

     

P31 - Osvěta 

   

               

                  
  Priorita 1.2      Priorita 2.1         

  P12 - Efektivní užívání 
budov a chování 

uživatelů 

     P2.2 - Kombinovaná výroba 
el. energie a tepla 

     
   

              

                
                
   VAZBY       
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Příloha č. 6 - Akční plán – ukázky listů 

Akční plán – seznam budov a VO 
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Akční plán – zásobník opatření
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Akční plán – plánovaná opatření ke schválení 
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Příloha č. 7 – popis Akčního plánu 
Tato příloha obsahuje stručný přehled struktury AP. Jednotlivé podkapitoly představují listy 
Akčního plánu, resp. excelovského souboru, který je takto rozčleněn pro lepší přehled a 
snadnější práci s daty. 

Přehled budov a VO 

List obsahuje seznam budov v majetku města, které byly v rámci EnMS definovány jako 
budovy s významnou spotřebou energie. K těmto budovám je možné uvést základní 
informace (adresa, kontakt, odpovědná osoba, energeticky vztažná plocha, apod.) a 
informace o spotřebách energie včetně finančních nákladů. Evidují se hodnoty 
naměřené/fakturované i normované (rozdělení spotřeby je uvedeno dle paliv i způsobu 
užití). U jednotlivých budov je možné určovat vliv na produkci CO2. 

Další součástí AP je možnost stanovení hodnot ukazatelů energetické náročnosti EnPI, které 
jsou v tomto listu zařazeny do dvou kategorií. První kategorie obsahuje ukazatele EnPI pro 
monitorování a měření energetické náročnosti, druhá ukazatele EnPI pro hodnocení shody 
s právními předpisy. 

Seznam budov doplňuje seznam rozvaděčů VO a výroben energie (elektrické a tepelné). 

Zásobník opatření 

Zásobník opatření je soupisem opatření, která je možné v jednotlivých budovách, uvedených 
v listu „Přehled budov a VO“, realizovat za účelem úspory energie a provozních nákladů. Tato 
opatření jsou stanovena energetickým specialistou. Pravidlem však zůstává jejich průběžná 
aktualizace. 

Opatření jsou řazena do kategorií dle oblasti úspor (vytápění, příprava teplé vody, vytápění a 
příprava teplé vody bez rozdělení, ostatní, studená voda, výroba elektřiny a výroba tepla). 
Každé dílčí opaření je hodnoceno z hlediska ekonomického (předpokládané náklady, externí 
zdroj financování a výdaje městského rozpočtu) a energetického (výše energetické úspory). 
Opatření je dále definováno ukazateli (měrná investiční náročnost, měrná celková spotřeba 
energie před realizací, měrná celková spotřeba energie po realizaci (předpoklad), 
předpokládaná návratnost opatření (orientační), dle kterých je možné rozhodnout o prioritě 
opatření (pro potřeby města provádí energetický manažer). 

AP plánovaný – ke schválení 

Návrh opatření v AP se provádí vždy pro nadcházející rok. Slouží tak jako pořadník opatření, 
která mají být v tomto nadcházejícím roce provedena (energetický manažer také může 
jednotlivým opatřením přiřadit prioritu realizace). Tento seznam obsahuje výpis dotčených 
budov, u kterých je uveden popis konkrétního opatření s odhadem budoucí úspory energie 
a investičních nákladů. Vypracovaný návrh AP se předloží RM ke schválení a zároveň slouží 
jako podklad pro sestavování rozpočtu. 

AP schválený aktuální 

List, který slouží k uchování schváleného akčního plánu pro aktuální rok. 
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Predikce 

List predikce slouží ke stanovení předpokládané spotřeby energie a provozních nákladů 
pro nadcházející rok, konkrétně obsahuje predikci budoucí spotřeby energie, nákladů 
s růstem cen energie, nákladů bez růstu cen energie a nákladů s růstem cen energie bez 
realizace plánovaných úspor. 

Vyhodnocení AP 

Vyhodnocení AP se provádí ve zvolených intervalech. Pravidelně se zaznamenají roční 
spotřeby energie u všech budov v majetku města zahrnutých do EnMS a dále se provádí 
zápis skutečného stavu provedených opatření (v tomto případě pak systém provede jejich 
automatické vyhodnocení dle nastavených parametrů). Toto vyhodnocení AP včetně 
dosažitelných (a skutečně dosažených) úspor energie a reálných nákladů se předloží RM. 

Vyhodnocování AP se doporučuje provádět ve dvou formách: 
1. Detailní vyhodnocení budov – toto vyhodnocení se vztahuje ke každé budově 

v majetku města, která je zahrnuta do EPM. Jde o posouzení roční spotřeby a její 
meziroční porovnání, případně se také detailně vyhodnocuje úspěšnost provedeného 
opatření. 

2. Formou reportu pro vedení města – v tomto případě jde o souhrnný dokument, který 
informuje o výsledcích hospodaření města jako celku. 

Grafy 
Grafická část slouží jako doplnění tabulkové části AP pro přehlednější zobrazení části 
„vyhodnocení AP“. Graf zobrazuje dlouhodobý cíl (za celé období zvolené v energetické 
politice města) a každoroční výši aktuální spotřeby energie budov uvedených v listu „Přehled 
budov a VO“. Na základě těchto dat je možné porovnávat nárůst či úsporu celkové spotřeby 
energie a provozních nákladů. 
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Příloha č. 8 – Manuál k Akčnímu plánu 

List: Návod k použití 

Legenda buněk pro snadnější orientaci 

 

 

a 

a 

a 

 

a 

Buňky určené k vyplnění 

Po vyplnění buňky buňka změní odstín 

Buňky obsahující vzorec - nelze vyplňovat 

Buňka se vzorcem, které chybí vstupní data 

Buňka se nevyplňuje 

Buňky po označení v případě zrušení budovy (označení "x" v listu Přehled budov 
a VO) 

Legenda pro vyplňování buněk 

Nutné vyplnit 
Pokud nebudou tyto data vyplněny, soubor nebude pracovat správně, resp. 
některé hodnoty nebudou dopočítány. (např. energeticky vztažná plocha, 
spotřeby energie apod.) 

K vyplnění 
Vyplnění těchto dat není bezpodmínečně nutné pro správnou funkčnost 
souboru, avšak doplněním dat jsou jeho možnosti rozšířeny. (např. priorita 
opatření, předpokládaná úspora nákladů na energii apod.) 

Vhodné vyplnit V případě vynechání těchto dat je soubor funkční, většina hodnot slouží 
spíše pro upřesnění. (např. zástupce budovy, kontakt apod.) 
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List: Přehled budov a VO 

V tomto listu je uveden soupis budov v majetku města včetně veřejného osvětlení, včetně 
budov na výrobu energie jako jsou fotovoltaické elektrárny, centrální výtopny, apod. List je 
rozdělen do několika částí (viz. následující přehled – zvýrazněné body označují části určené k 
vyplnění), které jsou uvedeny v záhlaví listu.  

• Přehled budov 
• Přehled spotřeby dle paliv 
• Výroba energie 
• Přehled celkové spotřeby energie 
• Rozdělení spotřeby dle užití 
• Základní ukazatele energetické náročnosti (EnPI) pro monitorování a měření 

energetické náročnosti 
• Základní ukazatele energetické náročnosti (EnPI) pro hodnocení shody s právními 

požadavky 

Pro snadnější orientaci v listu slouží filtry, které jsou součástí záhlaví tabulky. Díky těmto 
filtrům je možné jednotlivé budovy řadit či selektovat dle všech zadaných dat. V řádku 8 (nad 
filtry) jsou uváděny souhrnné hodnoty pro dané sloupce či průměry hodnot ve sloupcích, 
např. v případě měrných spotřeb či finančních nákladů. Zobrazené hodnoty vždy odpovídají 
součtu/průměru hodnot na základě zadaných filtrů (nejsou tedy součtem všech zadaných 
hodnot, ale pouze hodnot zobrazených pomocí filtrů). 

Přehled budov 

Každá budova je vedena pod pořadovým číslem. Budovu je možné ze seznamu vyškrtnout 
(např. při její demolici, prodeji, apod.) vepsáním symbolu „X“ nebo „x“ do sloupce C, poté se 
celý řádek podbarví tmavě šedou barvou a objekt je vyškrtnut. 

