
POZVÁNKA 
 

na 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 14. 9. 2017 od 16:00 hod. 
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

 
 
PROGRAM: 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu  
II. Schválení zápisu minulého jednání 
III. Kontrola plnění usnesení 
IV. Doplnění / stažení bodu programu 
V. Hlasování o programu 
VI. Body jednání 
 
1. Převod činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace 

na Nemocnici Litoměřice, a.s. 
a) Rozhodnutí o zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace IČO: 

00830488 s účinností od 01. 10. 2017  
b) Předložení nabídky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace 

na bezúplatný převod přebytečného a nepotřebného majetku nemocnice Městu 
Litoměřice  

c) Rozhodnutí Města Litoměřice o bezúplatném přijetí majetku  
d) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku  
e) Schválení Smlouvy o prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, 

příspěvkové organizace obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.  
f) Rozhodnutí o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení 

základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s. 
2. a) Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.9. 2017 

b) Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP - havárie 
3. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s. 
4. Zrušení PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice 
5. Schválení změny rozdělení oblastí působnosti pro starostu města v souvislosti se vznikem 

nového odboru Městského úřadu Litoměřice 
6. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku 
7. Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu 
8. Prominutí dluhu včetně příslušenství 
9. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - DDM Rozmarýn - TKM Propojování 

formálního a neformálního vzdělávání 
10. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“:  

a) záměru podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR 
ČR pro rok 2018 -  podprogramu Regenerace sídlišť 2018 pro akci „Regenerace 
panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“  

b) projektové studie „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“, 
přikládané se všemi povinnými náležitostmi jako příloha k žádosti o výše uvedenou 
dotaci 

c) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - 
IV. etapa 2018“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města 
ve výši min. 30 % celkových rozpočtových nákladů akce 

11. Revokace usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 – zrušení části města 
 
Majetkové záležitosti: 
Záměry: 
12. Prodej části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice 
13. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 

204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice  
14. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 

20 m2 (zast. plocha) a 229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  
 
Prodeje: 



15. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., 
evidenční číslo 87 na městském hřbitově  

16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., 
evidenční číslo 293 na městském hřbitově  

17. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. 
Pokratice ve vl. města bez finančního vyrovnání 

18. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. 
a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice  

19. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost. plocha-komunikace) 
v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha  

20. Prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice  
21. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice 
22. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice 
23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice 
24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice 
25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice 
26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045,1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice 
27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice 
 
Doplněné body: 
bod č. 2.b) - Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP - havárie 
bod č. 28 - Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/40 v k.ú. Litoměřice 
bod č. 29 - Schválení doporučení Radě Ústeckého kraje ve věci vyhlášení konkursního řízení na 
obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích 
 
VII. Informace 
VIII. Interpelace 
IX. Diskuze 
X. 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: 14. 09. 2017 

předkládá: Ing. Pavel Grund – 2. místostarosta  

zpracoval: Správní rada Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace 

 
 

Návrh: 
1. Převod činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici 

Litoměřice, a.s. 
a) Rozhodnutí o zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace IČO: 

00830488 s účinností ke dni 30. 09. 2017.  
b) Předložení nabídky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na bezúplatný 

převod přebytečného a nepotřebného majetku nemocnice Městu Litoměřice. 
c) Rozhodnutí Města Litoměřice o bezúplatném přijetí majetku. 
d) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku. 
e) Schválení Smlouvy o prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, 

příspěvkové organizace obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 
f) Rozhodnutí o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního 

kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s. 

 

Odůvodnění: 

V souladu s předchozími usneseními Zastupitelstva města Litoměřice (ZM) z jednání ve dnech 24.5.2017 

a 10.8.2017 jsou ZM překládány návrhy rozhodnutí a kroků vedoucích k dokončení schváleného převodu 

činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s., která 

byla formou notářského zápisu založena a vznikla zápisem do obchodního rejstříku (vedeno u obchodního 

rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2641). 

Krajský úřad Ústeckého kraje dne 14. 8. 2017 vydal rozhodnutí, jímž bylo uděleno Nemocnici Litoměřice, 

a.s. oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to ve stejném rozsahu v jakém poskytovala zdravotní 

služby Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 

dne 15. 8. 2017. Datem zahájení poskytování zdravotních služeb u akciové společnosti je uvedeno 1. 10. 

2017. 

 

V rámci stanoveného postupu převodu činností je potřeba schválit soubor dokumentů mezi Městskou 

nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., na 

základě, kterých dojde k převodu činnosti Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace na 

Nemocnici Litoměřice, a.s.: 

 

Ad a) zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace k datu 30. 09. 2017 

rozhodnutím Zastupitelstva města Litoměřice. 

Ad b) Zastupitelstvu města Litoměřice je překládána nabídka Městské nemocnice v Litoměřicích, 

příspěvková organizace na převod majetku pro případ záměru zrušení příspěvkové organizace 

Městská nemocnice v Litoměřicích, která byla učiněna podle ustanovení článku 8 bod B) odst. 4 

zřizovací listiny Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace (příloha tohoto 

materiálu). 

Ad c) Zastupitelstvo města Litoměřice, uvede majetek, po projednání předpokládáme, že se bude jednat  

o veškerý nemovitý majetek (nemovité věci), který bezúplatným převodem od Městské nemocnice 

v Litoměřicích, příspěvkové organizace přijme a převede do svého vlastnictví (příloha tohoto 

materiálu). Zbylý majetek příspěvkové organizaci nařídí vypořádat v souladu se zněním zřizovací 

listiny podle ustanovení článku 8 bod B) odst. 4 (přílohy tohoto materiálu se souhrny majetku). Od 

data převodu nemovitostí a nabytí vlastnického práva k nim pro město Litoměřice bude účinná 

smlouva o nájmu nemovitostí uzavřena mezi pronajímatelem městem Litoměřice a nájemcem 



Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací. Uzavření této smlouvy je v souladu 

s podmínkou doložení věcně technického a personálního vybavení nemocnice pro poskytování 

zdravotních služeb a užívací právo z této smlouvy přejde k datu 1. 10. 2017 prodejem, resp. koupí 

obchodního závodu na akciovou společnost a je v kompetenci RM. 

Ad d) dokument Smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Litoměřice a Městskou nemocnicí 

v Litoměřicích, příspěvkovou organizací s doplněnou přílohou přijímaného – převáděného majetku 

městem Litoměřice do svého vlastnictví. 

Ad e) dokument Smlouvy o prodeji obchodního závodu mezi Městskou nemocnicí v Litoměřicích, 

příspěvkovou organizací a Nemocnicí Litoměřice, a.s., kterou dochází k převodu činností v souladu 

se zněním ustanovení článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace a souladu se 

zněním definice obchodního závodu § 502 NOZ, kde obchodní závod (dále jen "závod") je 

organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho 

činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu a souladu se zněním  

§ 2175 a násl. NOZ, kdy koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží tzn. 

všechna aktiva i pasiva, pohledávky, závazky i dluhy apod. Koupě závodu se považuje za převod 

činnosti zaměstnavatele. 

Ad f) rozhodnutí o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního 

kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s. Zastupitelstvo města Litoměřice ve smyslu 

ust. § 85 písm. e) zákona 128/2000 Sb. o obcích rozhodne o peněžitém vkladu do Nemocnice 

Litoměřice a.s. Na základě tohoto rozhodnutí ZM Rada města rozhodne o navýšení základního 

kapitálu ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. c). Výše navýšení základního kapitálu se bude rovnat 

částce, za kterou bude kupovat Nemocnice Litoměřice, a.s. od Městské nemocnice v Litoměřicích, 

příspěvkové organizace obchodní závod. Toto rozhodnutí náleží do působnosti valné hromady ve 

smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. b) zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a 

zároveň rozhodne o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 

splacení emisního kurzu ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. c) téhož zákona. 

 

 

Jak již bylo zmíněno, výše uvedené body tvoří sérii na sebe navazujících technickoadministrativních kroků 

zajišťujících úplný převod činností a vyrovnání všech pohledávek mezi městem Litoměřice, Městskou 

nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci a Nemocnicí Litoměřice, a.s. 

S účinností od 1. 10. 2017 bude veškeré jmění, které jako organizovaný soubor jmění tvoří obchodní závod 

vytvořený Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvková organizace a slouží k provozování jeho 

činnosti, převedeno za shora uvedených podmínek na Nemocnici Litoměřice, a.s., a to i s oprávněními 

k nájmu vyplývajících z nájmu nemovitých věcí, a to za podmínek, za kterých budou sjednány nájemní 

smlouvy mezi městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací. Dále, 

s účinností od 1. 10. 2017, dojde k převodu činnosti zaměstnavatele Městská nemocnice v Litoměřicích, 

příspěvková organizace k jinému zaměstnavateli, to je Nemocnice Litoměřice, a.s., v důsledku čehož ve 

smyslu ustanovení § 338 zákoníku práce přejdou s účinností od 1. 10. 2017 práva a povinnosti z pracovně 

právních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele, to je na Nemocnici Litoměřice, a.s. 

Práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí ze zákona na přejímajícího zaměstnavatele na dobu 

účinnosti kolektivní smlouvy. Ve smyslu ustanovení § 338 odst. 3 zákoníku práce je poskytování 

zdravotních služeb úkolem nebo činností zaměstnavatele. 

 

Rada města Litoměřice na svém zasedání dne 14. 9. 2017, usnesením č. …/…/2017 projednala výše 

uvedený souhrn potřebných kroků k převodu činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové 

organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s. a doporučila ZM ke schválení. 

  



Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje: 

a) ZM bere na vědomí, že Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace je s účinností 

od …………… zapsána v obchodním rejstříku.  

b) ZM, s ohledem na založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a s ohledem na vydané 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro Nemocnici Litoměřice, a.s. s účinností od 

1. 10. 2017 ve stejném rozsahu, v jakém poskytuje zdravotní služby Městská nemocnice v 

Litoměřicích, příspěvková organizace, ruší příspěvkovou organizaci Městskou nemocnici 

v Litoměřicích, IČO: 00830488 se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, a to s účinností ke 

dni 30. 09. 2017. 

c) ZM projednalo nabídku Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na převod 

majetku pro případ záměru zrušení příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, 

která byla učiněna podle ustanovení článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny, viz. příloha orig. 

zápisu. 

ZM schvaluje bezúplatné přijetí nemovitých věcí uvedených v předložené nabídce Městské 

nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace do svého vlastnictví za dodržení podmínek 

daných smlouvou o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/7 uzavřené mezi Česká republika – Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou 

organizací ze dne 7. 1. 2008 ve znění dodatku č. 1ze dne …………. 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi městem Litoměřice 

jako nabyvatelem a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací jako převodcem, 

kterou přijímá nemovité věci popsané ve smlouvě do svého vlastnictví, viz. příloha orig. zápisu. 

ZM, současně bere na vědomí, že na nemovitostech váznou závazky uvedené v katastru nemovitostí 

a dále závazky ze smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/07 ve znění dodatku č. 1 s tím, že 

město Litoměřice se zavazuje po celou dobu omezení dodržet všechny závazky a podmínky uvedené 

v předmětné smlouvě. 

d) ZM z ostatního majetku, uvedeného v předložené nabídce Městské nemocnice v Litoměřicích, 

příspěvkové organizace (movité věci) městu Litoměřice, nic nepřijímá. 

e) ZM nařizuje příspěvkové organizaci Městské nemocnici v Litoměřicích, aby v souladu s 

ustanovením článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny uzavřela Smlouvu o koupi obchodního závodu 

s Nemocnicí Litoměřice a.s. (viz. příloha orig. zápisu), který vytvořila Městská nemocnice v 

Litoměřicích, příspěvková organizace a který slouží k provozování jejích činností ve stavu, v jakém 

je k datu 30. 9. 2017, a to za cenu 115 100 000,- Kč. Cena je určena znaleckým posudkem o ocenění 

obchodního závodu jako cena obvyklá, a to Znaleckým posudkem č. 2995-98/2017 „Stanovení 

spravedlivé hodnoty („fair value“) obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice 

v Litoměřicích“ ze dne 1. 9. 2017 s datem ocenění k 30. 9. 2017. 

f) ZM schvaluje peněžitý vklad ve výši 115.100.000,- Kč do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem 

navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s. 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                           Přijaté usnesení ZM č.:                                              

 



Město Litoměřice 
                                                                                    Mírové náměstí 15/7 
                                                                                    412 01 Litoměřice 
 
Nabídka 
 
Podle rozhodnutí Zastupitelstva města Litoměřice z 24. 5. 2017 byla založena akciová 
společnost – Nemocnice Litoměřice a.s., která následně byla formou notářského zápisu 
založena a zapsána do obchodního rejstříku. 
 
S ohledem na usnesení ZM č. 82/4/2017 bod č.7 ze dne 24. 5. 2017, kdy ZM schválilo proces 
přípravy pro zahájení provádění převodů majetkoprávních vztahů v souvislosti s ukončením 
činnosti příspěvkové organizace a zahájení činnosti – poskytování zdravotních služeb – 
akciovou společností nejpozději do 1. 10. 2017 a ve smyslu článku 8 bod. b) odst. 4 zřizovací 
listiny v úplném znění, předkládá Správní rada Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková 
organizace, městu Litoměřice nabídku majetku, který je uveden v příloze níže. 
 
Správní rada Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace informuje město 
Litoměřice o průběžném naplnění stanovených kroků a dosažení stavu pro předložení této 
nabídky. K naplnění usnesení č. 82/4/2017 bod č.4 - rozhodnutí zastupitelstva, kdy byl 
schválen i převod činností Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace na 
novou akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. byly realizovány všechny základní 
předpoklady, mezi jimi i vydání rozhodnutí jímž udělil dne 14. 8. 2017 Krajský úřad Ústeckého 
kraje společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Toto 
oprávnění je vydáno k datu 1. 10. 2017. K tomu datu začne Nemocnice Litoměřice, a.s. 
poskytovat zdravotní služby v takovém rozsahu, v jakém je dosud poskytuje Městská 
nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace.  
Tím přestane od 1. 10. 2017 poskytovat zdravotní služby Městská nemocnice v Litoměřicích, 
příspěvková organizace. 
 
Správní rada Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace vyjadřuje 
předpoklad, že majetek, který by na základě této nabídky převzal zřizovatel, by město 
Litoměřice s účinností nabytí vlastnického práva přenechalo Městské nemocnici 
v Litoměřicích, příspěvkové organizaci do nájmu.  Tento nájemní vztah bude uzavírán na dobu 
neurčitou s tím, že by vztah z nájmu přešel v rámci prodeje obchodního závodu z Městské 
nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s. 
 
Příloha nabídky – přehled kategorií majetku 
 
V Litoměřicích dne 6. 9. 2017 
 
Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace 

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

Ing. Radek Lončák MBA,    Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA 
předseda Správní rady     člena Správní rady 



Nemovitý majetek

Pozemky

Parcela číslo Výměra v m2 Druh pozemku Popis
1. 3882/1 472 ostatní plocha
2. 3882/2 784 ostatní plocha
3. 3882/3 1062 ostatní plocha
4. 3886/3 83 ostatní plocha
5. 3886/4 224 zastavěná plocha Na pozemku stojí stavba č.p. 2084
6. 3886/5 37 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba bez č.p.
7. 3886/6 722 ostatní plocha
8. 3886/7 162 ostatní plocha
9. 3886/8 105 ostatní plocha

10. 3886/9 99 ostatní plocha
11. 3886/12 467 ostatní plocha
12. 3886/14 43 ostatní plocha
13. 3886/15 137 ostatní plocha
14. 3886/22 2135 ostatní plocha
15. 3886/23 57 zastavěná plocha Na pozemku stojí stavba č.p. 2084
16. 3886/24 31 zastavěná plocha Na pozemku stojí stavba č.p. 2084
17. 3889/1 3361 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba č.p. 1365
18. 3889/2 73 ostatní plocha
19. 3890/1 6111 zahrada
20. 3890/2 32 ostatní plocha
21. 3894/1 4633 ostatní plocha Parkoviště
22. 3894/2 117 ostatní plocha Parkoviště
23. 3894/3 26 ostatní plocha Parkoviště
24. 3894/4 895 ostatní plocha Parkoviště
25. 3898/1 120 ostatní plocha
26. 3898/2 94 ostatní plocha
27. 3898/3 17 zahrada
28. 3898/4 985 ostatní plocha
29. 3898/5 18 ostatní plocha
30. 3898/6 36 ostatní plocha
31. 3898/7 35 ostatní plocha
32. 3900/1 4215 ostatní plocha
33. 3900/3 1962 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba č.p. 2042
34. 3900/6 2254 zastavěná plocha Na pozemku stojí stavba č.p. 2044
35. 3900/8 1119 zastavěná plocha Na pozemku stojí stavba č.p. 2046
36. 3900/9 31 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba bez č.p.
37. 3900/10 374 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba bez č.p.
38. 3900/12 2365 zastavěná plocha Na pozemku stojí stavba č.p. 2082
39. 3900/13 1096 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba č.p. 2081
40. 3900/14 486 zastavěná plocha Na pozemku stojí stavba č.p. 2083
41. 3900/15 282 ostatní plocha Parkoviště
42. 3900/18 56 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba bez č.p.
43. 3900/19 2025 ostatní plocha
44. 3900/21 462 ostatní plocha
45. 3900/22 2602 ostatní plocha
46. 3900/26 2893 ostatní plocha
47. 3900/28 2495 ostatní plocha
48. 3900/30 17 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba bez č.p.
49. 3900/31 98 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba bez č.p.
50. 3900/32 214 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba bez č.p.
51. 3900/33 368 ostatní plocha
52. 3900/34 525 ostatní plocha
53. 3900/35 1020 ostatní plocha
54. 3900/36 1103 ostatní plocha
55. 3900/37 836 ostatní plocha
56. 3900/38 1290 ostatní plocha



57. 3900/39 136 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba bez č.p.
58. 3900/40 356 ostatní plocha
59. 3900/42 4 ostatní plocha
60. 3900/43 3222 zastavěná plocha Součástí pozemku je stavba č.p. 2105
61. 3900/44 1225 ostatní plocha
62. 3900/45 1404 ostatní plocha
63. 3900/46 16 ostatní plocha
64. 3900/47 1672 ostatní plocha
65. 3900/48 1879 ostatní plocha
66. 3900/49 206 ostatní plocha
67. 3900/50 338 ostatní plocha
68. 3900/51 283 ostatní plocha
69. 3900/52 314 ostatní plocha
70. 3900/53 311 ostatní plocha
71. 3900/54 286 ostatní plocha
72. 3900/57 159 ostatní plocha
73. 3900/58 484 ostatní plocha
74. 3908/3 1366 orná půda
75. 3908/6 255 ostatní plocha
76. 3908/7 764 ostatní plocha
77. 3908/10 444 ostatní plocha
78. 3908/11 86 ostatní plocha
79. 3908/12 512 ostatní plocha
80. 3908/13 3108 ostatní plocha
81. 3908/14 6 ostatní plocha
82. 3908/17 159 ostatní plocha
83. 3908/18 161 ostatní plocha

Budovy / stavby

Název objektu Číslo popisné Způsob využití
1. Ubytovna 2040 obč. vybavenost
2. Velký komplement 2044 obč. vybavenost
3. Trafostanice 2045
4. Stavovací prov. 2046 obč. vybavenost
5. Gynekologie 2082 obč. vybavenost
6. Centrální příjem 2083 obč. vybavenost
7. Hlavní vstup 2084 obč. vybavenost
8. Spojovací chodba bez č.p. pracela 3900/31 a 3900/63
9. Spojovací chodba bez č.p. parcela 3900/32 a 3900/60

Byty

Ulice Velikost v m2
1. Topolčianská 400/18, LT 35,73
2. Topolčianská 400/9, LT 35,73
3. Topolčianská 400/21, LT 35,73
4. Liškova 1776/64, LT 41,29

Ostatní majetek, vč. staveb NEevidovaný v KN

1. Venk. úpravy Okrasné dřeviny
2. Venk. úpr. Sadovnické
3. Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 600
4. Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 I.
5. Venk. úpravy Šachty kanalizační I.
6. Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 II.
7. Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 150
8. Venk. úpravy Šachty kanalizační II.



9. Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 I.
10. Venk. úpravy Šachty kanalizační III.
11. Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 II.
12. Venk. úpravy Šachty kanalizační IV.
13. Venk. úpravy Vodovodní přípojka
14. Venk. úpravy Vodovod trubní DN 200
15. Venk. úpravy Vodovod trubní DN 150
16. Venk. úpravy Vodovod trubní DN 100
17. Venk. úpravy Vodovod trubní DN 80
18. Venk. úpravy Vodoměrná šachta
19. Venk. úpravy Rozvod kojenecké vody
20. Venk. úpravy Plynová přípojka DN 200
21. Venk. úpravy Plynová přípojka DN 50
22. Venk. úpravy Rozvod kyslíku DN 50
23. Venk. úpravy Přípojka elektro I.
24. Venk. úpravy Přípojka elektro II.
25. Venk. úpravy Telekomunikační rozvod
26. Venk. úpravy Osvětlovací stožáry I.
27. Venk. úpravy  Osvětlovací stožáry II.
28. Venk. úpravy Osvětlovací stožáry III.
29. Venk. úpravy Lapol
30. Venk. úpravy Oplocení stanice kyslíku
31. Venk. úpravy Vrata I.
32. Venk. úpravy Panelová plocha u stanice kyslíku
33. Venk. úpravy Oplocení I. - vrchní část
34. Venk. úpravy Oplocení I. - spodní část
35. Venk. úpravy Oplocení II.
36. Venk. úpravy Oplocení III. - vrchní část
37. Venk. úpravy Oplocení III. - spodní část
38. Venk. úpravy Oplocení IV.
39. Venk. úpravy Oplocení V.
40. Venk. úpravy Oplocení VI.
41. Venk. úpravy Vrata II.
42. Venk. úpravy Bazén
43. Venk. úpr. Zpevněné plochy ze žulových kostek
44. Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné I.
45. Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné II.
46. Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné III.
47. Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné IV.
48. Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné V.
49. Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové I.
50. Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové II.
51. Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové I.
52. Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové II.
53. Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic I.
54. Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic II.
55. Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby I.
56. Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby II.
57. Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby I.
58. Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby II.
59. Venk. úpravy Odvodňovací rigol I.
60. Venk. úpravy Odvodňovací rigol II.
61. Venk. úpravy Opěrná stěna I.
62. Venk. úpravy Opěrná stěna II.
63. Venk. úpravy Opěrná stěna III.
64. Venk. úpravy Předložené schody u staré interny
65. Venk. úpravy Venkovní schody u parkoviště
66. Venk. úpravy Předložené schody u kuchyně
67. Venk. úpravy Předložené schody u trafostanice
68. Venk. úpravy Předložené schody u centr. příjmu
69. Venk. úpravy Předložené schody u hlav. vstupu
70. Venk. úpravy Obrubníky ABO I.



71. Venk. úpravy Obrubníky ABO II.
72. Venkovní úpravy Obrubníky III.
73. Osvětlení venkovní - chirurgie
74. Oplocení k objektu G - chirurgie
75. Vodovod k objektu G - chirurgie
76. Kanalizace splašková k objektu G - chirurgie
77. Kanalizace dešťová k objektu G - chirurgie
78. Rozvod nízkého napětí k objektu G - chirurgie
79. Komunikace k objektu G - chirurgie - vnitřní
80. Tech. zhodnocení Vodovodu I Žitenická ul.
81. Průzkumný vrt
82. Chladící věže
83. Hala sanitek
84. Stanice kyslíku
85. Kotelna, energoprovoz



Movitý majetek

Dlouhodobý hmotný (odepisovaný)

Třída Popis Účetní hodnota Počet položek 
1. Třída 3 úpravna vody, kompresorová stanice, chl. jednotka 2 090 496,10 Kč         8
2. Třída 4 nářadí, nádobí, stroj mycí 4 940 818,80 Kč         48
3. Třída 5 zdravotní přístroje a zařízení 72 160 158,66 Kč       711
4. Třída 6 auta, tahače, vozíky vysokozdv. + transportní 4 748 538,65 Kč         53
5. Třída 7 nábytek, lůžka, křeslo transportní 5 081 294,12 Kč         291
6. Třída 8 el. spotřebiče 6 431 197,90 Kč         42
7. Třída 9 výpočetní technika 4 565 919,36 Kč         54

1 207

Drobný hmotný majetek (neodepisovaný)

Skupina Popis Pořizovací hodnota Počet položek 
1. Skupina 1 nábytek 39 756 470,46 Kč       8 120
2. Skupina 2 zdravotní technika 13 333 410,32 Kč       1 409
3. Skupina 3 nářadí 319 995,50 Kč            91
4. Skupina 4 nádobí 216 462,94 Kč            51
5. Skupina 5 průmyslové zboží 21 762 526,05 Kč       5 000

14 671



Nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný (odepisovaný)

Název
1. SW - vybavení, NIS, Stapro-H
2. SW - VEMA PaM
3. SW - VEMA FÚ
4. SW - Omega controls
5. SW - Helios
6. SW - Metasys
7. SW - NIS Akord
8. SW - stravovací systém
9. SW - Windows XP PRO-licence

10. SW - PACS licence
11. SW - PROTAGON-monitoring energií a médií
12. SW - StaroFONS, OpenLIMS-labor.inf.systém
13. SW - CODEXIS - právo
14. SW - FONS (analyzátor Adagio)

Krátkodobý nehmotný majetek (neodepisovaný)

ČM Název majetku
1. 80000002 SW - WINCAB
2. 80000003 SW - AutoCAD LT 2002
3. 80000006 SW - vybavení SLP
4. 80000007 SW - LCS Helios IQ
5. 80000008 SW - monitoring firem
6. 80000009 SW - finanční účtárna
7. 80000010 SW - klinická biochemie/ D
8. 80000011 SW - podrobná mapa (ČR a SR)
9. 80000012 SW - Outlook 2003 WIN 32 Czech

10. 80000013 SW - Windows Professionál XP CZ CD
11. 80000014 SW - Office Professionál Plus 2007
12. 80000016 SW - x VISION pro angiografii
13. 80000018 SW - MEDIOX
14. 80000019 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM
15. 80000020 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM
16. 80000021 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM
17. 80000022 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM
18. 80000023 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM
19. 80000024 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM
20. 80000025 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM
21. 80000026 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM
22. 80000027 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM
23. 80000028 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM
24. 80000029 SW - Office Professionál Plus 2007
25. 80000030 SW - Office Professionál Plus 2007
26. 80000031 SW - Office Professionál Plus 2007
27. 80000032 SW - Office Professionál Plus 2007
28. 80000033 SW - Office Professionál Plus 2007
29. 80000034 SW - PROJECT 2007 CS MVL
30. 80000035 SW - PROJECT 2007 CS MVL
31. 80000036 SW - PROJECT 2007 CS MVL
32. 80000037 SW - PROJECT 2007 CS MVL
33. 80000038 SW - Windows Vista Business
34. 80000039 SW - Windows Vista Business



35. 80000040 SW - Windows Vista Business
36. 80000041 SW - Windows Vista Business
37. 80000042 SW - Windows Vista Business
38. 80000043 SW - Windows Vista Business
39. 80000044 SW - Windows Vista Business
40. 80000045 SW - Windows Vista Business
41. 80000046 SW - Windows Vista Business
42. 80000047 SW - Windows Vista Business
43. 80000048 SW - Windows Vista Business
44. 80000049 SW - Windows Vista Business
45. 80000050 SW - Windows Vista Business
46. 80000051 SW - Windows Vista Business
47. 80000052 SW - Windows Vista Business
48. 80000053 SW - Windows Vista Business
49. 80000054 SW - AW Caesar 7
50. 80000055 SW - vybavení pro CS
51. 80000056 SW - Windows 2008
52. 80000057 SW - Windows 2008
53. 80000058 SW - NIS
54. 80000059 SW - tel. ústředna
55. 80000060 SW - Office 2007
56. 80000061 SW - Office 2007
57. 80000062 SW - Office 2007
58. 80000063 SW - Office 2007
59. 80000064 SW - Office 2007
60. 80000065 SW - Office 2007
61. 80000066 SW - Office 2007
62. 80000067 SW - Office 2007
63. 80000068 SW - Office 2007
64. 80000069 SW - Office 2007
65. 80000070 SW - Office 2007
66. 80000071 SW - Office 2007
67. 80000072 SW - Office 2007
68. 80000073 SW - Office 2007
69. 80000074 SW - Office 2007
70. 80000075 SW - Office 2007
71. 80000076 SW - Office 2007
72. 80000077 SW - Office 2007
73. 80000078 SW - Office 2007
74. 80000079 SW - Office 2007
75. 80000080 SW - NIS multilicence
76. 80000081 SW - úraz,kateg.prací,vst.školení
77. 80000082 SW - SIB-LEX lhůtník
78. 80000083 SW - Windows Svr Std 2008
79. 80000084 SW - OS Windows Server 2008
80. 80000085 SW - IceWarp Mail server
81. 80000086 SW - IceWarp Antispam Live
82. 80000087 SW - VEMA aplik. OPO,EC0003
83. 80000088 SW - Windows Svr Std 2008R2
84. 80000089 SW - Office SB 2007
85. 80000090 SW - Office SB 2007
86. 80000091 SW - Office SB 2007
87. 80000092 SW - Office SB 2007
88. 80000093 SW - Office SB 2007
89. 80000094 SW - licence Win 2008 Svr Stnd R2
90. 80000095 SW - licence Win 2008 Svr CAL CZ
91. 80000096 SW - licence Win 2008 Svr CAL CZ
92. 80000097 SW - licence Win 2008 Svr CAL CZ



93. 80000098 SW - licence SQL Svr Std Ed Runtime
94. 80000099 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
95. 80000100 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
96. 80000101 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
97. 80000102 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
98. 80000103 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
99. 80000104 SW - licence SQL CAL Runtime 2008

100. 80000105 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
101. 80000106 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
102. 80000107 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
103. 80000108 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
104. 80000109 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
105. 80000110 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
106. 80000111 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
107. 80000112 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
108. 80000113 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
109. 80000114 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
110. 80000115 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
111. 80000116 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
112. 80000117 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
113. 80000118 SW - licence SQL CAL Runtime 2008
114. 80000119 SW - Windows 7 Professional
115. 80000120 SW - Office HB 2010
116. 80000121 SW - vybavení SLP
117. 80000122 SW - licence WINDOWS 7
118. 80000123 SW - licence WINDOWS 7
119. 80000124 SW - licence WINDOWS 7
120. 80000125 SW - licence WINDOWS 7
121. 80000126 SW - licence WINDOWS 7
122. 80000127 SW - psychodiagnostika
123. 80000128 SW - licence WINDOWS 7
124. 80000129 SW - licence WINDOWS 7
125. 80000130 SW - licence WINDOWS 7
126. 80000131 SW - licence WINDOWS 7
127. 80000132 SW - licence WINDOWS 7
128. 80000133 SW - Windows 7 Professional
129. 80000134 SW - Windows 7 Professional
130. 80000135 SW - Windows 7 Professional
131. 80000136 SW - licence WINDOWS 7
132. 80000137 SW - licence WINDOWS 7
133. 80000138 SW - licence WINDOWS 7
134. 80000139 SW - licence WINDOWS 7
135. 80000140 SW - licence WINDOWS 7
136. 80000141 SW - licence WINDOWS 7
137. 80000142 SW - licence WINDOWS 7
138. 80000143 SW - licence WINDOWS 7
139. 80000144 SW - licence WINDOWS 7
140. 80000145 SW - licence WINDOWS 7
141. 80000146 SW - licence WINDOWS 7
142. 80000147 SW - licence WINDOWS 7
143. 80000148 SW - licence WINDOWS 7
144. 80000149 SW - licence WINDOWS 7
145. 80000150 SW - licence WINDOWS 7
146. 80000151 SW - licence WINDOWS 7
147. 80000152 SW - licence WINDOWS 7
148. 80000153 SW - licence WINDOWS 7
149. 80000154 SW - licence WINDOWS 7
150. 80000155 SW - licence WINDOWS 7



151. 80000156 SW - licence WINDOWS 7
152. 80000157 SW - licence WINDOWS 7
153. 80000158 SW - licence WINDOWS 7
154. 80000159 SW - licence WINDOWS 7
155. 80000160 SW - licence WINDOWS 7
156. 80000161 SW - ACROBAT
157. 80000162 SW - WIN SRV 08/12 (lékárna)
158. 80000163 SW - Office 2013
159. 80000164 SW - Office 2013
160. 80000165 SW - Office 2013
161. 80000166 SW - Windows 7 Home Prem.
162. 80000167 SW - Windows 7 Home Prem.
163. 80000168 SW - Office 2013
164. 80000169 SW - Windows 7 Home Prem.
165. 80000170 SW - Windows 7 Home Prem.
166. 80000171 SW - Office 2013
167. 80000172 SW - Office 2013
168. 80000173 SW - Windows Server 2012
169. 80000174 SW - Windows Microsoft
170. 80000175 SW - Windows 7 Home Prem.
171. 80000176 SW - Windows 7 Home Prem.
172. 80000177 SW - Windows 7 Home Prem.
173. 80000178 SW - Windows 7 Home Prem.
174. 80000179 SW - Windows 8.1
175. 80000180 SW - Office 365
176. 80000181 SW - Windows 7 Home Prem.
177. 80000182 SW - Windows 7 Home Prem.
178. 80000183 SW - Windows 7 Home Prem.
179. 80000184 SW - Office 2013
180. 80000185 SW - Windows 7 Home Prem.
181. 80000186 SW - Windows 7 Home Prem.
182. 80000187 SW - Windows 7 Home Prem.
183. 80000188 SW - Office 2013
184. 80000189 SW - Office 2013
185. 80000190 SW - Office 2013
186. 80000191 SW - Windows 7 Home Prem.
187. 80000192 SW - Windows 7 Home Prem.
188. 80000193 SW - Windows 7 Home Prem.
189. 80000194 SW - Office 2013
190. 80000195 SW - Windows 7 Home Prem.
191. 80000196 SW - Office 2013
192. 80000197 SW - licence AW Caesar
193. 80000198 SW - ePACS
194. 80000199 SW - Windows 7 Home Prem.
195. 80000200 SW - Windows 7 Home Prem.
196. 80000201 SW - Windows 7 Home Prem.
197. 80000202 SW - Windows 7 Home Prem.
198. 80000203 SW - Windows 7 Home Prem.
199. 80000204 SW - Windows 7 Home Prem.
200. 80000205 SW - Windows 7 Home Prem.
201. 80000206 SW - Windows 7 Home Prem.
202. 80000207 SW - Windows 7 Home Prem.
203. 80000208 SW - Windows 7 Home Prem.
204. 80000209 SW - Windows 7 Home Prem.
205. 80000210 SW - Windows 7 Home Prem.
206. 80000211 SW - Windows 7 Home Prem.
207. 80000212 SW - Windows 7 Home Prem.
208. 80000213 SW - Windows 7 Home Prem.