Sektor (nutné vyplnit) 

Sloupec F - údaj slouží k zatřídění budovy dle jejího účelu, např.: administrativa, školství 
apod. Kategorie je možné převzít z aplikace e-manažer (žádoucí) nebo lze kategorie nově 
vytvořit a uzpůsobit řazení dle potřeb úřadu. Z pohledu správné funkce celého souboru je 
nutné dodržet přesné znění pro následující sektory: 

„Veřejné osvětlení“ – jednotlivé sektory veřejného osvětlení 

„Energetika“ – slouží pro objekty zajišťující výrobu energie (elektřiny a tepla) jako je např. 
fotovoltaická elektrárna, centrální kotelna apod. Tyto objekty je nutné zadat jako 
samostatný objekt (neplatí pro solární termické zařízení). 

Organizace města (k vyplnění) 

IČ(O) organizace a oficiální název organizace spravující danou nemovitost. Tato 
charakteristika napomáhá k snadnější orientaci v soupisu budov. V případě, že má 
příspěvková organizace města pod správou více objektů je lze takto snadno identifikovat. 

Budova (nutné vyplnit) 

Identifikace budovy a její adresa: název objektu, ulice a číslo popisné. Název každé budovy 
musí být univerzální!, nelze jeden název opakovat pro více objektů. Zároveň není vhodné 
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jeden objekt dělit na více částí, má-li část měření spotřeby energie (např. elektrickou energii) 
měřenu na jednom místě společně. 

Výrobnu elektrické energie (např. fotovoltaickou elektrárnu) je vhodné zadávat jako 
samostatný objekt i v případech, kdy je součástí konkrétní budovy. 

Zástupce + kontakt (vhodné vyplnit) 

Identifikace určeného zástupce pro EnMS, následující dva sloupce slouží k vyplnění 
kontaktních údajů (telefonu, e-mailu) na tuto osobu. 

Celková energeticky vztažná plocha (nutné vyplnit) 

Tato hodnota vstupuje do výpočtu ukazatelů, je tedy nezbytné ji vyplnit. Možným zdrojem 
může být průkaz energetické náročnosti budovy či energetický audit, kde je tato hodnota 
uvedena. 
Poznámka: K této podlahové ploše jsou dále přepočítávány měrné hodnoty. Plocha je stanovena dle zákona 
č. 406/2000 Sb., hodnotu je možné získat např. z PENB, energetického auditu apod. Zjednodušeně se jedná o 
součet podlahových ploch vytápěné zóny po jednotlivých podlažích. Rozměr je počítán z vnějších rozměrů, tzn. 
od vnějšího líce obvodových stěn.  

Přehled spotřeby dle paliv 

Hodnoty spotřeb je nutné vyplnit! 

Uváděné spotřeby jsou vztaženy ke zvolenému referenčnímu roku, jedná se tedy o celkové 
roční spotřeby. Tyto hodnoty jsou rozděleny podle jednotlivých paliv, které jsou v objektu 
využívány. Připraveny k vyplnění jsou položky spotřeby studené vody, elektřiny, zemního 
plynu a tepla. Pokud paliva užívaná v budově nejsou v nabídce, vyplňují se hodnoty spotřeby 
do sloupců pro ostatní paliva (např. dřevo, uhlí, topné oleje apod.) 

Hodnoty spotřeby se uvádí jako reálně fakturované, tzn. dle roční spotřeby pro jednotlivá 
paliva doložené fakturou v daných jednotkách spotřeby MWh. Ke spotřebám je nutné vyplnit 
fakturovanou cenu s DPH či bez DPH podle toho zda je subjekt plátcem DPH. 

Vedle fakturovaných spotřeb je třeba doplnit spotřeby normované. Normovaná spotřeba se 
od reálně fakturované liší pouze částí spotřeby energie na vytápění, u ostatních složek je 
normová shodná s reálně fakturovanou (příprava TV, spotřebiče, osvětlení apod.). Normová 
spotřeba energie na vytápění je přepočítána dle denostupňové metody v závislosti na 
klimatických podmínkách a vyjadřuje tedy přepočet spotřeby energie v případě průměrné 
50leté zimy. Hodnotu je možné získat např.  pomocí aplikace E-manažer či dopočtem. 
Normové hodnoty vyplnitele vstupují do výpočtu a jsou na základě nich vyčísleny navržené 
úspory energie. 
Poznámka: V případě, že dané palivo zajišťuje více způsobů užití (např. elektřina pro vytápění, přípravu TV, 
osvětlení, spotřebiče apod.), je nutné určit podíl spotřeby energie na vytápění, u této složky stanovit normovou 
spotřebu a připočíst ke zbylé hodnotě. 

Produkce CO2 

Hodnoty emisí CO2jsou k vyplnění především v případě, že cílem města je právě snižovaní 
emisí CO2. Hodnota produkce CO2 se udává v tunách za rok. Hodnotu lze získat vynásobením 
normových spotřeb energie pro jednotlivá paliva jejich koeficienty produkce CO2 
v jednotkách [tCO2/MWh za rok]. Tyto koeficienty lze získat z publikace iniciativy Paktu 
starostů a primátorů z příručky tvorby Akčního plánu udržitelné energetiky SEAP (How to 
develop a SusteinableEnergyActionPlan). Tyto koeficienty lze najít také v příloze zákona 
406/2000 Sb. o hospodaření energií. 
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Výroba energie 

Tyto buňky je nutné vyplnit pouze v případě, že je budova zařazena v sektoru „energetika“. 
Děje se tak v případě, kdy budova zajišťuje výrobu energie např. prostřednictvím 
fotovoltaické elektrárny nebo centrální kotelny. Vyplněna by měla být hodnota 
předpokládané výroby energie (MWh/rok) a uvažovaného finančnímu přijmu v závislosti na 
aktuálních cenách Kč/rok. 

Přehled celkové spotřeby energie 

Hodnoty jsou dopočítány z předem zadaných dat, buňky se tedy nevyplňují. Pro správné 
fungování buněk je zapotřebí vyplnění reálně fakturovaných a normovaných spotřeb a plateb 
za energii, v jiném případě zůstanou buňky červeně podbarveny. V tomto přehledu jsou pak 
uvedeny celkové spotřeby reálně fakturované a normované, rovněž tak platby fakturované a 
platby přepočtené na normované náklady. 

Rozdělení spotřeby dle užití 

Zdrojem dat pro tento oddíl může být např. PENB či energetický audit (EA). Zdroj dat je 
vepsán do prvního sloupce tohoto oddílu a je ho vhodné vyplnit (vybrat z nabídky) po 
rozkliknutí buňky. Normovanou spotřebu energie je možné rozdělit jednak samostatně na 
vytápění a přípravu TV nebo tuto spotřebu uvádět dohromady, tedy vytápění i teplá voda. 
Buňky spotřeby je nutné vyplnit. Dále je dopočítána celková normovaná spotřeba energie 
(ÚT, TV, osvětlení, apod.). 

Pro správnou funkci celého souboru je nezbytné vyplnit tento oddíl a tedy i rozdělit spotřebu 
energie dle užití (vytápění, teplá voda, ostatní). Hodnoty dále vstupují do listu „Zásobník 
opatření“, ve kterém jsou dopočítávány úspory energie navržené právě na základě tohoto 
rozdělení. 

Základní ukazatele energetické náročnosti (EnPI) pro monitorování a měření energetické 
náročnosti 

Všechny hodnoty v tomto oddílu jsou dopočítávány z předem zadaných dat. Jedná se o 
měrné hodnoty spotřeby a finanční náročnosti, které jsou přepočtené na zadanou 
podlahovou plochu (vnější energeticky vztažná plocha, dále „EVzP“). „Ukazatel měrné 
spotřeby vody“ zobrazuju kolik m3 studené vody je za 1 rok spotřebováno na 1 m2 EVzP. Ve 
sloupci „Ukazatel celkové měrné energetické náročnosti (se spotřebiči)“ jsou hodnoty pro 
celkovou přepočtenou, tedy normovanou, spotřebu energie v kWh za 1 rok udávanou na 1 
m2 EVzP. „Ukazatel celkové měrné finanční náročnosti“ vyčísluje celkové normované 
náklady na veškerou spotřebovanou energii v Kč přepočtené na 1 m2 EVzP. 

Základní ukazatele energetické náročnosti (EnPI) pro hodnocení shody s právními 
požadavky 

Hodnoty, které jsou k vyplnění v tomto oddílu lze použít například z PENB či EA. Jedná se o 
měrné veličiny, tedy hodnoty přepočtené na podlahovou plochu.  