209. 80000214 SW - Windows 7 Home Prem.
210. 80000215 SW - Windows 7 Home Prem.
211. 80000216 SW - Windows 7 Home Prem.
212. 80000217 SW - Windows 7 Home Prem.
213. 80000218 SW - Windows 7 Home Prem.
214. 80000219 SW - Windows 7 Home Prem.
215. 80000220 SW - Windows 7 Home Prem.
216. 80000221 SW - Windows 7 Home Prem.
217. 80000222 SW - Windows 7 Home Prem.
218. 80000223 SW - Windows 7 Home Prem.
219. 80000224 SW - Windows 7 Home Prem.
220. 80000225 SW - Windows 7 Home Prem.
221. 80000226 SW - Windows 7 Home Prem.
222. 80000227 SW - Windows 7 Home Prem.
223. 80000228 SW - Windows 7 Home Prem.
224. 80000229 SW - Office 2013
225. 80000230 SW - Office 2013
226. 80000231 SW - Office 2016
227. 80000232 SW - Windows 7 Professional
228. 80000233 SW - Windows 7 Professional
229. 80000234 SW - Windows 7 Professional
230. 80000235 SW - Office 2016
231. 80000236 SW - Windows 10 Home
232. 80000237 SW - Windows 10 Home
233. 80000238 SW - Windows 10 Home
234. 80000239 SW - Windows 10 Home
235. 80000240 SW - Windows 10 Home
236. 80000241 SW - Windows 10 Home
237. 80000242 SW - Windows 10 Home
238. 80000243 SW - Windows 10 Home
239. 80000244 SW - Windows 10 Home
240. 80000245 SW - Windows 10 Home
241. 80000246 SW - Windows 10 Home
242. 80000247 SW - Windows 10 Home
243. 80000248 SW - Windows 10 Home
244. 80000249 SW - Windows 10 Home
245. 80000250 SW - Windows 10 Home
246. 80000251 SW - Windows 10 Home
247. 80000252 SW - Windows 7 Professional
248. 80000253 SW - Windows 10 Home
249. 80000254 SW - Windows 10 Home
250. 80000255 SW - Windows 10 Home
251. 80000256 SW - Office 2016
252. 80000257 SW - Office 2016
253. 80000258 SW - Office 2016
254. 80000260 SW - Windows 8.1
255. 80000261 SW - AISLP (multilicence)
256. 80000262 SW - Office 2016
257. 80000263 SW - Office 2016
258. 80000264 SW - Office 2016
259. 80000265 SW - Windows 10 Home
260. 80000266 SW - Windows 10 Home
261. 80000267 SW - Windows 10 Home
262. 80000268 SW - Windows 10 Home
263. 80000269 SW - Windows 10 Home
264. 80000270 SW - Windows 10 Home
265. 80000271 SW - Windows 10 Home
266. 80000272 SW - Windows 10 Home



267. 80000273 SW - Windows 10 Home
268. 80000274 SW - Windows 10 Home
269. 80000275 SW - Windows 10 Home
270. 80000276 SW - Windows 10 Home
271. 80000277 SW - Windows 10 Home
272. 80000278 SW - Windows 10 Home
273. 80000279 SW - Windows 10 Home
274. 80000280 SW - Office 2010 Professional
275. 80000281 SW - Office 2010 Professional
276. 80000282 SW - Office 2010 Professional
277. 80000283 SW - Office 2010 Professional
278. 80000284 SW - Office 2010 Professional
279. 80000285 SW - Windows 10 Home
280. 80000286 SW - Windows 7 Professional
281. 80000287 SW - Windows 7 Professional
282. 80000288 SW - Windows 7 Professional
283. 80000289 SW - Windows 7 Professional
284. 80000290 SW - Windows 7 Professional
285. 80000291 SW - Windows 7 Professional
286. 80000292 SW - Windows 10 Home
287. 80000293 SW - Windows 10 Home
288. 80000294 SW - Windows 10 Home
289. 80000295 SW - Windows 10 Home
290. 80000296 SW - LogMeln Economia
291. 80000297 SW - LogMeln Economia
292. 80000298 SW - Office 2010 Professional
293. 80000299 SW - Office 2010 Professional
294. 80000300 SW - Office 2010 Professional
295. 80000301 SW - Office 2010 Professional
296. 80000302 SW - Office 2010 Professional
297. 80000303 SW - Office 2010 Professional
298. 80000304 SW - Office 2010 Professional
299. 80000305 SW - Office 2010 Professional
300. 80000306 SW - Office 2010 Professional
301. 80000307 SW - Office 2010 Professional
302. 80000308 SW - Windows 7 Professional
303. 80000309 SW - Windows 7 Professional
304. 80000310 SW - Windows 7 Professional
305. 80000311 SW - Windows 7 Professional
306. 80000312 SW - Windows 7 Professional
307. 80000313 SW - Office 2010 Professional
308. 80000314 SW - Office 2010 Professional
309. 80000315 SW - Office 2010 Professional
310. 80000316 SW - Office 2010 Professional
311. 80000317 SW - Office 2010 Professional
312. 80000318 SW - Windows 10 Home
313. 80000319 SW - licence Win 2012 Svr Stnd R2
314. 80000320 SW - licence Win 2012 Svr CAL CZ
315. 80000321 SW - Office 2010 Professional
316. 80000322 SW - Office 2010 Professional
317. 80000323 SW - Office 2010 Professional
318. 80000324 SW - Office 2010 Professional
319. 80000325 SW - Office 2010 Professional
320. 80000326 SW - Windows 7 Professional
321. 80000327 SW - Windows 7 Professional
322. 80000328 SW - Windows 7 Professional
323. 80000329 SW - Windows 7 Professional
324. 80000330 SW - Windows 7 Professional
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Smluvní strany: 

Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČO: 00830488, se sídlem 
Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, zastoupená Ing. Radkem Lončákem, MBA, 
předsedou správní rady, Ing. Vladimírem Kestřánkem, DiS., MBA, členem správní rady a 
MUDr. Jaroslavem Pršalou, členem správní rady 

na straně jedné jako převodce 

 

a 

 

Město Litoměřice, IČO: 00263958, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,  

zastoupené starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem 

na straně druhé jako nabyvatel 

uzavřely tuto 

 

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí 

č. MAJ/00068/2017 

 

I. 

Preambule 

Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace bude ke dni 30. 9. 2017 zrušena  
a od 1. 10. 2017 přestane vykonávat činnost – poskytovatele zdravotních služeb. 

Z tohoto důvodu se stává pro ni majetek nepotřebným.  

Ve smyslu článku 8 bodu B) odst. 4 zřizovací listiny ze dne 28. 4. 2014 ve znění dodatku ze 
dne 10. 8. 2017 (dále jen „zřizovací listina“) pro případ záměru zrušení, nabídla Městská 
nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, svůj majetek zřizovateli - Městu 
Litoměřice, které  
na zasedání zastupitelstva dne 14. 9. 2017 rozhodlo o přijetí nabídky k bezúplatnému 
převodu nemovitých věcí do svého vlastnictví. V článku 8 bodu B) odst. 4 zřizovací listiny ve 
smyslu ustanovení § 27 odst. 2 písm. f) z. č. 250/200 Sb. jsou uvedena práva a povinnosti 
spojená s plným efektivním a ekonomicky účelným využitím majetku a jsou vymezena práva, 
která umožňují Městské nemocnici v Litoměřicích, příspěvková organizace, aby mohla plnit 
hlavní účel, k němuž byla zřízena.  
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Ve smyslu článku 8 bodu B) zřizovací listiny a ustanovení § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. 
by se tento majetek jako nepotřebný, pokud by byl nabytý od zřizovatele, povinně nabídl 
přednostně bezúplatně zřizovateli.  

 

Ve smyslu článku III. smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/337/07 uzavřené mezi Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městská nemocnice 
v Litoměřicích, příspěvková organizace, je Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková 
organizace, zavázána po dobu deseti let od nabytí vlastnického práva k převáděnému 
majetku užívat tento pouze k účelu, ke kterému je užíván ke dni převodu, to je k poskytování 
zdravotních služeb.  

 

Ve znění dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu uzavřeném mezi Česká republika – 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městská nemocnice v Litoměřicích, 
příspěvková organizace, a město Litoměřice ze dne 25. 8. 2017 se za porušení závazku 
nepřevedení majetku do vlastnictví třetích osob, jak je stanoveno v článku III. odst. 3 
citované smlouvy, a to před uplynutím desetileté lhůty ode dne jejich nabytí, nepovažuje 
bezúplatný převod na město Litoměřice, které může přenechat tento majetek do užívání 
právnické osobě, jíž je zřizovatel, případně jejímž je jediným zakladatelem a vlastníkem, 
případně může přejít nájemní právo prodejem obchodního závodu z příspěvkové organizace 
Městská nemocnice v Litoměřicích na akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., jejímž 
jediným zakladatelem a vlastníkem je město Litoměřice s tím, že stoprocentní vlastnictví 
města Litoměřice zůstane zachováno po celou dobu uvedenou v článku III. odst. 1 citované 
smlouvy a dále za splnění podmínky zachování účelu stanoveném rovněž v článku III. odst. 1 
citované smlouvy a závazků uvedených v této citované smlouvě.  

 

S ohledem na tato ujednání ze smlouvy o bezúplatném převodu, i proto, že dochází k 30. 9. 
2017 ke zrušení příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích a město 
Litoměřice se stane k tomu datu nabyvatelem všech práv a povinností i podle ustanovení § 
27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., po projednání nabídek a přijetí nabídky Zastupitelstvem 
města Litoměřice, se uzavírá tato  

 

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí: 

 

II. 

Předmět převodu 

 

Převodce prohlašuje, že je vlastníkem: 

A) nemovitých věcí, pozemků, a to: 

- pozemku parc. č. 3882/1, 

- pozemku parc. č. 3882/2 

- pozemku parc. č. 3882/3, 

- pozemku parc. č. 3886/3, 

- pozemku parc. č. 3886/4 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2084), obč. vyb., 
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- pozemku parc. č. 3886/5, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,  

- pozemku parc. č. 3886/6, 

- pozemku parc. č. 3886/7, 

- pozemku parc. č. 3886/8, 

- pozemku parc. č. 3886/9, 

- pozemku parc. č. 3886/12, 

- pozemku parc. č. 3886/14, 

- pozemku parc. č. 3886/15, 

- pozemku parc. č. 3886/22, 

- pozemku parc. č. 3886/23 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2084), obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 3886/24 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2084), obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 3889/1, jehož součástí je stavba č.p. 1365, v části obce Předměstí, obč. 

vyb.,  

- pozemku parc. č. 3889/2, 

- pozemku parc. č. 3890/1, 

- pozemku parc. č. 3890/2, 

- pozemku parc. č. 3894/1, 

- pozemku parc. č. 3894/2, 

- pozemku parc. č. 3894/3, 

- pozemku parc. č. 3894/4, 

- pozemku parc. č. 3898/1, 

- pozemku parc. č. 3898/2, 

- pozemku parc. č. 3898/3, 

- pozemku parc. č. 3898/4, 

- pozemku parc. č. 3898/5, 

- pozemku parc. č. 3898/6, 

- pozemku parc. č. 3898/7, 

- pozemku parc. č. 3900/1, 

- pozemku parc. č. 3900/3, jehož součástí je stavba č.p. 2042, v části obce Předměstí, obč. 

vyb.,  

- pozemku parc. č. 3900/6 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2044), obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 3900/8 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2046), obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 3900/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,  

- pozemku parc. č. 3900/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. usedlost,  

- pozemku parc. č. 3900/12 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2082), obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 3900/13, jehož součástí je stavba č.p. 2081, v části obce Předměstí, obč. 

vybavenost 

- pozemku parc. č. 3900/14 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2083), obč. vyb.,  

- pozemku parc. č. 3900/15, 

- pozemku parc. č. 3900/18, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.,  

- pozemku parc. č. 3900/19, 

- pozemku parc. č. 3900/21, 

- pozemku parc. č. 3900/22, 
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- pozemku parc. č. 3900/26, 

- pozemku parc. č. 3900/28, 

- pozemku parc. č. 3900/30, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vybavenost,  

- pozemku parc. č. 3900/31 – (na kterém stojí část stavby bez čp/če), jiná st., 

- pozemku parc. č. 3900/32 – (na kterém stojí část stavby bez čp/če), jiná st., 

- pozemku parc. č. 3900/33, 

- pozemku parc. č. 3900/34, 

- pozemku parc. č. 3900/35, 

- pozemku parc. č. 3900/36, 

- pozemku parc. č. 3900/37, 

- pozemku parc. č. 3900/38, 

- pozemku parc. č. 3900/39, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

- pozemku parc. č. 3900/40, 

- pozemku parc. č. 3900/42, 

- pozemku parc. č. 3900/43, jehož součástí je stavba č.p. 2105, obč. vybavenost,  

- pozemku parc. č. 3900/44, 

- pozemku parc. č. 3900/45, 

- pozemku parc. č. 3900/46, 

- pozemku parc. č. 3900/47, 

- pozemku parc. č. 3900/48, 

- pozemku parc. č. 3900/49, 

- pozemku parc. č. 3900/50, 

- pozemku parc. č. 3900/51, 

- pozemku parc. č. 3900/52, 

- pozemku parc. č. 3900/53, 

- pozemku parc. č. 3900/54, 

- pozemku parc. č. 3900/57, 

- pozemku parc. č. 3900/58, 

- pozemku parc. č. 3908/3, 

- pozemku parc. č. 3908/6, 

- pozemku parc. č. 3908/7,  

- pozemku parc. č. 3908/10, 

- pozemku parc. č. 3908/11, 

- pozemku parc. č. 3908/12, 

- pozemku parc. č. 3908/13, 

- pozemku parc. č. 3908/14, 

- pozemku parc. č. 3908/17, 

- pozemku parc. č. 3908/18, 

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4637, v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice, 

vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

 

 

B) nemovitých věcí, stavby: 
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- budovy č.p. 2040, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku jiného vlastníka parc.  

č. 3893/3, 

- budovy č.p. 2044, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc. č. 3900/6 a na 

pozemku jiného vlastníka parc.č. 3900/59, 

-  budovy č.p. 2045, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku jiného vlastníka parc.č. 

3900/7, 

- budovy č.p. 2046, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc.č. 3900/8 a na 

pozemku jiného vlastníka parc.č. 3900/65, 

- budovy č.p. 2082, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc.č. 3900/12 a na 

pozemku jiného vlastníka parc.č. 3900/62, 

- budovy č.p. 2083, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc.č. 3900/14 a na 

pozemku jiného vlastníka parc.č. 3900/64, 

- budovy č.p. 2084, v části obce Předměstí, která stojí na pozemcích parc.č. 3886/4, 3886/23, 

3886/24 a na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3886/2, 

- budovy bez čp/če, která stojí na pozemku parc.č. 3900/31 a na pozemku jiného vlastníka 

parc.č. 3900/63, 

- budovy bez čp/če, která stojí na pozemku parc.č. 3900/32 a na pozemku jiného vlastníka 

parc.č. 3900/60, 

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4637, v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice, 

vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

 

 

C) nemovitých věcí, bytové jednotky: 

- bytová jednotka č. 1770/6 vymezená v domě č.p. 1770, v části obce Předměstí, 

stojícím na pozemku parc.č. 2536/6 a související spoluvlastnické podíly na společných 

částech domu č.p. 1770 a na pozemku parc.č. 2536/6 ve výši 230/10000,   

vše zapsáno na listech vlastnictví č. 6219 a 7035, v katastrálním území Litoměřice, obec 

Litoměřice, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

 

- bytová jednotka č. 400/9 vymezená v domě č.p. 400, v části obce Předměstí, stojícím 

na pozemku parc.č. 3008 a související spoluvlastnické podíly na společných částech 

domu č.p. 400 a na pozemku parc.č. 3008 ve výši 3573/125000, 

- bytová jednotka č.400/18 vymezená v domě č.p. 400, v části obce Předměstí, stojícím 

na pozemku parc.č. 3008 a související spoluvlastnické podíly na společných částech 

domu č.p. 400 a na pozemku parc.č. 3008 ve výši 3573/125000, 

- bytová jednotka č.400/21 vymezená v domě č.p. 400, v části obce Předměstí, stojícím 

na pozemku parc.č. 3008 a související spoluvlastnické podíly na společných částech 

domu č.p. 400 a na pozemku parc.č. 3008 ve výši 3573/125000, 

vše zapsáno na listech vlastnictví č. 4201 a 9805, v katastrálním území Litoměřice, obec 

Litoměřice, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

 
 
D) nemovitých věcí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí: 
Venk. úpravy Okrasné dřeviny 
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Venk. úpravy Sadovnické 
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 600 
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 I. 

Venk. úpravy Šachty kanalizační I. 
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 II. 
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 150 
Venk. úpravy Šachty kanalizační II. 
Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 I. 
Venk. úpravy Šachty kanalizační III. 
Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 II. 
Venk. úpravy Šachty kanalizační IV. 
Venk. úpravy Vodovodní přípojka 
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 200 
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 150 

Venk. úpravy Vodovod trubní DN 100 
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 80 
Venk. úpravy Vodoměrná šachta 
Venk. úpravy Rozvod kojenecké vody 
Venk. úpravy Plynová přípojka DN 200 

Venk. úpravy Plynová přípojka DN 50 
Venk. úpravy Rozvod kyslíku DN 50 
Venk. úpravy Přípojka elektro I. 
Venk. úpravy Přípojka elektro II. 
Venk. úpravy Telekomunikační rozvod 
Venk. úpravy Osvětlovací stožáry I. 

Venk. úpravy Osvětlovací stožáry II. 
Venk. úpravy Osvětlovací stožáry III. 
Venk. úpravy Lapol 
Venk. úpravy Oplocení stanice kyslíku 
Venk. úpravy Vrata I. 
Venk. úpravy Panelová plocha u stanice kyslíku 
Venk. úpravy Oplocení I. - vrchní část 
Venk. úpravy Oplocení I. - spodní část 
Venk. úpravy Oplocení II. 
Venk. úpravy Oplocení III. - vrchní část 

Venk. úpravy Oplocení III. - spodní část 
Venk. úpravy Oplocení IV. 
Venk. úpravy Oplocení V. 
Venk. úpravy Oplocení VI. 
Venk. úpravy Vrata II. 
Venk. úpravy Bazén 
Venk. úpr. Zpevněné plochy ze žulových kostek 
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné I. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné II. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné III. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné IV. 

Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné V. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové I. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové II. 
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Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové I. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové II. 
Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic I. 

Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic II. 
Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby I. 
Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby II. 
Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby I. 
Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby II. 
Venk. úpravy Odvodňovací rigol I. 
Venk. úpravy Odvodňovací rigol II. 
Venk. úpravy Opěrná stěna I. 
Venk. úpravy Opěrná stěna II. 
Venk. úpravy Opěrná stěna III. 
Venk. úpravy Předložené schody u staré interny 

Venk. úpravy Venkovní schody u parkoviště 
Venk. úpravy Předložené schody u kuchyně 
Venk. úpravy Předložené schody u trafostanice 
Venk. úpravy Předložené schody u centr. příjmu 
Venk. úpravy Předložené schody u hlav. vstupu 

Venk. úpravy Obrubníky ABO I. 
Venk. úpravy Obrubníky ABO II. 
Venkovní úpravy Obrubníky III. 
Osvětlení venkovní - chirurgie 
Oplocení k objektu G - chirurgie 
Vodovod k objektu G - chirurgie 

Kanalizace splašková k objektu G - chirurgie 
Kanalizace dešťová k objektu G - chirurgie 
Rozvod nízkého napětí k objektu G - chirurgie 
Komunikace k objektu G - chirurgie - vnitřní 
Tech. zhodnocení Vodovodu I Žitenická ul. 
Průzkumný vrt 
Chladící věže 
Stanice kyslíku 

 

 

 

III. 

Bezúplatný převod 

 

Převodce převádí bezúplatně na nabyvatele veškeré nemovitosti popsané v článku II. (písm. 

A), B), C), D) této smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí, a to se všemi součástmi  

a příslušenstvím, se všemi právy a povinnostmi v dnešním oběma smluvním stranám dobře 

známém stavu.  

 

Nabyvatel prohlašuje, že od převodce nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, se 

všemi právy a povinnostmi nabývá, a to ve stavu k datu podpisu této smlouvy.  
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IV. 

Omezení vlastnického práva 

 

Na převáděných nemovitostech vázne omezení vlastnického práva, a to: 

- věcné břemeno pro T-Mobile Czech Republic a.s. k pozemku parc. č. 3900/36, parc. č. 

3900/47 a parc. č. 3900/54 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná,  

č. 102361-000-00 ze dne 8. 6. 2015 s právními účinky zápisu ke dni 23. 6. 2015, zápis 

proveden dne 21. 7. 2015, sp.zn. V-7269/2015-506.  

- omezení vyplývající ze smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/07 a z dodatku ke 

smlouvě o bezplatném převodu č. ÚLT/3370/07 (nezapsáno v katastru nemovitostí).  

 

Dále vázne na převáděných nemovitých věcech:  

- předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 pro Město Litoměřice k pozemku parc. č. 

3882/2, parc. č. 3882/3, k pozemku parc. č. 3900/19, k pozemku parc. č. 3900/26, na základě 

opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán (§ 101 stav. 

zákona), MÚ Litoměřice ze dne 22. 10. 2009, datum nabytí účinnosti dne 13. 11. 2009, sp.zn. 