V této části je dopočítáván měrný ukazatel spotřeby tepla na vytápění a měrný ukazatel 
spotřeby tepla na přípravu teplé vody. Dopočet je možný, pouze pokud byly spotřeby 
energie na vytápění a přípravu TV rozděleny v oddílu „rozdělení spotřeby dle užití“. „Měrný 
ukazatel spotřeby tepla na vytápění“ zobrazuje normované hodnoty spotřeby energie na 
vytápění v kWh a GJ za 1 rok užívání přepočtené na 1 m2 EVzP. „Měrný ukazatel spotřeby 
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tepla na přípravu teplé vody“ udává reálné hodnoty spotřeby energie na přípravu TV v kWh 
a GJ za 1 rok užívání přepočtené na 1 m2 EVzP. 

List: Zásobník opatření 

Zásobník opatření je soupisem opatření, která je možné v jednotlivých budovách, uvedených 
v listu „Přehled budov a VO“ realizovat za účelem úspory energie, studené vody a provozních 
nákladů. Tato opatření jsou stanovena energetickým specialistou. Pravidlem však zůstává 
jejich průběžná aktualizace. 

List „Zásobník opatření“ slouží k návrhu a plánování jednotlivých opatření ke snižování 
spotřeby energie, ne však k vyhodnocování vývoje spotřeby energie v čase. Hodnoty 
uvedené v tomto listu dále vstupují do výpočtu v listech „Plánování – ke schválení“ a 
„Predikce“. 

Opatření jsou řazena do kategorií dle oblasti úspor (vytápění, příprava teplé vody, vytápění a 
příprava teplé vody bez rozdělení, ostatní, studená voda, výroba elektřiny a výroba tepla). 
Každé dílčí opaření je hodnoceno z hlediska ekonomického (předpokládané náklady, externí 
zdroj financování a výdaje městského rozpočtu) a energetického (výše energetické úspory). 
Opatření je dále definováno ukazateli (měrná investiční náročnost, měrná celková spotřeba 
energie před realizací, měrná celková spotřeba energie po realizaci (předpoklad), 
předpokládaná návratnost opatření (orientační)), dle kterých je možné rozhodnout o prioritě 
opatření (pro potřeby města provádí energetický manažer). 

Každé navržené opatření je označeno pořadovým číslem a interním kódem opatření. Tento 
kód musí být unikátní, jelikož na toto navazují ve fázi plánování následné úkony.  

Navrženým opatřením je přiřazena priorita od 1 (nejvyšší) do 5 (nejnižší). Priority lze 
přiřazovat (k vyplnění) podle možných úspor v závislosti na výši investičních nákladů či podle 
priorit dle cílů města. V záhlaví listu jsou podle priorit uvedeny v tabulce úspory energie, 
celkové investiční náklady a investiční náklady určené z rozpočtu města.    

Ve sloupci „Budova“ je nutné zvolit budovu z listu „Přehled budov a VO“, pro které je 
opatření uvažováno. Objekt je do soupisu opatření přidán po kliknutí do buňky a výběru 
budovy ze seznamu. Podle výběru je následně doplněna organizace města (IČ). Ve sloupci 
„Název opatření“ jek vyplnění stručná charakteristika navrhovaného opatření (např. IRC 
regulace vytápění), ve sloupci „Popis opatření“ je navrhované opatření přesněji 
specifikováno (např. pouze dvě větve - spojení pavilonů, dispečink, EM, vyregulování otopné 
soustavy, atd.).  

Ve sloupci „Oblast úspor“ je nutné vyplnit / zvolit z nabídky oblast, pro kterou je úspora 
uvažovaná (ÚT, TV, ÚT+TV, SV, OST, VÝR. EL., VÝR. TP). O tom, zda uvažovat úsporu na 
vytápění a přípravě teplé vody zvlášť (ÚT nebo TV) či dohromady (ÚT + TV) rozhoduje to, jak 
je toto vyplněno v listu „Přehled budov a VO“. Pokud opatření šetří energii na vytápění, 
přípravu TV či ostatní energii (OST), je nutné ve sloupcích „Úspora energie - předpoklad“ 
určit (nutné vyplnit) předpokládanou úsporu energie v procentech nebo konkrétněji v MWh 
za rok. V případě, že je k dispozici energetický audit, je k vyplnění přesnější hodnota do 
následujícího sloupce „Úspora energie – přesné zadání z výpočtu“. V tomto případě se 
následně buňky předpokládané úspory doplní stejnou hodnotou. V případě, že je úspora 
realizována na studené vodě, je nutné ve Sloupci AA „Úspora studené vody“ určit úsporu 
studené vody v m3 za rok. Pokud navržené opatření bude energii vyrábět – elektřinu, teplo 
(např. fotovoltaická elektrárna – VÝR. EL., instalovaný kotel – VÝR. TP.), je nutné vyplnit 
hodnoty předpokládané výše vyrobené energie MWh za rok do sloupce „Výroba energie“ a 
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předpokládaný finanční příjem do sloupce „Příjem z výroby energie“ Kč za rok podle 
aktuálních výkupních cen. 

Z dostupných podkladů (energetický audit, posudek, odhad apod.) jsou stanoveny 
předpokládané náklady na navržené opatření „Předpokládané náklady na realizaci“. 
Předpokládané náklady je nutné vyplnit pro výpočet ekonomických ukazatelů. 
V následujících sloupcích lze zohlednit externí zdroje finančních prostředků (EPC, OPŽP, dar, 
apod.) – „Předpokládaný externí finanční zdroj“. Z tohoto lze získat „Předpokládanou výši 
financí z městského rozpočtu“.  

Vhodné je vyplnit rovněž sloupec „Rok plánované realizace“ kvůli možné orientaci v čase u 
jednotlivých realizací opatření a sloupec „Rok skutečné realizace“, který se vyplní až po 
reálném uskutečnění opatření. Doplněním skutečného roku realizace opatření se celý řádek 
pro větší přehlednost podbarví fialově. Tímto je opatření vyznačeno jako skutečně 
provedené. Doplnění roku realizace však nemá vliv na následující dopočty v ostatních listech, 
realizace opatření by se měla dodatečně projevit v reálných spotřebách, které se po 
jednotlivých letech uvádějí v listu „Vyhodnocování AP“. 

Sloupec „Úspora nákladů na energii – předpoklad“ (k vyplnění) je určen ke stanovení 
přibližné úspory provozních nákladů. Tuto část je nutné odhadnout a do kolonky vepsat. 
Možnou úsporu je nutné aktualizovat dle vývoje cen za energii.  

Následující tři sloupce „Měrná investiční náročnost“, „Měrná celková spotřeba energie před 
realizací“ a „Měrná celková spotřeba energie po realizaci – předpoklad“ jsou ukazatelé 
přepočtené na podlahovou plochu (celková energeticky vztažná plocha - EVzP). Tyto hodnoty 
se nevyplňují. „Měrná investiční náročnost“ udává, kolik Kč musí být vynaloženo, aby bylo 
dosaženo úspory spotřeby energie 1 MWh za 1 rok užívání budovy či zařízení. Hodnoty 
ukazatele „Měrné celkové spotřeby energie před a po (předpoklad) realizaci“ zobrazují 
celkové normované spotřeby energie v kWh za 1 rok užívání přepočtené na 1 m2 EVzP. 
„Předpokládaná návratnost opatření (orientační)“ je velice orientační vypočtená prostá 
návratnost. Tato návratnost nezahrnuje např. údržbu zařízení, správu zařízení, ekonomický 
vývoj apod.  

Do posledních sloupců je vhodné vyplnit / uvést garanta opatření, projektového manažera, 
nositele projektu a název projektu. Informace slouží pro větší přehlednost a lepší orientaci. 

List: Plánovaný ke schválení 

Tento list slouží k plánování realizací jednotlivých opatření v čase. Jediný údaj, který je nutné 
vyplnit, se nachází ve Sloupci E„Kód opatření“. Možné je vybrat požadované opatření ze 
seznamu podle jeho kódu, zbylé údaje se načtou z listu „Zásobník opatření“. 

List: Predikce 

List je určen ke stanovení předpokládané spotřeby energie a plateb za energie se zahrnutím 
předpokládaného růstu cen pro následující rok (stávající rok +1). Nutností je vyplnění 
předpokládaných úspor energie ve stávajícím roce dle plánu pro daný rok podle 
realizovaných opatření a předpokládaná úspora nákladů za energie. Uživatel má možnost 
odhadnout růst cen energie ve stávajícím roce. 