Z-30/2010-506 (Z-368/2010-506), 

- předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. pro Město Litoměřice k pozemku parc. 

č. 3886/22, parc. č. 3894/1, parc. č. 3894/2, parc. č. 3894/4, parc. č. 3900/1, parc. č. 

3900/47, parc. č. 3908/13, parc. č. 3908/14, parc. č. 3908/3 na základě opatření obecné 

povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán (§ 101 stav. zákona) MÚ 

Litoměřice ze dne 22. 10. 2009, datum nabytí účinnosti dne 13. 11. 2009, sp.zn. Z-30/2010-

506 (Z-369/2010-506).   

Město Litoměřice tímto prohlašuje, že uzavřením této smlouvy došlo k využití předkupního 
práva k převáděným nemovitým věcem a toto právo zaniká splynutím podle § 1993 odst. 1 
občanského zákoníku.  
 

K některým nemovitostem převáděným touto smlouvou a k některým částem převáděných 

nemovitostí jsou na základě smluv o nájmu založeny nájemní poměry. Město Litoměřice jako 

nabyvatel prohlašuje, že je mu znám rozsah a počet nájemních poměrů, i to, že na základě 

dohod o změně obsahu závazků se dosavadní nájemní poměr nahrazuje podnájemním 

poměrem, a to i se souhlasem Města Litoměřice.   

 

 

V. 

Prohlášení převodce 

 

Převodce prohlašuje, že nemovitosti převáděné touto smlouvou nejsou zatíženy žádnými 

dalšími zástavními právy, věcnými břemeny zřízenými ve prospěch třetí osoby, ani žádným 

jiným omezením vlastnického práva, neváznou na nich žádné další dluhy či jiné právní 

závady, a že je oprávněn s nemovitostmi v plném rozsahu bez omezení disponovat, kromě 

těch závazků a omezení dispozice uvedených v článku IV. této smlouvy. 
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Převodce dále prohlašuje, že nepřevedl nemovitosti na jinou osobu, není mu známo, že by 

bylo vedeno soudní, exekuční nebo jiné řízení, které by postihovalo převáděné nemovitosti 

nebo ho omezovalo v nakládání s nimi a neexistuje vůči němu žádné rozhodnutí, které by 

mohlo být důvodem pro nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.  

 

Převodce dále prohlašuje, že splnil všechny daňové a poplatkové povinnosti dosud mu 

uložené, jež souvisejí s vlastnictvím nemovitostí, a není ani jinak daňovým dlužníkem. 

Převodci není známo, že by vůči němu bylo vedeno insolvenční řízení, že by ohledně 

převáděných nemovitostí byly uplatněny nějaké restituční nároky, nejsou mu známy žádné 

skutečnosti, které by mohly vést k omezení vlastnického práva nabyvatele k převáděným 

nemovitostem, není mu známa žádná nežádoucí kontaminace nemovitostí škodlivými 

látkami jakéhokoliv druhu, nejsou mu známy žádné jiné právní nebo faktické vady 

převáděných nemovitostí.  

 

VI. 

Závazek převodce 

 

 

Převodce se zavazuje, že v době od podpisu této smlouvy do podání návrhu na vklad 

vlastnického práva dle této smlouvy ve prospěch nabyvatele, nepřevede vlastnické právo 

k nemovitostem na třetí osobu, převáděné nemovitosti nezatíží zástavním právem, věcným 

břemenem ani jinými právními povinnostmi, které by jakkoliv omezovaly vlastnické právo 

nabyvatele k nemovitostem. Převodce se rovněž zavazuje, že do dne předání nemovitostí 

nabyvateli nebude činit žádné kroky, které by snižovaly hodnotu převáděných nemovitostí.  

 

Převodce seznámil nabyvatele se stavem převáděných nemovitostí. Nabyvatel prohlašuje, že 

je mu stav převáděných nemovitostí dobře znám. 

 

 

 

VII. 

Podání návrhu na vklad 

 

Nabyvatel nabude vlastnictví k převáděným nemovitostem uvedeným v článku II. písm. A), B) 

a C) této smlouvy vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. Vlastnické právo k nemovitým věcem, 

které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí (uvedené v článku II. písm. D) této 

smlouvy) nabývá nabyvatel ke dni jejich předání.   

 

Smluvní strany se zavazují podat návrh na vklad práva na základě této smlouvy Katastrálnímu 

úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice bez zbytečného odkladu po jejím zveřejnění v ISRS. 

Návrh na vklad práva bude podán nabyvatelem. Náklady (správní poplatek) spojené 

s návrhem  
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na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě této smlouvy hradí 

nabyvatel.  

 

V případě, že by se objevily závady při zápisu vkladu vlastnického práva k převáděným 

nemovitostem, obě smluvní strany se zavazují učinit veškeré potřebné kroky k jejich 

odstranění.  

 

V případě, že katastrální úřad vydá pravomocné rozhodnutí o zamítnutí vkladu vlastnického 

práva ve prospěch nabyvatele, zavazují se smluvní strany, že uzavřou do deseti dnů  

od zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu novou smlouvu, a to za stejných smluvních 

podmínek.  

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu dodatků a podléhají vkladu  

do katastru nemovitostí. 

 

Smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž převodce obdrží po jednom 

vyhotovení, nabyvatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude použito ke vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí a jedno vyhotovení bude založeno ve spise 

advokáta sepisujícího tuto smlouvu.  

 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 

ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní 

strany připojují své podpisy. 

 

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

Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo převod nemovitých věcí, které jsou předmětem 
této smlouvy svým usnesením č. 123/7/2017 ze dne 14. 9. 2017. 

 

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

Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují. 
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Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku 
mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva 
platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 

 

V Litoměřicích dne ……………………..    V Litoměřicích dne ……….................  

 

 

 

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

Městská nemocnice v Litoměřicích   Město Litoměřice 

Ing. Radek Lončák, MBA    Mgr. Ladislav Chlupáč 
 

 

………………………………………………..     

Městská nemocnice v Litoměřicích    

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA 

 

 

………………………………………………..     

Městská nemocnice v Litoměřicích    

MUDr. Jaroslav Pršala 
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Smluvní strany: 

Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČO: 00830488, se sídlem 
Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, zastoupená ředitelem Ing. Radkem Lončákem, 
MBA, předsedou správní rady, Ing. Vladimírem Kestřánkem, DiS., MBA, členem správní rady 
a MUDr. Jaroslavem Pršalou, členem správní rady 

na straně jedné jako prodávající 

 

a 

 

Nemocnice Litoměřice, a.s., IČO: 06199518, se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 
Litoměřice, zastoupená předsedou představenstva panem Ing. Radkem Lončákem, MBA 

na straně druhé jako nabyvatel 

uzavřely tuto 

 
 
 

SMLOUVU O KOUPI OBCHODNÍHO ZÁVODU 
(podle ustanovení § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů) 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Účelem této smlouvy je koupě obchodního závodu (dále jen závod), jakožto organizovaného 
souboru jmění, který prodávající vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho 
činnosti a který je jeho výlučným vlastnictvím. 
 
Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá závod, který je předmětem koupě, a umožní 
mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že závod převezme a zaplatí 
prodávajícímu kupní cenu, která je stanovena níže touto smlouvou. 
 
 

II. 

Předmět koupě 

 
Předmětem koupě podle této smlouvy je závod prodávajícího, to je závod Městské 

nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, v němž je vykonávána činnost, a to 
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poskytování zdravotních služeb a další činnosti související s poskytováním zdravotních 

služeb, s provozem nemocnice a další činnosti.  

 

Součástí závodu jsou zejména: (specifikováno v Přílohách č. 1–10, které tvoří nedílnou 

součást této smlouvy) 

1. Věci movité (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

2. Nehmotný majetek (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

3. Stav zásob (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

4. Finanční majetek na bankovních účtech (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

5. Pohledávky (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

6. Závazky (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

7. Účetní výkaz Rozvaha (ke dni 31. 07. 2017) 

8. Smlouvy uzavřené prodávajícím (stav platný ke dni 31. 08. 2017) 

9. Seznam soudních sporů, jejichž účastníkem je prodávající (stav platný ke dni 31. 08. 

2017) 

10. Seznam zaměstnanců (stav platný ke dni 31. 08. 2017) 

 

Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží. 

 

 

III. 

 

V zápisu o předání závodu smluvní strany uvedou výčet všeho, co závod zahrnuje, co se 

kupujícímu předává, jakož i výčet všeho, co chybí, ač to podle smlouvy nebo účetních 

záznamů závod spoluvytváří. 

 

Zápis o předání závodu bude sepsán do ……………. 2017 a smluvní strany potvrdí to, že 

odpovídá skutečnému stavu i v porovnání s přílohami k této smlouvě.  

 

 

IV. 
Kupní cena 

 
Kupní cena za předmět koupě činí 115.100.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct milionů jedno 
sto tisíc korun českých).  
 
Takto dohodnutá kupní cena vychází ze znaleckého posudku č. 2995-98/2017 z 1. 9. 2017, 
který zpracovává hodnotu obchodního závodu k datu 30. 9. 2017, je zpracován znaleckým 
ústavem Grant Thornton Valuations, a.s.  viz. Příloha č. 11 této smlouvy. 
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu do 31. 12. 2017.  
 
 

V. 
Přechod činnosti zaměstnavatele 
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Koupě závodu je převodem činnosti zaměstnavatele.  
 
Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů mezi prodávajícím a zaměstnanci 
přechází v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele, to je na kupujícího. Účastníci této 
smlouvy, to znamená prodávající jako zaměstnavatel a kupující jako přejímající 
zaměstnavatel v dostatečném časovém předstihu, a to dne 25. 08. 2017 informovali 
odborovou organizaci a projednali s nimi za účelem dosažení shody datum převodu k 1. 10. 
2017, důvody převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance a 
případně připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.  
 
Seznam zaměstnanců, jejich struktura a kvalifikace, spolu se seznamem obchodního vedení 
tvořícího osobní složku prodávaného závodu je uveden v příloze č. 10 k této smlouvě. 
 
Zaměstnavatel, který je v této smlouvě prodávající, oznámí všem zaměstnancům změnu 
zaměstnavatele provedenou na základě této smlouvy o koupi závodu.  
 
 

VI. 
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího 

 
Prodávající v zápisu o předání závodu kupujícího upozorní na vady předmětu prodeje, o 
kterých ví, nebo o kterých vědět měl a mohl. 
 
Koupí závodu se kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu 
náleží; z dluhů však kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel 
rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu kupujícím, ručí prodávající 
za splnění dluhu. Nabytí pohledávek kupujícím se jinak řídí ustanoveními o postoupení 
pohledávek. 
 
Prodávající se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí svým věřitelům a dlužníkům, 
jejichž pohledávky a dluhy kupující koupí závodu nabyl, že závod prodal a komu. 
 
Součástí závodu jsou i práva a povinnosti vyplývající ze sporů vedených u příslušných soudů 
s tím, že tyto jsou uvedeny též v příloze č. 9 k této smlouvě. Prodávající a kupující se dohodli, 
že provedou příslušné procesní změny v řízeních, ve kterých je prodávající účastníkem.  
 
Kupující nabývá vlastnictví k celému předmětu prodeje dnem, kdy bude zveřejněn údaj o 
tom, že vložil tuto smlouvu do sbírky listin do obchodního rejstříku. 
 
 

VII. 
Zápis smlouvy do registru smluv 

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

mailto:plzen@aksvejkovsky.cz
mailto:praha@aksvejkovsky.cz
http://www.aksvejkovsky.cz/


Kamenická 2378/1, 301 12 Plzeň • +420 377 227 287 • plzen@aksvejkovsky.cz 

Holečkova 419/21, 150 00 Praha • +420 230 234 177 • praha@aksvejkovsky.cz 

www.aksvejkovsky.cz • IČO: 26362066 • DIČ: CZ26362066 • Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu 79240006/2700 

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

Kupující je zapsán ve veřejném rejstříku, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Ústí nad Labem. S ohledem na to nabyde vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním 
údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin. Zveřejnění údaje bude provedeno 
v Obchodním věstníku podle ustanovení § 3018 ObčZ.   
 
Součástí závodu nejsou nemovitosti, nebude podáván návrh na vklad zápisu vlastnického 
práva k nim.  
 
Prodávající prohlašuje, že jeho zřizovatel, město Litoměřice, dalo souhlas k převodu 
předmětu koupě podle této smlouvy, a to usnesením zastupitelstva č. …/…/2017 ze dne 14. 
9. 2017. 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno, jedno 
vyhotovení bude vloženo do sbírky listin. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá tak, jak uvedeno shora. Vlastnické právo se nabývá tak, jak uvedeno shora.  
 
Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně 
a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
V Litoměřicích dne 15. 9. 2017     V Litoměřicích dne 15. 9. 2017 
 
 
...................................................................                    ………………………………………... 
Městská nemocnice v Litoměřicích               Nemocnice Litoměřice, a.s. 
Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA    Ing. Radek Lončák, MBA 
 
 
 
………………………………………………………….. 
MUDr. Jaroslav Pršala 
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Nedílné součásti – Přílohy Smlouvy o koupi obchodního závodu: 
 
Příloha č. 1 Věci movité (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 
Příloha č. 2 Nehmotný majetek (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 
Příloha č. 3 Stav zásob (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 
Příloha č. 4 Finanční majetek na bankovních účtech (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 
Příloha č. 5 Pohledávky (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 
Příloha č. 6 Závazky (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 
Příloha č. 7 Účetní výkaz Rozvaha (ke dni 31. 07. 2017) 
Příloha č. 8 Smlouvy uzavřené prodávajícím (stav platný ke dni 31. 08. 2017) 
Příloha č. 9 Seznam soudních sporů, jejichž účastníkem je prodávající (stav platný ke dni 

31. 08. 2017) 
Příloha č. 10 Seznam zaměstnanců (stav platný ke dni 31. 08. 2017) 
Příloha č. 11 Znalecký posudek č. 2995-98/2017 – ocenění obchodního závodu 
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Příloha č. 1 

Věci movité (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

 

Dlouhodobý hmotný majetek (odepisovaný) 
  

     

 
Třída Popis Účetní zůstat. hodnota Počet položek  

1. Třída 3 úpravna vody, kompresorová stanice, chl. jednotka          2 090 496,10 Kč  8  

2. Třída 4 nářadí, nádobí, stroj mycí          4 940 818,80 Kč  48  

3. Třída 5 zdravotní přístroje a zařízení        72 160 158,66 Kč  711  

4. Třída 6 auta, tahače, vozíky vysokozdv. + transportní          4 748 538,65 Kč  53  

5. Třída 7 nábytek, lůžka, křeslo transportní          5 081 294,12 Kč  291  

6. Třída 8 el. spotřebiče          6 431 197,90 Kč  42  

7. Třída 9 výpočetní technika          4 565 919,36 Kč  54  

  
Celkem 100 018 423,59 Kč 1 207  

     

     
Drobný hmotný majetek (neodepisovaný) 

  

     

 
Skupina Popis Pořizovací hodnota Počet položek  

1. Skupina 1 nábytek        39 756 470,46 Kč  8 120 

2. Skupina 2 zdravotní technika        13 333 410,32 Kč  1 409 

3. Skupina 3 nářadí             319 995,50 Kč  91 

4. Skupina 4 nádobí             216 462,94 Kč  51 

5. Skupina 5 průmyslové zboží        21 762 526,05 Kč  5 000 

  
Celkem  75 388 865,27 Kč 14 671 
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Příloha č. 2 

Nehmotný majetek (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

 

Dlouhodobý nehmotný (odepisovaný) 

   

 
Název Účetní zůstatková hodnota 

1. SW - vybavení, NIS, Stapro-H                                                        5 982,00 Kč  

2. SW - VEMA PaM                                                                    -   Kč  

3. SW - VEMA FÚ                                                                    -   Kč  

4. SW - Omega controls                                                                    -   Kč  

5. SW - Helios                                                                    -   Kč  

6. SW - Metasys                                                                    -   Kč  

7. SW - NIS Akord                                                     28 046,00 Kč  

8. SW - stravovací systém                                                                    -   Kč  

9. SW - Windows XP PRO-licence                                                                    -   Kč  

10. SW - PACS licence                                                   161 808,00 Kč  

11. SW - PROTAGON-monitoring energií a médií                                                     30 197,00 Kč  

12. SW - StaroFONS, OpenLIMS-labor.inf.systém                                                   212 818,00 Kč  

13. SW - CODEXIS - právo                                                     32 144,00 Kč  

14. SW - FONS (analyzátor Adagio)                                                     32 794,90 Kč  

 
Celkem                                                   503 789,90 Kč  

 

 

Krátkodobý nehmotný majetek (neodepisovaný) 
 

     

 

ČM Název majetku PH do 5 tis. vč. v Kč PH nad 5 tis v Kč. 