Předpokládaná spotřeba energie a platby za energie pro následující rok jsou uvedeny 
v hodnotě střední normové a v hodnotách fakturovaných v intervalu +/- 10 % pro zohlednění 
možné rozdílnosti klimatických podmínek. 
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List: Vyhodnocování AP 

Tento list je strukturován obdobně jako list „Přehled budov a OV“, stejně tak udávané 
hodnoty jsou shodné či podobné. Přehled budov je automaticky z  listu „Přehled budov a 
OV“ načten (identifikace budovy, celková energeticky vztažná plocha, apod.). Údaje o 
spotřebě, provozních nákladech aj. se zadávají postupně po letech a vyznačují tak vývoj 
spotřeby energie a provozních nákladů. Realizace jednotlivých opatření ke snížení spotřeby 
energie v jednotlivých budovách a zařízeních se projeví v reálné spotřebě energie dodatečně. 
Podle reálných hodnot spotřeby energie je možné určit skutečný vliv navržených opatření.   

Spotřeby jsou pro jednotlivá paliva obdobně uváděny (nutné vyplnit) jako v listu „Přehled 
budov a VO“ pro reálně fakturované a normované, stejně tak fakturované částky pro 
jednotlivá paliva. Rovněž je k vyplnění produkce CO2 v případě, že město má zájem sledovat 
vývoj snižování emisí CO2.  

V části „Rozdělení spotřeby dle užití“ může být zdrojem dat např. nový PENB či EA. Zdroj dat 
je vhodné vyplnit do prvního sloupce tohoto oddílu. Normovanou spotřebu energie je možné 
rozdělit jednak samostatně na vytápění a přípravu TV nebo je možné udávat spotřebu 
energie na vytápění a přípravu TV dohromady. Pokud nedojde ke změnám v druhu paliva, 
rozdělení měřičů apod., je toto určení uvažováno shodně s listem „Přehled budov a VO“. 
Posledním údajem, který je nutné vyplnit, je reálně fakturovaná „Spotřeba energie – 
ostatní“ zahrnující např. osvětlení, spotřebiče, pomocnou energii apod. Dále je dopočítána 
celková normovaná spotřeba energie (ÚT, TV, osvětlení, apod.).  

Poslední údaje k vyplnění jsou k oddílu “Základní ukazatele energetické náročnosti (EnPI) 
pro hodnocení shody s právními předpisy“. Hodnoty, které jsou v tomto oddílu potřebné lze 
použít například z PENB či EA. Jedná se o výpočtové měrné veličiny, tedy hodnoty 
přepočtené na podlahovou plochu. V této části je dopočítáván reálný měrný ukazatel 
spotřeby tepla na vytápění a měrný ukazatel spotřeby tepla na přípravu teplé vody. Dopočet 
je možný, pouze pokud byly spotřeby energie na vytápění a přípravu TV rozděleny v oddílu 
„rozdělení spotřeby dle užití“.  

V oddílu bilance lze pozorovat úspory či navýšení spotřeby energie v procentech u celkové 
normované spotřeby energie ve srovnání s referenčním a předchozím rokem a srovnání 
produkce  CO2 oproti roku referenčnímu. Pokud nejsou údaje o spotřebách a produkci CO2 
doplněny v listu „Přehled budov a VO“ či v předchozím oddílu tohoto listu, nejsou hodnoty 
bilance vypočteny, políčka se podbarví červeně. 
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Příloha č. 9 -  Potenciál úspor dle zásobníku opatření 

 Název budovy Adresa  
Předpoklad úspory Předpoklad 

investice Přesnost 
dat 

% Kč/rok MWh/rok Kč 

1 Městský úřad I. Mírové nám. 
15/7 21% 153 352 Kč 53         3 210 000 Kč  2 

2 Městský úřad II. Mírové nám. 
16/8 nehodnoceno 

3 Městský úřad III. Mírové nám. 
17/9 20% 132 354 Kč 41         2 954 000 Kč  2 

4 Městský úřad IV. Pekařská 114/2 23% 154 463 Kč 66         5 150 000 Kč  2 

5 Městský úřad V.19 Topolčianská 
447/1 51% 244 674 Kč 239         8 638 000 Kč  2 

6 Fotbalový stadion U Stadionu 2 34% 93 360 Kč 46         2 928 000 Kč  3 
7 Kalich Arena Zahradnická 28 15% 967 050 Kč 399       11 512 000 Kč  3 
8 Plavecký bazén Daliborova 7 43% 1 583 797 Kč 1 003       78 410 000 Kč  2/3 

9 Centrum Srdíčko I. Revoluční 
32/1846 63% 175 186 Kč 139         5 773 500 Kč  2 

10 Centrum Srdíčko II. Revoluční 
30/1845 62% 281 323 Kč 200         9 744 300 Kč  2 

11 Divadlo K.H.Máchy Máchovy schody 
3 22% 131 576 Kč 49         2 151 150 Kč  2 

12 Dopravní hřiště Žižkova 1905 nehodnoceno 

13 Dům dětí a mládeže Plešivecká 
1863/15 65% 185 920 Kč 98         3 432 000 Kč  3 

14 Dům kultury Na Valech 2028 33% 428 173 Kč 172       16 263 000 Kč  2 
15 FOD Klokánek Alšova 8/880 nehodnoceno 

16 Gotický hrad Tyršovo nám. 
68-5 nehodnoceno 

17 Kino Máj Sovova 4/53 39% 213 011 Kč 87         4 288 850 Kč  2 

18 Knihovna 
K.H.Máchy Mírové nám. 26 16% 69 831 Kč 32         1 350 720 Kč  3 

19 Technické služby I. Na Kocandě 
661/22 14% 49 000 Kč 16         1 563 705 Kč  2 

20 Technické služby II. Na Kocandě 
1224/33 12% 4 480 Kč 2               57 120 Kč  3 

21 Technické služby III. Vodní  21% 81 929 Kč 37         2 046 240 Kč  3 

22 Technické služby IV. Žernosecká 
556/2 13% 17 139 Kč 9             183 900 

Kč  2 

23 Technické služby V. Třeboutice  12% 13 959 Kč 4             152 520 
Kč  3 

24 TSM ostatní měřidla - nehodnoceno 

25 CŠJ Máchovy schody Máchovy schody 
4 10% 8 989 Kč 4             106 400 

Kč  3 

26 CŠJ Svojsíkova Svojsíkova 7 14% 378 989 Kč 79         7 938 000 Kč  2 
27 MŠ Delfínek Baarova 2/374 56% 256 824 Kč 124         7 041 360 Kč  2 

28 MŠ Kamarád Stránského 
22/1709 63% 176 163 Kč 91         4 747 500 Kč  2 

29 MŠ Kytička Masarykova 
30/590 76% 410 214 Kč 187         9 577 000 Kč  2 

                                                      
19 Bylo zatepleno, nová střecha a pravděpodobně i výměna oken. 
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 Název budovy Adresa  
Předpoklad úspory Předpoklad 

investice Přesnost 
dat 

% Kč/rok MWh/rok Kč 

30 MŠ Lipová Mládežnická 
17/1751 54% 190 873 Kč 83         6 264 050 Kč  2 

31 MŠ Mašinka Nerudova 4 58% 130 795 Kč 70         3 872 200 Kč  2 
32 MŠ Paletka Eliášova 1 66% 168 495 Kč 91         3 916 700 Kč  2 

33 MŠ Pohádka Plešivecká 
17/1867 65% 318 331 Kč 188         7 570 750 Kč  2 

34 MŠ Sedmikráska Ladova 1/428 59% 263 216 Kč 162         6 721 000 Kč  2 
35 MŠ Sluníčko Alšova 33/86 55% 137 065 Kč 91         3 184 500 Kč  2 
36 MŠ Větrník Ladova 3/431 42% 82 184 Kč 45         3 109 350 Kč  2 

37 ZŠ Masarykova-
družina 

Svojsíkova 
1016/3 nehodnoceno 

38 ZŠ Masarykova-
hřiště 

Svojsíkova 
1482/5 nehodnoceno 

39 ZŠ Masarykova-
škola 

Svojsíkova 
1482/5 57% 368 791 Kč 169         9 550 000 Kč  2 

40 ZŠ Na Valech Na Valech 53 47% 491 720 Kč 222         9 378 000 Kč  2 

41 ZŠ Na vValech-
Masarykova 

Masarykova 
2218/30 38% 409 745 Kč 450       26 117 400 Kč  3/2 

42 ZŠ U Stadionu U Stadionu 4 43% 809 638 Kč 407       28 127 000 Kč  2 

43 ZUŠ Masarykova I. Masarykova 
701/35 nehodnoceno 

44 ZUŠ Masarykova II. Masarykova 
635/44 nehodnoceno 

45 ZUŠ Masarykova III.  Masarykova 
621/46 5% 65 280 Kč 5             850 000 

Kč  2 

46 ZUŠ Masarykova IV. 
Mx 

Masarykova 
635/44 nehodnoceno 

47 ZŠ Boženy Němcové Boženy 
Němcové 2 27% 265 894 Kč 139         5 748 000 Kč  2 

48 ZŠ Havlíčkova Havlíčkova 
1830/32 59% 1 022 791 Kč 502       32 760 000 Kč  2 

49 ZŠ Ladova Ladova 5 nehodnoceno 
50 veřejné osvětlení  - 39% 1 463 475 Kč 585     120 104 200 Kč  1 

Celkem 38% 12 400 046 Kč   6 384    456 492 415 Kč   - 
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Příloha č. 10 – Výsledky analýzy využití metody EPC 
Tabulka 12 Skupina budov, na kterých lze doporučit realizaci projektu EPC – bez spoluúčasti města 

 
Název 

budovy 
Stávající náklady 

na paliva a energii 
Orientační 

investiční náklady 
Orientační 

úspory energie 
Orientační 

úspory nákladů 
Prostá 

návratnost 

 - (tis. Kč/rok) (tis. Kč) (MWh/rok) (tis. Kč/rok) (roky) 
1 MěÚ Mírové 

á   
675 160 13 24 6,7 

2 MěÚ 
k ř ká 

515 200 20 39 5,1 
3 Městská 

 
19 741 3 100 391 625 5,0 

4 Plavecký 
b é  

5 859  možné realizovat pouze při spoluúčasti města 
5 MŠ 

k   
569 97 8 16 6,1 

6 ZŠ Na Valech 1 279 478 40 79 6,1 
7 ZŠ Boženy 

ě é 
1 234 498 41 64 7,8 

8 ZŠ U stadionu 2 239 227 25 40 5,7 
9 Centrální 

šk l í íd l  
2 125 1 000 -37 222 4,5 

  Celkem 34 236 5 760 501 1 109 5,2 

 
Spoluúčast 

ě  
- - - - - 

  EPC celkem - 5 760 501 1 109 5,2 

 

Tabulka 13 Skupina budov, na kterých lze doporučit realizaci projektu EPC – se spoluúčastí města 

 Název budovy Stávající náklady na 
paliva a energii 

Orientační 
investiční 
náklady 

Orientační 
úspory energie 

Orientační 
úspory nákladů 

Prostá 
návratnos

t 

 - (tis. Kč/rok) (tis. Kč) (MWh/rok) (tis. Kč/rok) (roky) 
1 MěÚ Mírové 

á   
675 160 13 24 6,7 

2 MěÚ Pekařská 515 200 20 39 5,1 
3 Městská 

 
19 741 12 100 670 1 017 11,9 

4 Plavecký bazén 5 859  7 010 300 410 17,1 
5 MŠ Masarykova  569 97 8 16 6,1 
6 ZŠ Na Valech 1 279 478 40 79 6,1 
7 ZŠ Boženy 

ě é 
1 234 498 41 64 7,8 

8 ZŠ U stadionu 2 239 227 25 40 5,7 
9 Centrální školní 

íd l  
2 125 1 000 -37 222 4,5 

  Projekt celkem 34 236 21 770 1 080 1 911 11,4 

 
Spoluúčast 

ě  ( říkl d) 
- 3 500 - 780 - 

  EPC celkem - 18 270 1 080 2 691 6,8 
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Tabulka 14 Skupina budov, u kterých není doporučeno zařazení do realizace metodou EPC 

 
Název 

budovy 
Stávající náklady na 

paliva a energii 
Orientační 

investiční náklady 
Orientační 

úspory energie 
Orientační 

úspory nákladů 
Prostá 

návratnost 

 - (tis. Kč/rok) (tis. Kč) (MWh/rok) (tis. Kč/rok) (roky) 
1 MěÚ Mírové 

á   
747 potenciál pro metodu EPC nenalezen 

2 Gotický hrad  nezjištěno potenciál pro metodu EPC nenalezen 
3 Dům kultury  1 455 potenciál pro metodu EPC nenalezen 
4 Zimní 

d  
7 208 potenciál pro metodu EPC nenalezen 

5 ZŠ 
k   

756 potenciál pro metodu EPC nenalezen 
6 ZŠ 

líčk  
1 044 potenciál pro metodu EPC nenalezen 

7 ZUŠ 216 potenciál pro metodu EPC nenalezen 

 



 
 
 

M   Ě   S   T   S   K   Ý        Ú   Ř   A   D         V        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   Í   C   H 
 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
 

pro jednání ZM,  dne :        16.9. 2014 
 
předkládá :              Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
  
 
 
 
 
 
 
Návrh:   Zápis z likvidační komise 
 

 

Likvidační komise předkládá návrh na odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence ( zápis 
komise ze dne 25.srpna 2014 viz příloha orig. zápisu ). 

 

 

 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města  schvaluje  na návrh  likvidační komise dle zápisu ze dne 25.8.2014 odpis  
a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                          
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Návrhy k projednání v ZM dne 16.09.2014 

    Předkládá: OSNMM 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
 
16. Prodej pozemku parc.č. 4362/4 o výměře 921 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: manželé A.S.a Z.I.V., Litoměřice 
Odůvodnění: Pozemek (zahrádku) na „Třeboutické stráni“ užívají na základě schváleného usnesení 
RM ze dne 6.12.2011. 
Stanovisko OÚRM: V současně platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP, včetně změn, je 
pozemek zařazen do ploch RI - Individuální rekreace - chatové lokality, pozemek se nachází 
v potenciálním území sesuvu. S prodejem pozemku souhlasí za předpokladu, že bude využíván 
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.  
Stanovisko OSNMM:  
Usnesením ZM ze dne 5.06.2014 je stanovena smluvní cena pozemků:  
100,-Kč/m2 zahrada, 300,- Kč/m2 stavební pozemek. 
Projednáno v MK 1.09.14 hlasováním  pro:2   proti:0  zdržel se :1 
MK doporučuje 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4362/4 o výměře 921 m2 v k.ú. Litoměřice. 
 

 
17. Prodej části pozemku parc.č. 2913/1 o výměře cca 236 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
(nutný odděl. geometr. plán) 
Žadatel: Ing. V.V., Praha 
Odůvodnění: Žádaná část pozemku je užívána na základě nájemní smlouvy od roku 2000 k účelu 
zbudování zahrady a zařízení staveniště. 
Přilehlá stavba   je rekonstruována a v rámci nástavby vzniká 5 BJ; záměrem žadatele je na pozemku 
zbudovat zpevněnou plochu, možnost parkování pro osobní automobily (v přízemí objektu se nachází 
ordinace).  
Na pozemku se nachází veřejná zeleň – bylo projednáno na OŽP, že bude provedena náhradní 
výsadba.  
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Stanovisko OÚRM: S navrhovaným umístěním 5 parkovacích stání souhlasí za předpokladu, že 
plocha stání bude ještě upřesněná. Polohu jednotlivých stání doporučují volit tak, aby nedošlo 
k dotčení vzrostlých stromů. 
Stanovisko OSNMM: Město Litoměřice prostřednictvím OSMM dalo souhlas k umístění pomníčku 
v podobě dřevěného kříže (projednáno v RM dne 23.05.2005 pod bodem I/10), žadatelem je 
Pravoslavná církevní obec Litoměřice.  
Doporučujeme prodej pozemku smlouvou o budoucí KS. 
Projednáno v MK 1.09.14 hlasováním pro:0   proti:5  zdržel se :0 
MK nedoporučuje prodej žadateli, doporučuje řešit pozemek jako městské parkoviště s tím, že 
se může zařadit do zón placených stání. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2913/1 o výměře cca 236 m2 (ost.plocha) 
v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).   
 