1. 
80000002 SW - WINCAB   8 421,00 

2. 
80000003 SW - AutoCAD LT 2002   29 831,00 

3. 
80000006 SW - vybavení SLP   46 410,00 

4. 
80000007 SW - LCS Helios IQ   36 394,72 

5. 
80000008 SW - monitoring firem   10 638,50 

6. 
80000009 SW - finanční účtárna   9 372,00 

7. 
80000010 SW - klinická biochemie/ D   5 800,00 

8. 
80000011 SW - podrobná mapa (ČR a SR)   7 240,00 

9. 
80000012 SW - Outlook 2003 WIN 32 Czech   17 829,77 

10. 
80000013 SW - Windows Professionál XP CZ CD   11 966,64 

11. 
80000014 SW - Office Professionál Plus 2007   22 972,95 

12. 
80000016 SW - x VISION pro angiografii   35 700,00 

13. 
80000018 SW - MEDIOX   5 236,00 

14. 
80000019 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM 3745,45 0,00 

15. 
80000020 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM 3754,45 0,00 

16. 
80000021 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM 3754,45 0,00 

17. 
80000022 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM 3754,45 0,00 

18. 
80000023 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM 3754,45 0,00 

19. 
80000024 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM 3754,45 0,00 

20. 
80000025 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM 3754,45 0,00 

21. 
80000026 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM 3754,45 0,00 
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22. 
80000027 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM 3754,45 0,00 

23. 
80000028 SW - Windows XP PRO CZ CD DEM 3754,45 0,00 

24. 
80000029 SW - Office Professionál Plus 2007   11 153,51 

25. 
80000030 SW - Office Professionál Plus 2007   11 153,51 

26. 
80000031 SW - Office Professionál Plus 2007   11 153,51 

27. 
80000032 SW - Office Professionál Plus 2007   11 153,51 

28. 
80000033 SW - Office Professionál Plus 2007   11 153,51 

29. 
80000034 SW - PROJECT 2007 CS MVL   11 243,00 

30. 
80000035 SW - PROJECT 2007 CS MVL   11 243,00 

31. 
80000036 SW - PROJECT 2007 CS MVL   11 243,00 

32. 
80000037 SW - PROJECT 2007 CS MVL   11 243,00 

33. 
80000038 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

34. 
80000039 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

35. 
80000040 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

36. 
80000041 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

37. 
80000042 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

38. 
80000043 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

39. 
80000044 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

40. 
80000045 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

41. 
80000046 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

42. 
80000047 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

43. 
80000048 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

44. 
80000049 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

45. 
80000050 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

46. 
80000051 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

47. 
80000052 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

48. 
80000053 SW - Windows Vista Business 3272,5 0,00 

49. 
80000054 SW - AW Caesar 7   21 991,00 

50. 
80000055 SW - vybavení pro CS   41 650,00 

51. 
80000056 SW - Windows 2008   16 462,46 

52. 
80000057 SW - Windows 2008   16 462,46 

53. 
80000058 SW - NIS   33 320,00 

54. 
80000059 SW - tel. ústředna   13 328,00 

55. 
80000060 SW - Office 2007   8 029,00 

56. 
80000061 SW - Office 2007   8 029,00 

57. 
80000062 SW - Office 2007   8 029,00 

58. 
80000063 SW - Office 2007   8 029,00 

59. 
80000064 SW - Office 2007   8 029,00 

60. 
80000065 SW - Office 2007   8 029,00 

61. 
80000066 SW - Office 2007   8 029,00 

62. 
80000067 SW - Office 2007   8 029,00 

63. 
80000068 SW - Office 2007   8 029,00 

64. 
80000069 SW - Office 2007   8 029,00 

65. 
80000070 SW - Office 2007   8 029,00 

66. 
80000071 SW - Office 2007   8 029,00 

67. 
80000072 SW - Office 2007   8 029,00 

68. 
80000073 SW - Office 2007   8 029,00 
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69. 
80000074 SW - Office 2007   8 029,00 

70. 
80000075 SW - Office 2007   8 029,00 

71. 
80000076 SW - Office 2007   8 029,00 

72. 
80000077 SW - Office 2007   8 029,00 

73. 
80000078 SW - Office 2007   8 029,00 

74. 
80000079 SW - Office 2007   8 028,00 

75. 
80000080 SW - NIS multilicence   5 355,00 

76. 
80000081 SW - úraz,kateg.prací,vst.školení   9 630,00 

77. 
80000082 SW - SIB-LEX lhůtník   7 140,00 

78. 
80000083 SW - Windows Svr Std 2008   17 348,00 

79. 
80000084 SW - OS Windows Server 2008   8 802,00 

80. 
80000085 SW - IceWarp Mail server   43 327,00 

81. 
80000086 SW - IceWarp Antispam Live   40 600,00 

82. 
80000087 SW - VEMA aplik. OPO,EC0003   57 429,00 

83. 
80000088 SW - Windows Svr Std 2008R2   16 860,00 

84. 
80000089 SW - Office SB 2007   9 175,00 

85. 
80000090 SW - Office SB 2007   9 175,00 

86. 
80000091 SW - Office SB 2007   9 175,00 

87. 
80000092 SW - Office SB 2007   9 175,00 

88. 
80000093 SW - Office SB 2007   9 175,00 

89. 
80000094 SW - licence Win 2008 Svr Stnd R2   15 816,00 

90. 
80000095 SW - licence Win 2008 Svr CAL CZ 3000 0,00 

91. 
80000096 SW - licence Win 2008 Svr CAL CZ 3000 0,00 

92. 
80000097 SW - licence Win 2008 Svr CAL CZ 3000 0,00 

93. 
80000098 SW - licence SQL Svr Std Ed Runtime 2008 2040 0,00 

94. 
80000099 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

95. 
80000100 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

96. 
80000101 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

97. 
80000102 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

98. 
80000103 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

99. 
80000104 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

100. 
80000105 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

101. 
80000106 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

102. 
80000107 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

103. 
80000108 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

104. 
80000109 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

105. 
80000110 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

106. 
80000111 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

107. 
80000112 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

108. 
80000113 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

109. 
80000114 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

110. 
80000115 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

111. 
80000116 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

112. 
80000117 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

113. 
80000118 SW - licence SQL CAL Runtime 2008 2520 0,00 

114. 
80000119 SW - Windows 7 Professional   5 191,00 

115. 
80000120 SW - Office HB 2010   5 559,00 

mailto:plzen@aksvejkovsky.cz
mailto:praha@aksvejkovsky.cz
http://www.aksvejkovsky.cz/


Kamenická 2378/1, 301 12 Plzeň • +420 377 227 287 • plzen@aksvejkovsky.cz 

Holečkova 419/21, 150 00 Praha • +420 230 234 177 • praha@aksvejkovsky.cz 

www.aksvejkovsky.cz • IČO: 26362066 • DIČ: CZ26362066 • Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu 79240006/2700 

116. 
80000121 SW - vybavení SLP   46 800,00 

117. 
80000122 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

118. 
80000123 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

119. 
80000124 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

120. 
80000125 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

121. 
80000126 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

122. 
80000127 SW - psychodiagnostika   5 816,00 

123. 
80000128 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

124. 
80000129 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

125. 
80000130 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

126. 
80000131 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

127. 
80000132 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

128. 
80000133 SW - Windows 7 Professional   5 816,00 

129. 
80000134 SW - Windows 7 Professional   5 816,00 

130. 
80000135 SW - Windows 7 Professional   5 816,00 

131. 
80000136 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

132. 
80000137 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

133. 
80000138 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

134. 
80000139 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

135. 
80000140 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

136. 
80000141 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

137. 
80000142 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

138. 
80000143 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

139. 
80000144 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

140. 
80000145 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

141. 
80000146 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

142. 
80000147 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

143. 
80000148 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

144. 
80000149 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

145. 
80000150 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

146. 
80000151 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

147. 
80000152 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

148. 
80000153 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

149. 
80000154 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

150. 
80000155 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

151. 
80000156 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

152. 
80000157 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

153. 
80000158 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

154. 
80000159 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

155. 
80000160 SW - licence WINDOWS 7   5 816,00 

156. 
80000161 SW - ACROBAT   9 707,00 

157. 
80000162 SW - WIN SRV 08/12 (lékárna)   6 365,00 

158. 
80000163 SW - Office 2013   5 601,00 

159. 
80000164 SW - Office 2013   5 601,00 

160. 
80000165 SW - Office 2013   5 601,00 

161. 
80000166 SW - Windows 7 Home Prem. 2286 0,00 

162. 
80000167 SW - Windows 7 Home Prem. 2286 0,00 
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163. 
80000168 SW - Office 2013   5 541,00 

164. 
80000169 SW - Windows 7 Home Prem. 2286 0,00 

165. 
80000170 SW - Windows 7 Home Prem. 2286 0,00 

166. 
80000171 SW - Office 2013   5 565,00 

167. 
80000172 SW - Office 2013   5 565,00 

168. 
80000173 SW - Windows Server 2012   17 898,00 

169. 
80000174 SW - Windows Microsoft   5 038,00 

170. 
80000175 SW - Windows 7 Home Prem. 2298 0,00 

171. 
80000176 SW - Windows 7 Home Prem. 2298 0,00 

172. 
80000177 SW - Windows 7 Home Prem. 2298 0,00 

173. 
80000178 SW - Windows 7 Home Prem. 2297 0,00 

174. 
80000179 SW - Windows 8.1 2600 0,00 

175. 
80000180 SW - Office 365 1549 0,00 

176. 
80000181 SW - Windows 7 Home Prem. 2491 0,00 

177. 
80000182 SW - Windows 7 Home Prem. 2491 0,00 

178. 
80000183 SW - Windows 7 Home Prem. 2492 0,00 

179. 
80000184 SW - Office 2013   5 662,00 

180. 
80000185 SW - Windows 7 Home Prem. 2697 0,00 

181. 
80000186 SW - Windows 7 Home Prem. 2697 0,00 

182. 
80000187 SW - Windows 7 Home Prem. 2697 0,00 

183. 
80000188 SW - Office 2013   5 514,00 

184. 
80000189 SW - Office 2013   5 514,00 

185. 
80000190 SW - Office 2013   5 515,00 

186. 
80000191 SW - Windows 7 Home Prem. 2504 0,00 

187. 
80000192 SW - Windows 7 Home Prem. 2504 0,00 

188. 
80000193 SW - Windows 7 Home Prem. 2503 0,00 

189. 
80000194 SW - Office 2013   5 504,00 

190. 
80000195 SW - Windows 7 Home Prem. 2504 0,00 

191. 
80000196 SW - Office 2013   5 590,00 

192. 
80000197 SW - licence AW Caesar   5 379,00 

193. 
80000198 SW - ePACS   37 062,00 

194. 
80000199 SW - Windows 7 Home Prem. 2419 0,00 

195. 
80000200 SW - Windows 7 Home Prem. 2419 0,00 

196. 
80000201 SW - Windows 7 Home Prem. 2418 0,00 

197. 
80000202 SW - Windows 7 Home Prem. 2274 0,00 

198. 
80000203 SW - Windows 7 Home Prem. 2274 0,00 

199. 
80000204 SW - Windows 7 Home Prem. 2273 0,00 

200. 
80000205 SW - Windows 7 Home Prem. 2274 0,00 

201. 
80000206 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

202. 
80000207 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

203. 
80000208 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

204. 
80000209 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

205. 
80000210 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

206. 
80000211 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

207. 
80000212 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

208. 
80000213 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

209. 
80000214 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 
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210. 
80000215 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

211. 
80000216 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

212. 
80000217 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

213. 
80000218 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

214. 
80000219 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

215. 
80000220 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

216. 
80000221 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

217. 
80000222 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

218. 
80000223 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

219. 
80000224 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

220. 
80000225 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

221. 
80000226 SW - Windows 7 Home Prem. 2818 0,00 

222. 
80000227 SW - Windows 7 Home Prem. 2819 0,00 

223. 
80000228 SW - Windows 7 Home Prem. 2819 0,00 

224. 
80000229 SW - Office 2013   5 638,00 

225. 
80000230 SW - Office 2013   5 637,00 

226. 
80000231 SW - Office 2016   5 492,00 

227. 
80000232 SW - Windows 7 Professional   5 254,00 

228. 
80000233 SW - Windows 7 Professional   5 254,00 

229. 
80000234 SW - Windows 7 Professional   5 254,00 

230. 
80000235 SW - Office 2016   5 407,00 

231. 
80000236 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

232. 
80000237 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

233. 
80000238 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

234. 
80000239 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

235. 
80000240 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

236. 
80000241 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

237. 
80000242 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

238. 
80000243 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

239. 
80000244 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

240. 
80000245 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

241. 
80000246 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

242. 
80000247 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

243. 
80000248 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

244. 
80000249 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

245. 
80000250 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

246. 
80000251 SW - Windows 10 Home 2698 0,00 

247. 
80000252 SW - Windows 7 Professional   5 822,00 

248. 
80000253 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

249. 
80000254 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

250. 
80000255 SW - Windows 10 Home 2697 0,00 

251. 
80000256 SW - Office 2016   5 674,00 

252. 
80000257 SW - Office 2016   5 674,00 

253. 
80000258 SW - Office 2016   5 673,00 

254. 
80000260 SW - Windows 8.1 2787 0,00 

255. 
80000261 SW - AISLP (multilicence)   36 300,00 

256. 
80000262 SW - Office 2016   5 674,00 
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257. 
80000263 SW - Office 2016   5 674,00 

258. 
80000264 SW - Office 2016   5 673,00 

259. 
80000265 SW - Windows 10 Home 2733 0,00 

260. 
80000266 SW - Windows 10 Home 2733 0,00 

261. 
80000267 SW - Windows 10 Home 2733 0,00 

262. 
80000268 SW - Windows 10 Home 2733 0,00 

263. 
80000269 SW - Windows 10 Home 2733 0,00 

264. 
80000270 SW - Windows 10 Home 2733 0,00 

265. 
80000271 SW - Windows 10 Home 2733 0,00 

266. 
80000272 SW - Windows 10 Home 2733 0,00 

267. 
80000273 SW - Windows 10 Home 2733 0,00 

268. 
80000274 SW - Windows 10 Home 2734 0,00 

269. 
80000275 SW - Windows 10 Home 2734 0,00 

270. 
80000276 SW - Windows 10 Home 2734 0,00 

271. 
80000277 SW - Windows 10 Home 2734 0,00 

272. 
80000278 SW - Windows 10 Home 2734 0,00 

273. 
80000279 SW - Windows 10 Home 2734 0,00 

274. 
80000280 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

275. 
80000281 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

276. 
80000282 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

277. 
80000283 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

278. 
80000284 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

279. 
80000285 SW - Windows 10 Home 2733 0,00 

280. 
80000286 SW - Windows 7 Professional 1320 0,00 

281. 
80000287 SW - Windows 7 Professional 1320 0,00 

282. 
80000288 SW - Windows 7 Professional 1320 0,00 

283. 
80000289 SW - Windows 7 Professional 1320 0,00 

284. 
80000290 SW - Windows 7 Professional 1320 0,00 

285. 
80000291 SW - Windows 7 Professional 1320 0,00 

286. 
80000292 SW - Windows 10 Home 2733,5 0,00 

287. 
80000293 SW - Windows 10 Home 2733,5 0,00 

288. 
80000294 SW - Windows 10 Home 2733,5 0,00 

289. 
80000295 SW - Windows 10 Home 2733,5 0,00 

290. 
80000296 SW - LogMeln Economia   8 410,00 

291. 
80000297 SW - LogMeln Economia   5 841,00 

292. 
80000298 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

293. 
80000299 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

294. 
80000300 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

295. 
80000301 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

296. 
80000302 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

297. 
80000303 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

298. 
80000304 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

299. 
80000305 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

300. 
80000306 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

301. 
80000307 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

302. 
80000308 SW - Windows 7 Professional 1590 0,00 

303. 
80000309 SW - Windows 7 Professional 1590 0,00 
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304. 
80000310 SW - Windows 7 Professional 1590 0,00 

305. 
80000311 SW - Windows 7 Professional 1590 0,00 

306. 
80000312 SW - Windows 7 Professional 1590 0,00 

307. 
80000313 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

308. 
80000314 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

309. 
80000315 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

310. 
80000316 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

311. 
80000317 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

312. 
80000318 SW - Windows 10 Home 2980 0,00 

313. 
80000319 SW - licence Win 2012 Svr Stnd R2   23 947,00 

314. 
80000320 SW - licence Win 2012 Svr CAL CZ   5 716,00 

315. 
80000321 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

316. 
80000322 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

317. 
80000323 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

318. 
80000324 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

319. 
80000325 SW - Office 2010 Professional 2745 0,00 

320. 
80000326 SW - Windows 7 Professional 1590 0,00 

321. 
80000327 SW - Windows 7 Professional 1590 0,00 

322. 
80000328 SW - Windows 7 Professional 1590 0,00 

323. 
80000329 SW - Windows 7 Professional 1590 0,00 

324. 
80000330 SW - Windows 7 Professional 1590 0,00 

   
484 691,- Kč 1 511 137,- Kč 

  

Celkem 

 
1 995 828,- Kč 
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Příloha č. 3 

Stav zásob (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

 

Materiál na skladě  
 

  

Název účtu Výše zásoby v Kč 

všeob.materiál 636 458,37 

kancel.materiál 474 706,89 

tiskopisy 368 918,06 

mater.údržbář. 663 148,72 

autosoučástky 2 177,00 

náhradní díly 22 147,07 

konsignač.sklad -331 062,27 

SZM 631 252,39 

lékař.nástroje 0,00 

ostat.pomůcky 0,00 

nábytek a zař. 15 595,28 

nádobí 108 226,17 

ostatní DKP 71 223,88 

prádlo 157 559,71 

ochranné pom. 1 364 195,87 

potraviny 575 514,95 

léky  1 267 730,51 

benzin 4 230,00 

nafta 14 500,00 

nafta DESTA 1 000,00 

náhrad.zdroj 100,00 

sekačka benzin 0,00 

sekačka nafta 0,00 

Celkem 6 047 622,60 Kč 

  
Zboží na skladě 

 

  Název účtu Zásoba 

zboží v prodejně ZP 2 357 165,98 

zboží v lékárně 3 555 366,74 

Celkem 5 912 532,72 Kč 
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Příloha č. 4 

Finanční majetek na bankovních účtech (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

 

Číslo účtu  Zůstatek v Kč Poznámka 

24734471 / 0100      73 514 351,11     
 

43-848120237 / 0100        1 737 681,54     
 

35-24734471 / 0100        4 202 558,73     
 

107-24734471 / 0100        6 814 502,99     
 

27-3780280237 / 0100        1 002 755,50     účet cizích prostředků 

224622378 / 0300           122 355,31     
 

233059337 / 0300      26 175 396,91     
 

888228349 / 0800      39 241 777,27     
 

Celkem 152 811 379,36 Kč 
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Příloha č. 5 

Pohledávky (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

 

 

Dlouhodobé pohledávky                       0,00 Kč 

 

Krátkodobé pohledávky 
Odběratelé          60 028 329,83 

Poskytnuté zálohy                   310 942,03 

Jiné pohledávky                  306 135,91 

Pohledávky za zaměstnanci                    58 200,00 

Daň z příjmů                   344 800,00 

DPH                         29 903,56 

Pohledávky za vybranými institucemi       5 214 742,00 

Náklady příštích období         2 740 255,58 

Ostatní pohledávky              4 705 117,25 

Celkem         73 738 426,16 Kč 
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Příloha č. 6 

Závazky (stav platný ke dni 31. 07. 2017) 

 

Dlouhodobé závazky                     0,00 

 

Krátkodobé závazky 

Dodavatelé       39 540 502,06 

Přijaté zálohy                596 400,00 

Zaměstnanci                    77 249,00 

Jiné závazky vůči zaměstnancům             115 680,00 

Sociální zabezpečení         8 727 712,00 

Zdravotní pojištění         3 739 156,00 

Ostatní daně a poplatky         3 343 988,00 

Výnosy příštích období       5 166 669,00 

Celkem       83 839 980,21 Kč 
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Příloha č. 7 

Účetní výkaz Rozvaha (ke dni 31. 07. 2017) 
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Příloha č. 8 

Smlouvy uzavřené prodávajícím (stav platný ke dni 31. 08. 2017) 

 
Název Číslo Protistrana 

Smlouva mandátní, urologie SML/001/1996 MUDr. Josef Liehne 

Smlouva, umožnění odborné praxe ortopeda SML/001/2001 MUDr. Hlinka Milan 

Smlouva příkazní, ortopedie SML/001/2002 MUDr. Pavel Kacerovský 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/001/2003 MUDr. Tomáš Aichler 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/001/2004 MUDr. Anna Jelínková 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/001/2005 MUDr.Petr Karban 
Dodatek č. 1 ke Smlouva mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/001/2007 MUDr. Tomáš Aichler 

Smlouva nájemní SML/001/2008 Ing. Václav Frolík - ATHOS 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/001/2009 Ing. Václav Frolík - ATHOS 
Smlouva servisní, servis, údržba, oprava a kontrola 
zdrav. techniky zn. Siemens a Maquet SML/001/2010 

MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service 
GmbH, organizační složka 

Smlouva servisní, informační systémy AKORD, 
OPENLIMS, MIS SML/001/2011 STAPRO  s. r. o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/001/2014 MUDr. Lenka Březovská 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/002/2003 MUDr. Ilja Baudyš 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/002/2004 MUDR. MARTIN SLAVÍK 

Smlouva mandátní, urologie SML/002/2005 
MUDR. MILAN LISEC - UROLOGICKÁ 
AMBULANCE 

Smlouva mandátní, ortopedie SML/002/2006 MUDr. Jan Pilnáček 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/002/2007 MUDr. Miroslav Javůrek 

Smlouva nájemní SML/002/2008 
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, 
okresní sdružení Litoměřice 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/002/2010 Ing. Václav Frolík - ATHOS 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/002/2011 MUDr. Petr Boháč 

Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání orl SML/002/2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/002/2014 LITNEA s.r.o. 