 
 
18. Prodej části pozemku parc.č. 3407/2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. 
plán)  
Žadatel: P.V., Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník obytného domu (5 BJ), na žádaném pozemku by vybudoval 5 
parkovacích míst pro osobní automobily. 
Stanovisko OÚRM: V současně platné plánovací dokumentaci, kterou je ÚP včetně změn, je pozemek 
zařazen do ploch DI – Dopravní infrastruktura. 
Rada města dne 11.04.2006 neschválila povolování vyhrazeného stání pro fyzické a právnické osoby 
na místních komunikacích v intravilánu města mimo zónu placeného stání, které jsou zakotvené 
v Nařízení Rady města č. 1/2014 a schválené v RM dne 6.02.2014.   
Projednáno v MK 1.09.14 hlasováním pro:0   proti:5  zdržel se :0 
MK nedoporučuje s ohledem na usnesení RM ze dne 11.04.2006 vyhrazené stání. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3407/2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
(nutný odděl. geometr. plán).  
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19. Prodej části pozemku parc.č. 593 cca o výměře 344 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. 
geometr. plán) 
Žadatel: Mgr. M.L., Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatelka je od 12/2013 vlastníkem přilehlé nemovitosti - RD č.p. 337/3 v ul. Václavská. 
Předchozím vlastníkem byla p. J.H. ( matka ), která měla na předmětný pozemek uzavřenou smlouvu 
o výpůjčce na dobu určitou do 24.08.2014, a to na základě usnesení RM ze dne 22.08.2013, 
č.usnesení 442/17/2013 k účelu odpočinkové a okrasné zahrady.  
RM zároveň uložila OSMMBaLH připravit návrhy na budoucí využití a řešení záležitostí spojených 
s tímto pozemkem. 
Stanovisko OSNMM: Byl požádán Ing.arch.Mužík o odbornou studii využití tohoto zájmového území.    
Vzhledem k trase a minimálnímu příčnému profilu ulice Svatojiřské (obousměrná jednopruhová 
komunikace), je třeba počítat s prostory pro vyhýbání automobilů na Václavském a Rybářském 
náměstí. Tyto úpravy si vyžádají zábor části pozemku parc.č. 593. V souvislosti s tím doporučuje 
pozemek rozdělit a jeho severní část přičlenit k pozemku parc.č. 594, na kterém stojí rodinný dům 
žadatelky. Zvýší se tak nejenom jeho hodnota, ale prospěje to i celému prostoru Václavského 
náměstí. 
V případě prodeje pozemku je třeba budoucí vlastníky seznámit s těmito pravidly: 

- pozemek bude upraven a využíván pouze jako obytná a okrasná zahrada, která bude 
dotvářet charakter veřejných prostor Václavského náměstí a Svatojiřské ulice, 

- na pozemku nebudou povolovány ani drobné stavby (např. bazén), 
- oplocení, tedy hranice mezi soukromým a veřejným prostorem bude max. 1,2 m  vysoké 

(od úrovně veřejného prostoru), jeho řešení bude předem dohodnuto s architektem 
města a odborem památkové péče (předpokládá se stříhaný živý plot).  
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O možnosti odkoupení části pozemku (dle nákresu) byl informován vlastník sousední nemovitosti  č.p. 
251, který má zájem.  
 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřic je 
pozemek zařazen do ploch SC.1 – Smíšené využití centra města s omezenou dopravní dostupností. 
V současné době pozemek slouží jako zahrada u stávajícího objektu. V současné době město 
neplánuje investice do tohoto prostranství. Doporučují preferovat nadále pronájem s podmíněným 
využitím jako okrasná zahrada, bez možnosti stavby z důvodu možné budoucí revitalizace veřejného 
prostranství kolem kostela sv. Václava. V případě prodeje doporučují předkupní právo. 
Využití plochy SC.1:  vybavenost celoměstského a regionálního významu 
   veřejná správa 
   vybavenost centra turistického ruchu 
   zařízení péče o děti, školská zařízení 
   bydlení v bytových i rodinných domech 
   stavby zařízení pro kulturu a církevní účely 
   reprezentační prostory města, jako kulturně historického centra regionu 
   veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně 
Do území nelze situovat zařízení, která generují zvýšení dopravní obsluhy. 
 Projednáno v MK 1.09.14 hlasováním   pro:1  proti:3  zdržel se :1 
MK nedoporučuje prodej, MK doporučuje tento prostor dále pronajímat, jako okrasou zahradu 
s ohledem na stanovisko OÚRM   
 
Návrh na usnesení:  
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 593  v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. 
geometr. plán). 
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20. Prodej části pozemku parc.č. 2563/113 o výměře cca 3 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
(nutný odděl. geometr. plán) 
Žadatel: Společenství domu Mládežnická 1753/8, Litoměřice 
Odůvodnění: Jedná se o úpravu vstupního schodiště tak, aby bylo snáze překonatelné pro děti a 
hendikepované obyvatele domu. 
Stanovisko OÚRM: V současně platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP, včetně změn je 
pozemek zařazen do ploch RH – Bydlení hromadné, k prodeji není připomínek ani námitek 
Projednáno v MK 1.09.14 hlasováním   pro:5  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2563/113 o výměře cca 3 m2 (ost. plocha) 
v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán). 
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21.  Prodej části pozemku parc.č. 675/1 (orná půda) v k.ú. Pokratice (nutný odděl. geomet. plán) 
Žadatel: manželé V. a L.B., Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníci sousední parcely, na kterou mají zhotovený projekt na výstavbu 
RD, dle nákresu část pergoly zasahuje do žádané části pozemku. 
Stanovisko OÚRM: V současně platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP včetně změn je 
pozemek zařazen do lokality 14 – Štaplův mlýn, plocha BI – Bydlení individuální v RD. K prodeji části 
pozemku není námitek, doporučují prodej jižní části, jako celek. 
Z důvodu připravené dokumentace : Výstavba komunikace a inženýrské sítě v ul. Mlýnská – Skalická, 
může dojít ke směně části pozemku ve vl. žadatele s doplatkem  rozdílu ceny    
Stanovisko OSNMM: O této možnosti byl žadatel informován a s touto možností souhlasí.    
Projednáno v MK 1.09.14 hlasováním   pro:5  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej celé jižní strany pozemku. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje záměr prodeje  pozemku parc.č. 675/1 (orná půda) v k.ú. Pokratice (nutný odděl. 
geometr. plán). 
 

 
 
 
Prodeje: 
 
22. Prodej pozemku parc.č. 452 o výměře 162 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Ing. M.P., Litoměřice 
Odůvodnění:  Pozemek se nachází v oploceném areálu, kde se také nachází stavba s č.p. 165/35 
v ul. Jarošova, kterou žadatel vlastní.    
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) je pozemek zařazen do ploch 
SC1. – Smíšené využití centra I (s omezenou dopravní dostupností). Pozemek není dotčen návrhem 
veřejné prospěšné stavby či veřejného prospěšného opatření, k prodeji pozemku není připomínek.  
Projednáno v MK dne 30.06.14  hlasováním:  pro:4  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej pozemku 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 24.07.2014 pod bodem 123/5/2014. 
Zveřejněno na úřední desce: od 19.08.2014 do 4.09.2014 není připomínek ani námitek. 
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 50/441/14 –  pozemek        138.517,- Kč 

listnatý strom      11.435,- Kč 
celkem         149.950,- Kč 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 452 o výměře 162 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal. 
posudku 149.950,-Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku ve výši 3.025,-Kč, Ing. 
M.P., Litoměřice. 
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23. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 897/23 (zast. plocha) o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: manželé J. a M.P., Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky stavby (garáže) v lokalitě vnitrobloku v ul. Žižkova. V této lokalitě 
město doprodávalo pozemky pod garážemi v roce 1992 za cenu dle znaleckého posudku. V té době 
žadatelé neměli zájem o odkoupení.  
Projednáno v MK dne 30.06.14  hlasováním:  pro:4  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej pozemku. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 24.07.2014 pod bodem 124/5/2014. 
Zveřejněno na úřední desce: od 19.08.2014 do 4.09.2014 není připomínek ani námitek. 
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 48/439/14          19.380,- Kč 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 897/23 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal. 
posudku 19.380,-Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku ve výši 3.025,- Kč,  
manželům J. a M.P., Litoměřice.  
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24. Prodej pozemku parc.č. 1265/174 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice (odděl. geometr. plán) 
Žadatel: S.D., Litoměřice 
Odůvodnění: V současné době provádí žadatel stavební práce na sousedním pozemku, který je v jeho 
vlastnictví - „Stavba garáže pro OA a přípojka kanalizace“. V rámci těchto prací by rád vybudoval 
opěrnou zeď, která umožní na přilehlém pozemku parc.č. 1265/174 provést vyrovnání terénu. Žadatel 
nechal vyhotovit oddělovací geometrický plán, který dosud není zapsaný v katastru nemovitostí.  
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) je plocha uvedeného pozemku 
vedená BI – Bydlení individuální v RD-městské. Záměr prodeje dle odděl. geometr. plánu by mohl být 
v kolizi s případným prodloužením stávajícího chodníku v ul. Votočkova – prodej se nedoporučuje.  
Projednáno v MK dne 30.06.14  hlasováním:  pro:2  proti:1  zdržel se:1 
MK nerozhodla o prodeji.  
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 24.07.2014 pod bodem 125/5/2014. 
Zveřejněno na úřední desce: od 19.08.2014 do 4.09.2014 není připomínek ani námitek. 
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 47/438/14          11.300,- Kč 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1265/174 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice (odděl. 
geometr. plán) za cenu dle znal. posudku  11.300,-Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. 
posudku ve výši 3.025,- Kč, D.S., Litoměřice. 
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25. Prodej pozemku parc.č. 595/2 (zast.plocha) o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Mgr. M.L., Litoměřice 
Odůvodnění : ZM usnesením č. I/10/07 ze dne 20.09.2007 schválilo ,,Prodej pozemku parc.č. 595/2 o 
výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 56.900,-Kč paní J.H., Litoměřice.“ 
Předmětný pozemek – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití  - dvůr, bezprostředně navazuje na 
dům žadatelky. 
Stanovisko OÚRM: Doporučuje prodej pozemku. 
Projednáno v MK : Doporučuje prodej. 
Záměr projednán a schválen v ZM dne 9.8. 2007. 
Zveřejněno na úřední desce od  29.8.2007 do 13.9.2007 a 28.08.2014 do 15.09.2014 není připomínek 
ani námitek. 
Z finančních důvodů KS nebyla  podepsaná s tím, že p. H. požádala o převod práva na nákup 
pozemku na nového vlastníka RD č.p. 337  tj. dcera. 
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 49/440/14   56.520,- Kč. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 595/2 (zast. plocha) o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice za 
cenu dle znal. posudku 56.520,-Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudků ve výši 
4.225,-Kč, Mgr. M.L., Litoměřice. 
 

 
26. Revokace části usnesení ZM č. 130/5/2014 ze dne 24.07.14. Prodej pozemku parc.č. 1072/2 o 
výměře 121 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice – snížení ceny 
Žadatel : PaedDr. J.B. a H.B., Praha 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že pozemek je užíván bez právního důvodu vlastníkem 
sousedního pozemku (zahrady). Na základě výzvy tomuto vlastníkovi parc.č. 1072/1 v k.ú. Litoměřice, 
který s pozemkem ve vlastnictví města tvoří jeden funkční celek, projevil vlastník zájem o odkoupení 
parc.č. 1072/2. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán 
Litoměřice (včetně změn) veden v plochách SM – Smíšené využití území městského typu, k prodeji 
pozemku není připomínek. 
Projednáno v MK dne 19.05.2014 hlasováním   pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v této lokalitě. 
Záměr prodeje projednán a schválen ZM 5.06.2014 pod bodem 100/4/2014. 
Zveřejněno na úřední desce: od 25.06.2014 do 14.072014 není připomínek ani námitek. 
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 34/425/14 je 1.228,80 Kč/m2 tj. 148.680,- Kč.  
Stanovisko OSNMM: Od roku 2014 se změnila metodika oceňování pozemků, již se nerozlišuje 
stavební pozemek od zahrady, která tvoří se stavbou jeden funkční celek. Dříve se při ocenění 
zahrady používal koeficient 0,4 ze zákl.ceny 400,- Kč/m2 , cena předmětného pozemku byla 
stanovená  744,- Kč/m2 .V roce 2014 se výpočet odvozuje od stavebního pozemku 1.280,- Kč/m2 . 
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Jedná se o pozemek, který není volně přístupný, neumožňuje jiné využití než jako zahrada k domu 
č.p. 1649, kde mají žadatelé byt (rovněž vlastní sousední zahradu). V roce 2013  byly vnitřní zahrádky 
prodávány vlastníkům okolních domů za cenu dle znal.posudku za cenu  744,-Kč/m2. Prodeje zahrad 
za tuto cenu schválené v  ZM dne 31.10.2013 a 12.12.2013 . 
ZM dne 24.07.2014 pod bodem usnesení 13/5/2014  
schválilo  prodej pozemku parc.č. 1072/2 o výměře 121 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle 
znaleckého posudku 148.680,- Kč manželům PaedDr. J. a H.B., Praha a náklady za vypracování 
znal.posudku 3.025,- Kč. 
Žadatelé nesouhlasí s cenou schválenou ZM a žádají o přehodnocení a možnost odkoupení 
pozemku za cenu pozemků prodávaných v roce 2013 tj. 744,- Kč/m2. Zdůrazňují, že pozemek se 
nachází v nitrobloku bez možnosti příjezdu.  Žadatelé jsou důchodci.     
 
Návrh na usnesení:  
ZM revokuje své usnesení č. 130/5/2014 ze dne 24.07.2014 a schvaluje manželům PaedDr. J. a 
H.B., Praha, prodej pozemku parc.č. 1072/2 o výměře 121 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu 
smluvní 90.024,-Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku ve výši 3.025,-Kč. Snížení 
kupní ceny je odůvodněno tím, že se jedná o nepotřebný majetek, k pozemku není volný 
přístup a tato cena je v místě obvyklá; za tuto cenu byly prodávány okolní zahrady. 
 

 
27. Revokace části usnesení ZM č. 131/5/2014 ze dne 24.07.14. Prodej pozemku parc.č. 1086 o 
výměře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice – snížení ceny 
Žadatel : Spoluvlastníci domu č.p. 1649/13 ul. Tolstého, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že je pozemek užíván bez právního důvodu. Zahrada tvoří 
s domem č.p. 1649/13 jeden funkční celek. Po oznámení podílovým spoluvlastníkům domu, mají tito 
zájem o odkoupení zahrady.  
Stanovisko OÚRM: Pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán 
Litoměřice (včetně změn) veden v plochách BH – Bydlení hromadné, k prodeji pozemku není 
připomínek. 
Cena pozemku dle znaleckého posudku. 
Projednáno v MK dne 19.05.2014 hlasováním   pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v této lokalitě. 
Záměr prodeje projednán a schválen ZM 5.06.2014 pod bodem 101/4/2014. 
Zveřejněno na úřední desce: od 25.06.2014 do 14.07.2014 není připomínek ani námitek. 
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 33/424/14 je 1.204,48 Kč/m2 tj. 228.390,- Kč.  
Stanovisko OSNMM: Od roku 2014 se změnila metodika oceňování pozemků, již se  nerozlišuje 
stavební pozemek od zahrady, která tvoří se stavbou jeden funkční celek. Dříve se při ocenění 
zahrady používal koeficient 0,4 ze zákl.ceny 400,- Kč/m2 , cena předmětného pozemku  byla 
stanovená  744,- Kč/m2 .V roce 2014 se výpočet odvozuje od stavebního pozemku 1.280,- Kč/m2 . 
Jedná se o pozemek, který není volně přístupný, neumožňuje jiné využití než jako zahrada k domu 
č.p. 1649, kde mají žadatelé byty . V roce 2013  byly vnitřní zahrádky prodávány vlastníkům okolních 
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domů za cenu dle znal.posudku za cenu  744,-Kč/m2. Prodeje zahrad za tuto cenu schválené v  ZM 
dne 31.10.2013 a 12.12.2013 
ZM  dne 24.07.2014 pod bodem usnesení č. 131/5/2014  
schválilo prodej pozemku parc.č. 1086 o výměře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice do podílového 
spoluvlastnictví takto: manželům MUDr. M. a M.K., Litoměřice podíl o velikosti 35/100 vzhledem 
k celku, D.M., Litoměřice podíl o velikosti 30/100 vzhledem k celku a  H.B., Praha podíl o velikosti 
35/100 vzhledem k celku, za cenu dle znaleckého posudku 228.390,- Kč a náklady za vypracování 
znal.posudku 3.630,- Kč.  
Žadatelé nesouhlasí s cenou schválenou ZM a žádají o přehodnocení a možnost odkoupení 
pozemku za cenu pozemků prodávaných v roce 2013 tj. 744,- Kč/m2. Pozemek tvoří jeden 
funkční celek s domem, který odkoupili od města v roce 1999.  
 