Smlouva příkazní SML/002/2016 International Pharmaceutical Corporation, a.s. 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/003/2003 MUDr. Miroslav Javůrek 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/003/2004 MUDr. Miroslav Tutter 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/003/2005 AAAmbulance s.r.o. 

Smlouva, servis tiskáren SML/003/2006 Petr Havlíček 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/003/2007 MUDr. Anna Jelínková 

Smlouva nájemní SML/003/2008 MUDr. Miroslav Jiránek 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/003/2009 
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, 
okresní sdružení Litoměřice 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/003/2010 
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, 
okresní sdružení Litoměřice 

Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/003/2011 

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Litoměřice 

Smlouva mandátní, dodatek č. 1, přeprava pacientů SML/003/2012 Josef Medáček 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/003/2013 MUDr. Alžběta Látalová 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/003/2014 MUDr. Šárka Drbalová 

Smlouva o výpůjčce, analyzátor cobas e411 rack SML/003/2015 ROCHE s.r.o. 
Smlouva servisní, podpora sw produktu EVI Provoz 
- evidence odpadů SML/004/2003 INISOFT s.r.o. 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/004/2004 MUDr. Libuše Votočková 

Smlouva mandátní, patologie SML/004/2005 MUDr. Jiří Voženílek 

Smlouva mandátní, dětská kardiologie SML/004/2007 MUDr. Miroslav Jiránek 
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Smlouva nájemní SML/004/2008 JOTIS, s.r.o. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/004/2009 MUDr. Miroslav Jiránek 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/004/2010 MUDr. Miroslav Jiránek 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/004/2011 MUDR. IVONA HÁJKOVÁ 

Smlouva mandátní, dodatek č. 2, přeprava pacientů SML/004/2012 Josef Medáček 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/004/2013 MUDr. Michaela Nicková 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/004/2014 MUDr. Mikuláš Havlík s.r.o. 

Smlouva, likvidace odpadů RTG snímků SML/004/2015 RTG odpady s.r.o. 

Smlouva, likvidace odpadů - papír, sklo, plasty SML/005/2005 FCC BEC, s.r.o. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/005/2007 MUDr.Petr Karban 

Smlouva nájemní SML/005/2008 MUDr. Adela Pršalová 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/005/2009 JOTIS, s.r.o. 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/005/2010 JOTIS, s.r.o. 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/005/2011 MUDR. HANA JIRÁNKOVÁ 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/005/2013 InMed-SV s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/005/2014 Ordinace pro děti a dorost Kocanda s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/005/2015 Medicus Polepy s.r.o. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/005/2017 Bc. Ikoniaková Miroslava 
Smlouva, likvidace odpadů - obaly obsahující zbytky 
nebezpeč. látek SML/006/2005 FCC BEC, s.r.o. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/006/2007 MUDR. MARTIN SLAVÍK 

Smlouva nájemní SML/006/2008 Jiří VOŽENÍLEK spol. s r.o. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/006/2009 MUDr. Adela Pršalová 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/006/2011 MUDr. Jan Laryš 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě nájemní SML/006/2012 Ing. Václav Frolík - ATHOS 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/006/2013 RVVMED s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/006/2014 MUDr. Vlastimil Klát 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/006/2015 MUDr. Michal Hálek 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/007/2007 MUDR. JIŘÍ ŠTEKRT 

Smlouva o spolupráci, hematologie SML/007/2008 Hematologie Litoměřice s.r.o. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/007/2009 Jiří VOŽENÍLEK spol. s r.o. 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/007/2010 MUDr. Adela Pršalová 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/007/2011 Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian s.r.o. 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě nájemní SML/007/2012 
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, 
okresní sdružení Litoměřice 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě nájemní SML/007/2013 Ing. Václav Frolík - ATHOS 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/007/2014 MUDr. Klára Kubelková 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/007/2015 Hospic sv. Štěpána, z.s. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/008/2007 MUDr. Libuše Votočková 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, dětská 
kardiologie SML/008/2008 MUDr. Miroslav Jiránek 

Smlouva, odvoz odpadů SML/008/2009 SUEZ Využití zdrojů a.s. 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/008/2010 Jiří VOŽENÍLEK spol. s r.o. 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/008/2011 Alena Vavreková 

Smlouva nájemní SML/008/2012 DRINKS MACHINES s.r.o. 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě nájemní SML/008/2013 
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, 
okresní sdružení Litoměřice 
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Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/008/2014 

MUDR. MILAN LISEC - UROLOGICKÁ 
AMBULANCE 

Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/008/2015 Ordinace pro děti a dorost Kocanda s.r.o. 

Smlouva o rozšíření licence Mikro, verze AISLP SML/008/2016 INPHARMEX, spol. s r.o. 
Smlouva mandátní, doprava raněných, nemocných 
a rodiček SML/009/2007 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace 

Smlouva o spolupráci, výběr rp SML/009/2008 MUDr. Adela Pršalová 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/009/2009 MUDr. Petr Boháč 

Smlouva mandátní, právní poradenství SML/009/2010 Poucha Vladimír, JUDr. 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/009/2011 CHIRLIT s.r.o. 

Smlouva nájemní SML/009/2012 MUDr. Lenka Hellerová 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/009/2013 DRINKS MACHINES s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/009/2014 MUDr. Dušan Malenčik 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/009/2015 Libosano s.r.o. 

Smlouva kupní, dodávka sanitního vozu SML/009/2017 ROS, a.s. 

Smlouva příkazní, právní poradenství SML/010/2007 Císař Jiří, JUDr., advokát 

Smlouva mandátní, neurologie SML/010/2008 
Soukromá neurologická ambulance MUDr. Jiří 
Zillich 

Smlouva mandátní, chirurgie SML/010/2009 MUDr.Oldřich Gregora 

Smlouva kupní, dodávka ropných produktů SML/010/2010 ČEPRO, a.s. 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/010/2011 Pediatrie ZRAK s.r.o. 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě nájemní SML/010/2012 MUDr. Miroslav Jiránek 

Smlouva nájemní SML/010/2013 H-Media s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/010/2014 MUDr. Miroslava Šormová 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/010/2015 MUDr. Alena Korousová 

Smlouva o dílo, renovace tiskáren, kopírek, faxů SML/011/2007 ABEL-Computer s.r.o. 

Smlouva, bezúplatný převod majetku SML/011/2008 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní, dětská 
kardiologie SML/011/2009 MUDr. Miroslav Jiránek 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
rehabilitace SML/011/2010 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě nájemní SML/011/2011 Ing. Václav Frolík - ATHOS 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě nájemní SML/011/2012 JOTIS, s.r.o. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/011/2013 H-Media s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/011/2014 MUDr. Ondřej Štěrba 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/011/2015 ZDRAVLEK s.r.o. 

Smlouva mandátní, ARO SML/012/2009 Luděk Kabelík 

Smlouva nájemní SML/012/2012 Pavla Kinská 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě nájemní SML/012/2013 MUDr. Miroslav Jiránek 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/012/2014 Vězeňská služba České republiky 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/012/2015 VS Medic s.r.o. 

Smlouva mandátní, ARO SML/013/2009 Martin Dimov 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/013/2010 Boudová Monika 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě nájemní SML/013/2011 
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, 
okresní sdružení Litoměřice 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/013/2012 Pavla Kinská 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě nájemní SML/013/2013 JOTIS, s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/013/2014 MediCentrum Veverka s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/013/2015 Dia-Praktik s.r.o. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě, likvidace odpadů - papír, 
sklo, plasty  SML/014/2008 FCC BEC, s.r.o. 
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Smlouva mandátní, ARO SML/014/2009 MUDr. Petr Nekvinda 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě nájemní SML/014/2011 MUDr. Miroslav Jiránek 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě nájemní SML/014/2012 MUDr. Adela Pršalová 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/014/2013 Pavla Kinská 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/014/2014 MUDR. EVA VRAŠTILOVÁ 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/014/2015 Dia-Praktik s.r.o. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě, likvidace odpadů - papír, 
sklo, plasty SML/015/2008 FCC BEC, s.r.o. 

Smlouva mandátní, ARO SML/015/2009 MUDr. Petr Nekvinda 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/015/2010 MUDr. Budínská Jaroslava 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě nájemní SML/015/2011 JOTIS, s.r.o. 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě nájemní SML/015/2012 Jiří VOŽENÍLEK spol. s r.o. 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/015/2013 Pavla Kinská 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/015/2014 MUDr. Roman Záhora 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/015/2015 Pediatrie ZRAK s.r.o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
gynekologie a porodnictví SML/016/2008 Nemocnice Na Bulovce 

Smlouva o spolupráci, diabetologie SML/016/2009 MUDr. Adela Pršalová 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/016/2010 MUDr. Dávidová Daniela 

Smlouva nájemní SML/016/2011 Pavla Kinská 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě pojistné, autoflotila SML/016/2012 Allianz pojišťovna, a.s. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/016/2013 ORTMEDIC s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/016/2014 Hematologie Litoměřice s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/016/2015 PROMEDIC - PZ s.r.o. 

Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, aro SML/017/2008 Nemocnice Na Bulovce 

Smlouva mandátní, ARO SML/017/2009 MUDr. Tomáš Skalický 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/017/2010 Dobrovolná Hana 

Smlouva nájemní SML/017/2011 ORTMEDIC s.r.o. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní, zajištění LPS 
pro dospělé SML/017/2012 MUDr. Tomáš Aichler 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě nájemní SML/017/2013 MUDr. Adela Pršalová 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/017/2014 Pediatrie ZRAK s.r.o. 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/017/2015 MUDr. Zdeněk Kapoun 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
radiologie SML/018/2008 Nemocnice Na Bulovce 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/018/2009 MUDR. JIŘÍ ŠTEKRT 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/018/2010 Dobrovolná Hana 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě nájemní SML/018/2011 MUDr. Adela Pršalová 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, zajištění LPS 
pro dospělé SML/018/2012 MUDr. Ilja Baudyš 

Smlouva nájemní SML/018/2013 Severočeská střední škola s.r.o. 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/018/2014 MUDr. Hana Jáchymová 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/018/2015 Blanka Michalková 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
dětské lékařství SML/019/2008 Nemocnice Na Bulovce 

Smlouva mandátní, ARO SML/019/2009 MUDr. Jaroslav Zahrádka 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/019/2010 Doležalová Petra 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě nájemní SML/019/2011 Jiří VOŽENÍLEK spol. s r.o. 

Smlouva mandátní, odb. ambulance psychaitrie SML/019/2012 BIALBI, spol. s r.o. 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě nájemní SML/019/2013 Jiří VOŽENÍLEK spol. s r.o. 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/019/2014 ORTOPEDIE LITOMĚŘICE s.r.o. 
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Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/019/2015 

Soukromá neurologická ambulance MUDr. Jiří 
Zillich 

Smlouva, externí hodnocení kvality SML/019/2017 SEKK spol. s r.o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
vnitřní lékařství SML/020/2008 Nemocnice Na Bulovce 
Smlouva o výpůjčce, přístroj třepačka Omega 
OD171 SML/020/2009 "APR" spol. s r.o. 

Smlouva pojistná, autoflotila SML/020/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, zajištění LPS 
pro dospělé SML/020/2012 MUDr. Petr Boháč 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě nájemní SML/020/2014 Ing. Václav Frolík - ATHOS 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě nájemní SML/020/2015 Ing. Václav Frolík - ATHOS 

Smlouva o spolupráci, obratový bonus SML/020/2017 Sandoz s.r.o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
chirurgie SML/021/2008 Nemocnice Na Bulovce 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě, likvidace odpadů - papír, 
sklo, plasty SML/021/2009 FCC BEC, s.r.o. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/021/2010 Mgr. Filípková Dagmar 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 6U2 9399 sanitní 
vůz SML/021/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/021/2012 MUDr. Miroslav Javůrek 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě nájemní SML/021/2014 
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, 
okresní sdružení Litoměřice 

Smlouva nájemní SML/021/2015 B. Braun Avitum s.r.o. 

Smlouva o spolupráci, dodatek č. 1 SML/021/2017 Sandoz s.r.o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
ortopedie SML/022/2008 Nemocnice Na Bulovce 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
chirurgie SML/022/2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 5U8 4488 os. auto 
Škoda Superb SML/022/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/022/2012 MUDr. Anna Jelínková 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/022/2014 DRINKS MACHINES s.r.o. 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě nájemní SML/022/2015 
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, 
okresní sdružení Litoměřice 

Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
plastická chirurgie SML/023/2008 Nemocnice Na Bulovce 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
neurochirugie SML/023/2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 5U8 4115 os. auto 
VW Transporter SML/023/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, urologie SML/023/2012 
MUDR. MILAN LISEC - UROLOGICKÁ 
AMBULANCE 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/023/2013 Roudnická Zdravotní s.r.o. 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě nájemní SML/023/2014 MUDr. Miroslav Jiránek 

Smlouva nájemní SML/023/2015 Mgr Kratochvílová Tereza 

Smlouva o výpůjčce, přístroj multiFiltrate PRO SML/023/2016 Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
dětská chirurgie SML/024/2008 Nemocnice Na Bulovce 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
neurologie SML/024/2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/024/2010 Ftáčková Světlana 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 6U7 1299 vůz 
Škoda Roomster Praktik SML/024/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 

Smlouva mandátní, ortopedie SML/024/2012 NOVORTOP s.r.o. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/024/2013 Roudnická Zdravotní s.r.o. 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě nájemní SML/024/2014 JOTIS, s.r.o. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/024/2015 MUDr. Lenka Hellerová 

Smlouva o spolupráci, náhradní plnění SML/024/2017 BFB-Falco s.r.o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
úrazová chirurgie SML/025/2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/025/2010 MUDr. Fuhrmann Lukáš 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 5U7 1292 vůz 
Škoda Roomster Praktik SML/025/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 
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Smlouva o spolupráci, ORL SML/025/2012 ORL Ordinace Sabotinov s.r.o. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, přeprava 
pacientů SML/025/2013 Libor Kaňka 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/025/2014 Pavla Kinská 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě nájemní SML/025/2015 MUDr. Miroslav Jiránek 
Smlouva, prohlubování kvalifikace a kvalifikační 
dohoda SML/025/2016 MUDr. Gottliebová Petra 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
popáleninová chirurgie SML/026/2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 5U7 1288 vůz 
Škoda Roomster Praktik SML/026/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/026/2012 MUDR. MARTIN SLAVÍK 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní, přeprava 
pacientů SML/026/2013 Libor Kaňka 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě nájemní SML/026/2014 Pavla Kinská 

Dodatek č. 8 ke Smlouvě nájemní SML/026/2015 JOTIS, s.r.o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
ARO SML/027/2009 Fakultní nemocnice v Motole 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 6U8 2953 sanitní 
vůz SML/027/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní, zajištění LSPP 
pro dospělé SML/027/2012 MUDR. JIŘÍ ŠTEKRT 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/027/2014 ORTMEDIC s.r.o. 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě nájemní SML/027/2015 Pavla Kinská 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
ARO SML/028/2009 Fakultní nemocnice v Motole 
Smlouva pojistná, přihláška RZ LT 29198 motocykl 
Piaggio  SML/028/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 

Smlouva o výpůjčce, isofluranové odpařovače SML/028/2013 AbbVie s.r.o. 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě nájemní SML/028/2014 MUDr. Adela Pršalová 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě nájemní SML/028/2015 Pavla Kinská 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
ARO SML/029/2009 Fakultní nemocnice v Motole 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 09LTA 33 přívěs 
Sport Jacht SML/029/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 

Smlouva o výpůjčce, sevofluranové odpařovače SML/029/2013 AbbVie s.r.o. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní SML/029/2014 Severočeská střední škola s.r.o. 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě nájemní SML/029/2015 ORTMEDIC s.r.o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
léčba bolesti SML/030/2009 Nemocnice Na Bulovce 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 5U1 8578 os. auto 
Škoda Octavia SML/030/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
radiologie SML/030/2012 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
ORL SML/030/2013 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě nájemní SML/030/2015 MUDr. Adela Pršalová 

Smlouva o ochraně důvěrných informací SML/030/2016 International Pharmaceutical Corporation, a.s. 
Smlouva o spolupráci, podpora produktu AMIS 
PACS YellowBox SML/030/2017 ICZ a.s. 

Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, tbc SML/031/2009 Nemocnice Na Bulovce 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 3U3 5778 nákladní 
vůz Avia SML/031/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě, zajištění vybrané 
zdravotní péče SML/031/2012 Glanzstoff - Bohemia s.r.o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
ORL SML/031/2013 Fakultní nemocnice v Motole 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě nájemní SML/031/2014 Jiří VOŽENÍLEK spol. s r.o. 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nájemní SML/031/2015 Severočeská střední škola s.r.o. 

SoD Rekonstrukce topení hlavni vstup SML/031/2017 ENBRA, a.s. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
infekční lékařství SML/032/2009 Nemocnice Na Bulovce 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 1U0 3867 sanitní 
vůz SML/032/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/032/2013 MUDr. Dzivjaková Magdalena 
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Dodatek č. 7 ke Smlouvě nájemní SML/032/2014 Jiří VOŽENÍLEK spol. s r.o. 

Dodatek č. 8 ke Smlouvě nájemní SML/032/2015 Jiří VOŽENÍLEK spol. s r.o. 
Nájemní smlouva o pronájmu reklamní plochy a 
umístění reklamy SML/032/2017 ATLANTIC reklamní agentura s.r.o. 

Smlouva o výpůjčce, dávkovače Etolmat KSS, DUR  SML/033/2009 HOSPIMED, spol. s r.o. 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 2U9 5624 sanitní 
vůz  SML/033/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 

Smlouva o zřízení a provozu konsignačním skladu SML/033/2017 ConvaTec   Česká republika s.r.o. 