Návrh na usnesení:  
ZM revokuje své usnesení č. 131/5/2014 ze dne 24.07.2014 a schvaluje prodej pozemku parc.č. 
1086 o výměře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice do podílového spoluvlastnictví takto: 
manželům MUDr. M. a M.K., Litoměřice podíl o velikosti 35/100 vzhledem k celku, D.M., 
Litoměřice podíl o velikosti 30/100 vzhledem k celku a H.B., Praha podíl o velikosti 35/100 
vzhledem k celku, za cenu smluvní 139.872- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. 
posudku ve výši 3.630,-Kč. Snížení kupní ceny je odůvodněno tím, že se jedná o nepotřebný 
majetek, k pozemku není volný přístup a tato cena je v místě obvyklá; za tuto cenu byly 
prodávány okolní zahrady. 

 
28. Bezúplatný převod pozemků (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3921/2014 od ČR 
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky, na kterých se nachází veřejná zeleň a prostranství u panelového 
domu U Katovny č.p. 2004. Dle zákona č. 13/1997 Sb.,   o pozemních komunikacích, údržbu a správu 
pozemků provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona 
č. 219/2000 Sb. o majetku ČR, převáděny do vlastnictví obce bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

1240/36 ostatní plocha 6000 72 veřejné prostranství U Katovny 
1240/37 ostatní plocha 6000 4 veřejné prostranství U Katovny 
1240/38 ostatní plocha 60000 26 veřejné prostranství U Katovny 
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 19.09.2013  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje smlouvu č.j. 3921/2014 o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1240/36, 1240/37 
a 1240/38  v k.ú. Litoměřice do vlastnictví města Litoměřice od ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 
390, Praha.  
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29. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2  (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice, 
smlouva č.j. …. od ČR SPÚ, Husinecká 1024/11a, Praha 3 
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Jde o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku. Stavba bez č.p. na tomto pozemku  
je ve vlastnictví města. Její nákup byl schválen v ZM dne 22.01.2009 pod bodem usnesení I/15. 
Pozemek je zahrnutý v rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby „Geotermální teplárna 
Litoměřice“ včetně přivaděče užitkové vody.  
Záměr převodu projednán a schválen v ZM 13.03.2014 pod bodem usnesení  45/2/14 
 
Návrh na usnesení : 
ZM schvaluje  bezúplatný převod pozemku par.č. 4698/2 o výměře 393 m2 (zast.plocha)  v k.ú. 
Litoměřice smlouva č.      od ČR Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024, Praha 3.  
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30. Nákup pozemku parc.č. 2721/2 o výměře 235 m2 a 2721/3 o výměře 867 m2 (ost.plocha) 
v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  ČD, a.s.,Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 
Odůvodnění: Město připravuje revitalizaci „Litoměřice – Modernizace a dostavba autobusového 
nádraží“. Tento projekt vychází z významu tohoto prostoru při utváření celkového obrazu města, 
zejména pak z žádoucího zlepšení prostředí vstupu do historického jádra města .  
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměru rozvoje města není k nákupu pozemků připomínek ani námitek.  
Stanovisko Ing.arch.Mužíka: Uvedené pozemky přiléhají k západní straně výpravní budovy železniční 
stanice Litoměřice – město. Pozemek č. 2721/2  je využíván jako přístupová komunikace k výpravní 
budově, plocha pro parkování osobních automobilů a jako přístupová pěší cesta k 1. nástupišti. 
Pozemek č. 2721/3 je využíván hlavně jako užitkové zahrádky. Stojí na něm také jedna dřevěná 
garáž.  
Oba tyto pozemky se významně podílí na utváření významného veřejného prostoru města. Okolí 
železniční stanice a autobusového nádraží je ze strany OÚRM věnována velká pozornost již od roku 
2007. V roce 2011 byl dokončen projekt modernizace a dostavby autobusového nádraží a celého před 
nádražního prostoru.  
Urbanistická koncepce města předpokládá postupně upravit prostory a plochy východně od výpravní 
budovy jako plochy parkové navazující na stejně upravené předpolí hradeb. Vedle ploch pobytových 
s malebnou vyhlídkou na jižní a východní okraj historického jádra, zde bude zlepšeno pěší a 
cyklistické propojení centra města a Střeleckého ostrova.  
Získání uvedených pozemků do vlastnictví města tyto budoucí úpravy jistě usnadní. 
Doporučuje pozemky získat. 
Stanovisko OSNMM: Navrhovaná kupní cena je odvozená z odborného posouzení, která vychází 
z obvyklé ceny v dané lokalitě s navýšením dle schválených zásad Dozorčí rady Českých drah, a.s. 
(náklady na kolek k návrhu do KN, znalecký posudek a odděl.geomet.plán) v celkové výši 630.000,- 
Kč.     
Projednáno v MK dne 1.09.2014 
Hlasováním pro převod pozemku parc.č. 2721/3  pro:4   proti:0  zdržel se :0 
Hlasováním pro převod pozemku parc.č. 2721/2  pro:2   proti:0  zdržel se :2 
MK upřednostnila nákup pozemku parc.č. 2721/3 v k.ú. Litoměřice 
 
Dopad do rozpočtu města : Nákup se uskuteční v roce 2015 a bude dán do rozpočtu ÚZ 4202/4000 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 2721/2 o výměře 235 m2 a 2721/3 o výměře 867 m2 
(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice dle odděl. geometr. plánu č. 4169-231/13 za celkovou kupní cenu 
630.000,-Kč od ČD, a.s.,Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 
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31. Zřízení věcného břemene služebnosti práva chůze a jízdy k částem pozemků parc. č. 1591/2 
a 1591/3 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel:  Manželé P. a Z.K., Litoměřice 
Odůvodnění : Žadatelé jsou vlastníky stavby RD s čp. 1624 na pozemku parc.č. 1548/1 a parc.č. 
1547/1 v k.ú. Litoměřice. Město Litoměřice je vlastníkem pozemku parc.č. 1591/2 a 1591/3. 
Žadatelé vybudovali vjezd na pozemcích parc.č. 1591/2 a 1591/3 ke své nemovitosti na základě 
sjednané smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene ze dne 24.10.2013, která byla na 
základě doporučení v MK dne 2.09.2013 schválená v RM dne dne 26.09.2013, usnesení   
519/19/2013 -  záměr zřízení věcného břemene. 
Zveřejněno na úřední desce:  od 27.09.2013 do 14.10.2013 - není  námitek ani připomínek 
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Jednorázová náhrada je stanovena podle sazebníku úhrad, který je součástí Zásad o zřizování 
věcných břemen na pozemcích v majetku města  schválených ZM dne 23.6.2005, která činní za 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy 10.000,- Kč + 21% DPH.  
Dopad do rozpočtu města: 
není obsaženo ve schváleném rozpočtu, v případě schválení bude zahrnuto do příjmů z věcných 
břemen 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti chůze a jízdy k částem pozemků parc. č. 
1591/2, 1591/3 v rozsahu dle geometrického plánu č. 4231-168/14 ve prospěch vlastníka 
nemovitostí parc.č. 1547/1 a 1548/1 (P. a Z.K., Litoměřice) vše v k.ú. Litoměřice, za 
jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + 21% DPH, a zaplacení nákladů za vyhotovení 
geometrického plánu ve výši 3.388,- Kč a poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

 
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti IS - umístění, provozování, údržby a oprav 
vodovodní a kanalizační přípojky k částem pozemků parc.č. 144/1,150/1 v k.ú.Pokratice.   
Žadatel:  Bc. M.P., Litoměřice 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „„NNoovvoossttaavvbbaa  rrooddiinnnnééhhoo  ddoommuu  LLiittoomměěřřiiccee    ppaarrcc..čč..  114455//22““..byla 
vybudována  žadatelem přípojka vody a kanalizace. Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 9810000392 ze dne 26.5.2014. Předpokládaná 
délka přípojek podle předložené PD měla činit 45 m. Skutečná délka podle geom. plánu je 30,55 m. 
Jednorázová úhrada ve výši 5.376,- Kč+ 21% DPH byla uhrazena 30.5.2014 na základě Budoucí 
smlouvy pro zřízení břemene. 
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel.  
Návrh na usnesení: 
                                                                                                                                                                                                                                    
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti IS spočívající v umístění, provozování, 
údržbě a opravách vodovodní a kanalizační přípojky k částem pozemků parc.č. 144/1 a 150/1 v 
k.ú. Pokratice, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1329-174/2014, ve prospěch vlastníka 
pozemku parc.č. 145/2 v k.ú. Pokratice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.376,-Kč + 
21% DPH a poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, které uhradí Bc. Milan Pleskot, 
Plešivecká 943/14,Litoměřice. 
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