Smlouva, dodávka a servis SML/034/2009 Chemická obchodní společnost s.r.o. 
Smlouva pojistná, přihláška RZ LTK 6051 os. auto 
Škoda Felicia SML/034/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 

Smlouva pojistná, přihláška RZ ... sanitní vůz SML/034/2014 Allianz pojišťovna, a.s. 

Smlouva o daňovém poradenství p.o. SML/034/2017 AGIS, a.s. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě servisní, podpora sw 
produktu EVI Firma - evidence odpadů SML/035/2009 INISOFT s.r.o. 
Smlouva pojistná, přihláška RZ LTK 0065 os. auto 
VW Transporter SML/035/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 

Smlouva příkazní, ortopedie SML/035/2015 MUDr. Martin Dzivjak 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 5U1 8548 sanitní 
vůz SML/036/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, koagulometr 
Sysmex CA 1500 SML/036/2014 Siemens, s.r.o. 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě mandátní, dětská 
kardiologie SML/036/2015 MUDr. Miroslav Jiránek 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 8U9 5630 sanitní 
vůz SML/037/2011 Allianz pojišťovna, a.s. 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě mandátní, zajištění LPS 
pro dospělé SML/037/2014 Medicus Polepy s.r.o. 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní, interna SML/037/2015 MUDr. Jan Laryš 

Smlouva o výpůjčce, koagulometr Sysmex CA 1500 SML/038/2011 Siemens, s.r.o. 

Smlouva o poskytnutí zdrav. pracovníka SML/038/2014 MUDr. Ivo Šebík 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kardiologie a vnitřní 
lékařství SML/038/2015 MUDr. Ivo Šebík 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě, odvoz odpadů SML/039/2011 SUEZ Využití zdrojů a.s. 

Smlouva, kardiologie a vnitřní lékařství SML/039/2014 MUDr. Ivo Šebík 

Smlouva o spolupráci, ortopedie SML/039/2015 TOMÁŠ TRČ 

Smlouva o zřízení a provozu konsignačním skladu SML/039/2017 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/040/2011 MUDr. Šárka Drbalová 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní, neurologie SML/040/2014 
Soukromá neurologická ambulance MUDr. 
Zillich, s.r.o. 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní, neurologie SML/040/2015 
Soukromá neurologická ambulance MUDr. 
Zillich, s.r.o. 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě mandátní, dětská 
kardiologie SML/041/2011 MUDr. Miroslav Jiránek 
Smlouva o zprostředkování poskytování zdrav. 
služeb, endokrinologie SML/041/2014 Pediatrie ZRAK s.r.o. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/041/2015 MUDr. Bělorová Martina 

Smlouva mandátní, gynekologie a porodnictví SML/042/2011 MUDr. Kozák Dušan 
Smlouva servisní, pozáruční servis pro tomograf 
Aquilion SML/042/2014 AUDIOSCAN, spol. s r.o. 

Smlouva darovací, fianční dar účelově neurčený SML/042/2017 Kalivodová Věra 

Smlouva o výpůjčce, přístroj Swing TwinSampler SML/043/2014 BIO-RAD spol. s r.o. 
Smlouva o spolupráci, zvýhodněné tuzemské i 
zahraniční zájezdy SML/044/2014 Čedok a.s. 
Smlouva o zajištění závazku veřejné služby, 
zajištění LPS pro děti SML/044/2017 Ústecký kraj 

Smlouva mandátní, zajištění LSPP pro dospělé SML/045/2011 InMed-SV s.r.o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
urologie SML/045/2014 Fakultní nemocnice v Motole 
Smlouva o zajištění závazku veřejné služby, 
zajištění LPS pro dospělé SML/045/2017 Ústecký kraj 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě, likvidace odpadů - papír, 
sklo, plasty SML/046/2011 FCC BEC, s.r.o. 

Smlouva o spolupráci, reportáže SML/046/2014 Lukáš Fíla 
Smlouva, služba elektr. komunikace, prodej elekt. 
komun. zařízení SML/047/2011 T-Mobile Czech Republic a.s. 
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Smlouva, umístění  automatů na špunty do uší SML/047/2017 Machado consulting s.r.o. 
Dodatek k Smlouva, služba elektr. komunikace, 
prodej elekt. komun. zařízení SML/048/2011 T-Mobile Czech Republic a.s. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/048/2014 MUDr. Dzivjaková Magdalena 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/049/2014 Mgr. Filípková Dagmar 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/049/2016 Mgr. Neumannová Monika 

Smlouva o výpůjčce, přístroj Advia 2120i SML/051/2011 Siemens, s.r.o. 

Smlouva darovací, finanční dar účelově neurčený SML/055/2016 Nová Jaroslava 

Smlouva o výpůjčce, analyzátor Immulite 2000 XPi SML/055/2017 Siemens Healthcare, s.r.o. 

Smlouva, poskytování služeb zdrav. pracovníka SML/057/2015 HC Stadion Litoměřice, z. s. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, analyzátor 
Super GL ambulance SML/058/2015 BioVendor - Laboratorní medicína a.s. 

Smlouva poskytnutí motivačního příspěvku SML/058/2017 Trojanová Radka 

Smlouva darovací, fianční dar účelově neurčený SML/059/2017 MUDr. Valtera Václav 
Smlouva o spolupráci, distribuce dárkových kufříků 
pro matky a novorozence SML/060/2016 PROSAM, s.r.o. 

Smlouva a o budoucí pracovní smlouvě SML/060/2017 PharmDr. Wünsch Zuzana 
Smlouva o poskytnutí služby zdravotnického 
pracovníka SML/061/2017 MUDr. Helena Zítková 

Smlouva darovací, finanční dar účelově neurčený SML/062/2017 Procházka Josef 

Smlouva servisní, programové vybavení Smlouvy SML/063/2017 ATLAS consulting spol. s r.o. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/065/2017 Bc. Ikoniaková Miroslava 

Smlouva, obratový bonus SML/067/2017 Mölnlycke Health Care, s.r.o. 
Smlouva o výpůjčce, analyzátor ADVIA Centaur 
XPT SML/068/2016 Siemens Healthcare, s.r.o. 

Smlouvy o výpůjčce, nástěnný dávkovač SML/068/2017 Schulke CZ, s.r.o. 

Smlouva o výpůjčce, analyzátor ADVIA 560 SML/069/2016 Siemens Healthcare, s.r.o. 

Smlouva o dílo, rekonstrukce výtahů F1, F2, F3 SML/069/2017 OTIS a.s. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/070/2017 Mgr. Neumannová Monika 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/071/2017 Mgr. Neumannová Monika 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/072/2017 Mgr. Neumannová Monika 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/073/2017 Mgr. Neumannová Monika 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/074/2017 Mgr. Neumannová Monika 

Smlouvy o výpůjčce, přístroj Autoblot 3000 SML/075/2016 TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/075/2017 Mgr. Neumannová Monika 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě, poskytování 
bezpečnostních služeb SML/076/2017 BFB-Falco s.r.o. 
Dodatek k Smlouva o výpůjčce, přístroj GeneXpert 
IV-II SML/077/2017 BioVendor - Laboratorní medicína a.s. 

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb SML/086/2016 
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v 
Litoměřicích 

Smlouva, zajištění stáže, MUDr. Pečeňová SML/086/2017 Fakultní nemocnice v Motole 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání 
gyn.-por. SML/087/2016 

Institut postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví 

Smlouva, zajištění stáže, MUDr. Kačurová SML/087/2017 Krajská zdravotní, a.s. 

Smlouva o spolupráci SML/088/2016 Praktický lékař Lovosice, s.r.o. 
Dodatek č. 2 k Smlouva servisní, informační 
systémy AKORD, OPENLIMS, MIS SML/089/2016 STAPRO  s. r. o. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání 
gyn.-por. SML/090/2016 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/091/2016 PEDIATRIE RCE, s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/092/2016 MUDr. Eva Janků 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/093/2016 Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian s.r.o. 
Smlouva, umožnění odborné praxe studenta, 
Krejzová SML/093/2017 Univerzita Karlova 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/094/2016 Osobní lékař Litoměřice, s.r.o. 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/095/2016 MUDr. Magda Suchopárová 
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Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/096/2016 MUDr. Eva Ševčíková 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/097/2016 MUDr. Helena Terberová 
Smlouva o umožnění zabezpečeného přenosu dat v 
systému MISE SML/098/2016 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/100/2016 Zuzana Bukovská 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/101/2016 GYN-FEMINA s.r.o. 
Smlouva, umožnění odborné praxe studenta, 
Smetanová SML/101/2017 Univerzita Karlova 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/102/2016 Osobní lékař Litoměřice, s.r.o. 
Smlouva, umožnění odborné praxe studenta, 
Smetanová SML/102/2017 Univerzita Karlova 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/103/2016 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 
Smlouva, umožnění odborné praxe studenta, 
Smetanová SML/103/2017 Univerzita Karlova 

Smlouva nájemní, pronájem lahví na stlačené plyny SML/104/2016 Linde Gas a.s. 

Smlouva o poskytování právní služby SML/107/2017 AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. 

Smlouva příkazní, zajištění LPS pro dospělé SML/108/2016 MUDr. Lenka Březovská 

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb SML/108/2017 B. Braun Avitum s.r.o. 

Smlouva příkazní, zajištění LPS pro dospělé SML/109/2016 MUDr. Mikuláš Havlík s.r.o. 

Smlouva o zřízení konsignačního skladu SML/109/2017 HARTMANN - RICO a.s. 

Smlouva příkazní, zajištění LPS pro dospělé SML/110/2016 MUDr. Jan Holec 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě servisní, servis, údržba, 
oprava a kontrola zdrav. techniky zn. Siemens a 
Maquet SML/110/2017 

MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service 
GmbH, organizační složka 

Smlouva příkazní, zajištění LPS pro dospělé SML/111/2016 LT Clinic-Area s.r.o. 
Smlouva o zprostředkování sběru a odstraňování 
nebezpečných odpadů SML/111/2017 Iva Křížová 

Smlouva příkazní, zajištění LPS pro dospělé SML/112/2016 MUDr. Jan Laryš 

Smlouva o pojištění odpovědnosti SML/112/2017 Česká pojišťovna a.s. 

Smlouva příkazní, zajištění LPS pro dospělé SML/113/2016 ZDRAVLEK s.r.o. 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 8U9 5630 sanitní 
vůz SML/113/2017 Allianz pojišťovna, a.s. 

Smlouva mandátní, zajištění LPS pro dospělé SML/114/2016 RegiCare s.r.o. 
Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční 
dotace 2017 SML/114/2017 Ústecký kraj 

Smlouva mandátní, zajištění LPS pro dospělé SML/115/2016 MUDr. Václav Stehlík 

Smlouva mandátní, zajištění LPS pro dospělé SML/116/2016 MUDr. Vanda Šildová 
Smlouva pojistná, přihláška RZ 9U0 4707 os. auto 
VW Transporter SML/116/2017 Allianz pojišťovna, a.s. 

Smlouva mandátní, zajištění LPS pro dospělé SML/117/2016 MUDr. Ivana Štveráková 

platební kalendář 2017 SML/117/2017 DRINKS MACHINES s.r.o. 

Smlouva mandátní, zajištění LPS pro dospělé SML/118/2016 MediCentrum Veverka s.r.o. 

Dodatek č. 1 ke Smlouva mandátní, patologie SML/119/2016 MUDr. Jiří Voženílek 

Smlouva mandátní, zajištění LPS pro dospělé SML/120/2016 MUDR. EVA VRAŠTILOVÁ 

Smlouva o výpůjčce, BD Bactec FX 40 SML/120/2017 BioVendor - Laboratorní medicína a.s. 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě mandátní, neurologie SML/121/2016 Neurologická ambulance Litoměřice s.r.o. 

Smlouva mandátní, zajištění LPS pro dospělé SML/122/2016 MUDr. Helena Zítková 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, koagulometr 
Sysmex CA 1500 SML/122/2017 Siemens Healthcare, s.r.o. 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě, likvidace odpadů - papír, 
sklo, plasty SML/123/2016 FCC BEC, s.r.o. 

Smlouva servisní, rohože SML/123/2017 Berendsen Textil Servis s.r.o.  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, přístroj SMS SML/124/2016 Siemens Healthcare, s.r.o. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kardiologie a vnitřní 
lékařství SML/124/2017 MUDr. Ivo Šebík 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/125/2016 Bidermann Martina 

Smlouva darovací, finanční dar účelově neurčený SML/125/2017 Krásenský Rudolf 
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Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/126/2016 MUDr. Brambaški Ivan 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/127/2016 Ftáčková Světlana 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě, servis prádla SML/128/2016 CHRIŠTOF, spol. s r.o. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/129/2017 MUDr. Škola Zdeněk ml. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/130/2017 MUDr. Škola Zdeněk ml. 
Smlouva o spolupráci, specializační vzdělávání, 
gynekologie a porodnictví SML/133/2016 TeeS s.r.o. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě, poskytování služeb 
zdrav. pracovníka SML/134/2016 HC Stadion Litoměřice, z. s. 

Smlouva, poskytování služeb, labor. vyšetření SML/135/2016 DIAGNOSTIKA, s.r.o. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/135/2017 MUDr. Kubát Karel 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, analyzátor 
Super GL SML/136/2016 BioVendor - Laboratorní medicína a.s. 

Smlouva, obratový bonus SML/136/2017 sanofi-aventis, s.r.o. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, přístroj 
Osmomat Auto SML/137/2016 BioVendor - Laboratorní medicína a.s. 

Smlouva nájemní SML/138/2016 Severočeská střední škola s.r.o. 

Dodatek k Smlouva, obratový bonus č. 3c a 4c SML/138/2017 sanofi-aventis, s.r.o. 
Smlouva, přijímání platebních karet, platební 
terminál SmartPay SML/140/2016 Komerční banka, a.s., Cataps, s.r.o. 

Smlouva darovací, finanční dar účelově neurčený SML/142/2017 Vach Václav 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, přístroj Advia 
1800 SML/145/2017 Siemens Healthcare, s.r.o. 

Smlouva o výpůjčce, výpůjčka zaměstnance SML/146/2017 Budilová Andrea 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě nájemní, umístění 
observatoře SML/147/2017 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. 
v. i. 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce, analyzátor 
Super GL SML/150/2017 BioVendor - Laboratorní medicína a.s. 
Smlouva, umožnění odborné praxe studenta, 
Faustová SML/152/2017 Univerzita Karlova 
Smlouva o daňovém poradenství, dodatečné 
přiznání dani 2015 a 2016 SML/153/2017 AGIS, a.s. 

Smlouva, stanovení individuálních cen SML/154/2017 Komerční banka, a.s. 
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Příloha č. 9 

Seznam soudních sporů, jejichž účastníkem je prodávající (stav platný ke dni 31. 08. 

2017) 

 

Přehled neukončených soudních sporů, žalovaná strana Městská nemocnice v Litoměřicích  

 

J.V. 

 

25C 406/2013 o zaplacení 323.158,75 Kč s přísl. 

25 C 832/2013 o zaplacení 234.695,25 Kč s přísl. 

Na prvním nařízeném jednání ve věci samé byly věci vedené pod výše uvedenými sp. 

Značkami spojeny a dokazování bude prováděno ve věci sp.zn. 25 C 406/2013 

Jde o žaloby uplatňující nároky na zaplacení bolestného a náhrady za ztížení společenského 

uplatnění vzniklých v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 

Jednání odročeno na neurčito a dne 10. 5. 2017 soud ustanovil Fakultní nemocnici Olomouc, 

IČO: 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, Olomouc - Nová Ulice, znalcem z oboru 

ortopedie, k vypracování revizního znaleckého posudku. 

 

N.L 

 

30 C 451/2009 o zaplacení o zaplacení částky 360 000,- Kč s přísl. 

Ztížení společenského uplatnění, žaloba následně rozšířena o náhradu za ztrátu na výdělku. 

Všechny uplatněné nároky byly postupně nalézacím i odvolacím soudem zamítnuty. 

Rozhodnutí nabylo právní moci. Žalobkyně je povinna uhradit nemocnici i vedlejšímu 

účastníku náklady řízení. Žalobkyně podala v zákonné lhůtě mimořádný opravný prostředek 

(dovolání) k NS ČR. O dovolání nebylo dosud rozhodnuto. 

 

S.S. 

 

17 C 400/2015 o zaplacení 240.000,- Kč s přísl. - (škoda usmrcením) pozůstalé manželce 

Jednání ve věci samé proběhlo dne 15. 3. 2016, podána námitka promlčení. Řízení bylo 

přerušeno do nabytí právní moci skončeného řízení ve věci 3 T 125/2014. Trestní řízení bylo 

pravomocně skončeno v březnu 2017 – nedošlo ke spáchání TČ. Další jednání ve věci 

nebylo dosud nařízeno. 

 

T.D. 

 

17 C 11/2012 o zaplacení 490.323,- Kč s přísl. (bolestné, ztížení spol. uplatnění) 

Řízení zastaveno do doby nabytí právní moci rozhodnutí ve věci 30 C 47/2012. 

34C 47/2012 o zaplacení 1.000.000,- Kč (ochrana osobnosti) 

Ve věci samé bylo rozhodnuto rozsudkem 34C 47/2012 – 162, ze dne 23. 3. 2015. Proti 

tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Praze všemi účastníky sporu. 

Řízení o opravném prostředku zahájeno 18. 6. 2015. Spis vrácen Krajskému soudu 4. 5. 2017. 

Jednání nebylo nařízeno. 
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Příloha č. 10 

Seznam zaměstnanců (stav platný ke dni 31. 08. 2017) 

 

Příjmení Jméno Os.č. titul D. PP Zařazení úvazek: Oddělení 

X Y 870 
 

24.6.1996 THP 1,00 dětské odd. - řed. 

  
2299 

 
27.6.2016 sanitář 1,00 Operační sály 

  
1163 Bc. 16.9.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
1824 

 
4.6.2007 THP 0,75 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
3009 

 
15.7.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
2802 

 
1.7.2017 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
1926 

 
19.1.2009 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
549 MUDr. 1.8.2017 lékař 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
6536 

 
1.9.1995 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
5797 

 
1.7.1992 

zdravotní 
laborant 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
1686 

 
9.6.2008 sanitář 1,00 Operační sály 

  
760 

 
1.2.2004 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
151 MUDr. 1.9.1990 lékař 1,00 Dětské oddělení 

  
151 MUDr. 1.8.2017 lékař 0,50 Dětské oddělení 

  
1858 

 
2.1.2009 sanitář 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
1468 

 
13.2.2006 malíř 1,00 

Oddělení centrální 
údržby - malíři 

  
5498 

 
1.7.1991 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
2772 

 
2.1.2014 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
1584 

 
4.8.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologické oddělení 

  
1270 

 
2.10.2000 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
2256 

 
26.8.2015 sanitář 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
1547 Bc. 1.7.2007 

porodní 
asistentka 0,20 Gyn. por. oddělení 

  
1841 Bc. 1.2.2010 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
5496 

 
1.10.2016 ošetřovatelka 0,31 Urologie - ambulance 

  
1726 

 
2.1.2001 

všeobecná 
sestra 0,40 Operační sály 

  
1144 

 
1.1.2013 

dělnice ve 
zdravotnictví 0,88 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
104 MUDr. 1.12.1995 lékař 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
420 MUDr. 1.8.2017 lékař 0,50 ARO - anestezie 

  
420 MUDr. 1.9.2011 lékař 1,00 ARO - anestezie 

  
1553 

 
25.6.2007 THP 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
1020 Bc. 1.10.2002 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
2495 

 
1.7.1982 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální sterilizace 

  
986 

 
11.9.2000 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
1489 

 
20.4.2017 sanitář 1,00 Dětské oddělení 

  
5103 

 
1.9.1990 

všeobecná 
sestra 0,80 ARO - lůžkové odd. 

  
618 

 
26.10.1998 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
1657 

 
6.10.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
2091 

 
2.1.2009 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
6187 

 
1.9.2014 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1664 

 
4.2.2008 THP 1,00 

Oddělení  pomocných 
služeb 

  
2780 Mgr. 1.9.2014 

odborný 
pracovník 1,00 Odd. klinických laboratoří 
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2178 

 
24.6.2013 THP 1,00 

Oddělení technicko 
provozní 

  
2273 Bc. 1.2.2016 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
350 MUDr. 2.6.2008 lékař 1,00 Neurologické oddělení 

  
548 

 
29.5.2017 lékař 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1745 

 
4.3.1996 THP 1,00 Oddělení obchodu 

  
686 

 
1.11.2012 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
909 

 
30.6.2003 řidič DZS 1,00 

Dopravní zdravotní 
služba 

  
1811 

 
12.3.1979 dětská sestra 1,00 Dětská kardiologie 

  
146 MUDr. 1.1.2013 lékař 1,00 Operační sály - řed. 

  
3052 

 
2.1.2009 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
5098 Bc. 1.8.1990 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
1945 

 
1.10.2010 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
2342 Bc. 1.3.2017 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
2359 

 
1.8.2017 sanitář 1,00 Dětské oddělení 

  
305 PhDr. 1.2.2005 farmaceut 1,00 Lékárna 

  
255 MUDr. 1.2.1992 lékař 0,94 Interní oddělení 

  
733 

 
17.3.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
2291 

 
1.4.2016 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
5141 Ing. 1.7.1990 THP 1,00 

Oddělení technicko 
provozní 

  
258 MUDr. 3.1.2000 lékař 1,00 rehabilit. odd. - řed. 

  
216 MUDr. 1.9.1996 lékař 0,80 Ortopedické oddělení 

  
5091 

 
1.9.1990 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
1009 Bc. 27.5.2002 

všeobecná 
sestra 1,00 Urologické oddělení 

  
210 MUDr. 1.1.1984 lékař 1,00 Neurologie - ambulance 

  
1444 

 
1.3.2004 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
1809 

 
2.8.2007 THP 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
2179 Bc. 1.7.2013 

všeobecná 
sestra 1,00 Ortopedické oddělení 

  
1265 

 
1.8.2000 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1127 

 
1.3.2004 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
5942 Ing. 1.3.1993 THP 1,00 

Oddělení informačních 
technologií 

  
5814 

 
1.7.1992 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1951 

 
1.1.2012 

všeobecná 
sestra 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
522 MUDr. 1.8.2016 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
3057 

 
1.7.2009 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
1039 

 
1.4.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
5281 

 
1.8.2006 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
430 MUDr. 1.12.2011 lékař 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
1283 

 
15.4.2002 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
2095 

 
1.1.2009 sanitář 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
685 

 
1.9.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
5815 

 
2.7.1993 dětská sestra 1,00 Dětské oddělení 

  
2788 Bc. 2.2.2015 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
3879 

 
2.5.2017 

zdravotnický 
asistent 0,38 ambul. gyn.por. 

  
2801 

 
12.12.2016 ošetřovatelka 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
2171 

 
1.3.2013 

všeobecná 
sestra 1,00 Dětské oddělení 

  
893 

 
15.3.2002 dětská sestra 1,00 Dětské odd.- novorozenci 
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5559 

 
4.12.2002 

zdravotní 
laborant 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
1521 

 
1.6.2007 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
3645 

 
1.9.2014 

všeobecná 
sestra 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
5007 

 
2.1.2012 THP 1,00 

Oddělení  pomocných 
služeb 

  
3025 

 
15.6.1998 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
6415 

 
1.11.1994 sanitář 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
677 

 
9.10.1997 dětská sestra 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
3680 

 
1.8.1985 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
278 MUDr. 1.7.2006 lékař 1,00 Kožní ambulance 

  
2346 

 
3.4.2017 sanitář 1,00 Operační sály 

  
335 MUDr. 1.7.2007 lékař 0,60 ARO - lůžkové odd. 

  
335 MUDr. 1.8.2017 lékař 0,50 ARO - lůžkové odd. 

  
3098 

 
21.9.2015 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
6428 

 
1.7.2011 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
668 

 
1.9.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
1277 

 
6.8.2001 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1035 

 
1.4.1998 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologické oddělení 

  
272 

 
1.12.1993 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologické oddělení 

  
914 

 
1.9.1977 

všeobecná 
sestra 1,00 Klinická onkologie 

  
2279 

 
1.3.2016 řidička DZS 1,00 

Dopravní zdravotní 
služba 

  
6593 

 
18.9.1995 

všeobecná 
sestra 0,31 Angiologie 

  
382 MUDr. 1.1.2009 lékař 1,00 Chirurgické oddělení 

  
711 

 
3.4.2000 

všeobecná 
sestra 0,80 Interní oddělení 

  
4288 

 
23.8.2010 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
5799 

 
1.9.2016 

zdravotnický 
záchranář 1,00 Chirurgie - ambulance 

  
1307 

 
2.6.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 Kožní ambulance 

  
2316 

 
3.10.2016 sanitář 1,00 Operační sály 

  
2177 

 
10.7.2013 

farmaceutický 
asistent 1,00 Lékárna 

  
2769 

 
1.2.2013 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
2895 

 
16.3.2009 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
1934 

 
3.8.2009 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
2159 

 
1.10.2012 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
6127 

 
1.1.2017 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
3734 

 
15.7.1985 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
674 

 
1.10.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
2313 

 
8.9.2016 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
187 MUDr. 1.11.2009 lékař 0,90 Klinická onkologie 

  
518 MUDr. 14.10.2015 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
481 

 
1.8.2000 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
826 MUDr. 1.2.2001 lékař 1,00 ORL oddělení 

  
2021 

 
1.2.2004 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
6095 

 
1.11.1993 ošetřovatelka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
3905 

 
17.10.2012 sanitář 1,00 Operační sály 

  
4121 

 
1.8.1986 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
275 

 
1.8.1981 

všeobecná 
sestra 1,00 Domácí péče 
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429 MUDr. 1.12.2011 lékař 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
2283 

 
18.4.2016 řidič DZS 1,00 

Dopravní zdravotní 
služba 

  
4277 

 
1.9.1986 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
2354 

 
1.8.2017 sanitář 1,00 Operační sály 

  
4414 

 
1.9.1988 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
3073 Bc. 1.1.2016 

zdravotně soc. 
pracovník 1,00 Oddělení sociální péče 

  
1831 

 
1.4.2011 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
1548 

 
2.1.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
5479 Mgr. 17.9.2007 

všeobecná 
sestra 1,00 

Odd. pomocných služeb - 
řed. 

  
660 Ing. 11.3.1996 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
3869 

 
12.8.2014 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
6163 

 
12.4.1999 sanitář 1,00 Centrální sterilizace 

  
3037 

 
11.9.2000 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
170 

 
2.2.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Domácí péče 

  
6117 

 
1.9.2007 ošetřovatelka 1,00 JIP dětské odd. 

  
2684 

 
1.9.1987 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
895 

 
1.8.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
5490 

 
1.4.1998 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
821 MUDr. 5.1.2009 lékař 1,00 ORL oddělení 

  
556 MUDr. 15.8.2017 lékař 1,00 Chirurgické oddělení 

  
5518 

 
1.7.1991 dětská sestra 1,00 JIP dětské odd. 

  
2297 

 
1.6.2016 

zdravotnický 
asistent 1,00 Odd. LDN 

  
1205 

 
18.8.1997 

všeobecná 
sestra 0,88 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
6566 

 
1.11.1995 dětská sestra 1,00 JIP dětské odd. 

  
2078 

 
4.8.2008 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
2206 

 
3.2.2014 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
1423 

 
4.12.2000 

zdravotní 
laborant 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
920 

 
1.6.2015 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
506 MUDr. 1.9.2014 lékař 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
2116 

 
1.5.2010 

všeobecná 
sestra 0,80 Chirurgické oddělení 

  
498 MUDr. 1.7.2014 lékař 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
172 MUDr. 1.8.2003 lékař 1,00 int.odd.1 - řed. 

  
2796 

 
23.2.2015 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení technicko 
provozní 

  
2288 

 
1.4.2016 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
2277 

 
18.8.2014 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1700 

 
2.10.2008 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
2351 

 
1.6.2017 

zdravotnický 
asistent 1,00 Odd. LDN 

  
4335 

 
15.7.1987 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
1545 Bc. 1.7.2007 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1849 

 
1.9.2008 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
1799 

 
2.5.2006 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
4891 

 
1.10.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
822 PhDr. 1.6.1993 psycholog 0,60 Klinická psychologie 

  
2052 

 
1.9.2006 

všeobecná 
sestra 1,00 Odběr materiálu 
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3014 

 
2.1.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
539 MUDr. 3.10.2016 lékař 0,80 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
2303 Bc. 25.7.2016 rdg asistent 0,10 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
689 

 
3.8.1998 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
3507 

 
5.3.2007 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
662 

 
3.6.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální sterilizace 

  
1596 

 
1.1.1993 

zdravotnický 
asistent 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
2156 

 
6.8.2012 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
1601 

 
1.9.2004 

farmaceutický 
asistent 1,00 Lékárna 

  
525 

 
30.7.1973 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
3417 

 
1.9.1984 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
2309 

 
17.8.2016 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 Oddělení obchodu 

  
213 MUDr. 15.6.1994 lékař 0,20 Neurologické oddělení 

  
6049 

 
1.8.1993 dětská sestra 1,00 Dětské oddělení 

  
2099 

 
1.5.2009 

všeobecná 
sestra 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
2086 

 
25.9.2008 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
1993 

 
1.5.2010 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
3029 

 
7.9.1998 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
426 MUDr. 2.10.2012 lékař 1,00 Odd. LDN 

  
5213 

 
6.8.1990 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
3478 

 
1.12.1984 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
707 

 
1.11.1999 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
872 

 
1.11.2005 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
234 MUDr. 1.9.1990 lékař 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
234 MUDr. 1.6.2017 lékař 0,50 Gyn. por. oddělení 

  
781 

 
15.7.1974 

porodní 
asistentka 0,80 Gyn. por. oddělení 

  
100 MUDr. 1.8.1976 lékař 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
5804 

 
2.7.1993 

všeobecná 
sestra 1,00 ORL oddělení 

  
1911 

 
2.1.2008 THP 1,00 Oddělení obchodu 

  
1139 

 
21.11.1995 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
2768 

 
1.2.2013 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1987 

 
1.3.2012 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
1741 

 
1.9.1978 THP 1,00 

Oddělení rozvoje, 
zdravotnické techniky a 
VZ 

  
2356 

 
10.7.2017 sanitář 0,80 Operační sály 

  
432 MUDr. 2.1.2012 lékař 1,00 Ortopedické oddělení 

  
2778 

 
1.7.2014 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
5837 

 
1.8.1992 kuchařka 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
2544 

 
1.6.2016 sanitář 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
1592 

 
10.9.2007 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
882 

 
1.6.1998 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
6377 

 
12.9.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
6153 

 
3.1.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
1463 

 
1.8.2016 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 
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5876 

 
20.10.1992 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
292 Mgr. 1.7.2004 farmaceut 1,00 Lékárna 

  
2165 

 
1.1.2013 

vychovatlka - 
herní spec. 0,81 Dětské oddělení 

  
2059 

 
11.2.2008 

všeobecná 
sestra 0,80 Chirurgické oddělení 

  
5499 

 
1.9.2006 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
241 MUDr. 1.9.1996 lékař 1,00 Chirurgické oddělení 

  
378 

 
1.12.1993 

všeobecná 
sestra 0,30 Ortopedické oddělení 

  
731 

 
1.1.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
6469 

 
1.1.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologie - ambulance 

  
794 

 
1.9.2002 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
1427 

 
1.10.1999 údržbář 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
2233 

 
2.12.2014 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení pomocných 
služeb 

  
3106 

 
1.3.2017 THP 1,00 Oddělení obchodu 

  
4217 

 
1.8.1986 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
529 

MUDr. 
Ing. 1.9.2016 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
5107 

 
15.8.1990 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
1079 

 
1.2.2006 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
3062 

 
11.1.2010 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
6178 

 
6.1.1994 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1591 

 
1.9.2007 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
113 MUDr. 15.11.1999 lékař 0,40 Rehabilitační oddělení 

  
667 

 
22.7.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
446 

 
1.10.2009 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální příjem 

  
2571 

 
1.9.1982 dětská sestra 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
1803 

 
1.9.2006 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
3783 

 
5.4.2000 ošetřovatelka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
2339 

 
1.2.2017 ošetřovatelka 1,00 Odd. LDN 

  
6026 

 
1.10.2002 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
5902 

 
3.9.1996 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
459 MUDr. 2.5.2013 lékař 0,20 Urologické oddělení 

  
3078 

 
8.9.2014 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
4143 

 
1.8.1986 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologické oddělení 

  
1428 

 
19.4.2010 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
6410 

 
19.10.2009 

všeobecná 
sestra 1,00 

Centrum vaskulárních 
intervencí - angiografie 

  
2244 

 
1.4.2015 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení pomocných 
služeb 

  
1138 

 
1.1.2017 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
1008 

 
7.6.2002 sanitář 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
2247 

 
1.4.2015 

zdravotnický 
asistent 1,00 Odd. LDN 

  
212 Bc. 1.12.1993 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
371 MUDr. 11.8.2008 lékař 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
3781 

 
1.4.2015 ošetřovatelka 1,00 Odd. LDN 

  
185 Mgr. 1.7.2004 farmaceut 1,00 Lékárna 

  
6298 

 
15.6.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
1821 

 
1.8.2014 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
2272 

 
25.1.2016 dětská sestra 0,60 JIP dětské odd. 

  
1743 Ing 1.8.1975 THP 1,00 Oddělení rozvoje, 
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zdravotnické techniky a 
VZ 

  
1654 

 
2.5.2007 sanitář 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
248 MUDr. 2.6.1997 lékař 1,00 Urologické oddělení 

  
750 

 
1.1.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologické oddělení 

  
1243 

 
1.4.1999 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
736 Bc. 1.8.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
2337 

 
9.1.2017 sanitář 1,00 Centrální příjem 

  
4987 

 
1.3.1990 mechanik 1,00 

Oddělení informačních 
technologií 

  
510 MUDr. 3.8.2015 lékař 1,00 Ortopedické oddělení 

  
510 MUDr. 1.8.2017 lékař 0,50 Ortopedické oddělení 

  
6242 

 
1.4.1994 dětská sestra 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
621 

 
1.9.2000 

všeobecná 
sestra 0,50 Interní oddělení 

  
515 MUDr. 1.10.2015 lékař 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
2352 

 
19.6.2017 sanitář 0,50 Odd. LDN 

  
311 MUDr. 10.10.2005 lékař 1,00 RDG odd. - řed. 

  
796 

 
17.1.2005 

všeobecná 
sestra 0,60 ARO - lůžkové odd. 

  
2334 

 
2.1.2017 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
2245 

 
16.3.2015 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
227 MUDr. 1.1.2012 lékař 0,17 Chirurgické oddělení 

  
204 MUDr. 1.8.1983 lékař 0,39 ÚSP Skalice 

  
2548 

 
14.2.2017 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1434 

 
2.5.2002 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
654 

 
1.1.1996 

porodní 
asistentka 1,00 ambul. gyn.por. 

  
6012 

 
14.8.1979 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
1946 

 
1.11.2010 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
2344 

 
13.3.2017 sanitář 1,00 Operační sály 

  
6015 

 
14.8.1979 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
2146 

 
1.5.2011 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení technicko 
provozní 

  
866 Bc. 5.2.1996 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
5755 

 
3.4.1992 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
271 

 
7.1.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 Domácí péče 

  
924 

 
1.7.1999 sanitář 1,00 Centrální sterilizace 

  
374 MUDr. 1.8.2017 lékař 0,50 Gyn. por. oddělení 

  
374 MUDr. 10.11.2008 lékař 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
473 MUDr. 9.9.2013 lékař 1,00 Dětské oddělení 

  
298 

 
1.10.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 Domácí péče 

  
2229 

 
3.11.2014 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
531 

 
1.9.1978 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
1836 

 
14.11.2007 THP 1,00 

Oddělení  pomocných 
služeb 

  
2264 

 
28.12.2015 

všeobecná 
sestra 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
3333 Mgr. 1.9.2005 

všeobecná 
sestra 1,00 Oddělení Správní rady 

  
3039 

 
9.4.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
339 MUDr. 1.8.2017 lékař 0,50 Ortopedické oddělení 

  
339 MUDr. 1.9.2013 lékař 0,60 Ortopedické oddělení 

  
2250 Bc. 1.7.2015 

zdravotní 
laborant 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
1537 

 
1.11.2006 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 
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130 MUDr. 1.9.1989 lékař 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
6478 

 
13.3.1995 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
2230 

 
3.11.2014 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
712 Bc. 3.9.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální příjem 

  
1954 

 
9.2.2012 sanitář 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
2294 

 
1.6.2016 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1313 

 
1.9.2003 ošetřovatelka 1,00 Chirurgické oddělení 

  
257 Ing. 1.1.2004 

odborný 
pracovník 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
367 

 
22.10.1993 

všeobecná 
sestra 0,40 Kožní ambulance 

  
2261 

 
19.10.2015 

farmaceutický 
asistent 1,00 Lékárna 

  
1162 

 
1.11.2007 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
2572 

 
1.4.2009 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
513 MUDr. 4.9.2015 lékař 0,20 ARO - anestezie 

  
1826 Bc. 1.7.2007 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
6458 

 
1.2.1995 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
207 MUDr. 1.6.2017 lékař 0,50 ARO - lůžkové odd. 

  
207 MUDr. 1.9.1983 lékař 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
4515 Ing. 1.12.2013 

zdrav. soc. 
pracovník 0,66 Oddělení sociální péče 

  
4515 Ing. 1.9.1988 THP 1,00 Oddělení Správní rady 

  
1771 

 
2.4.2002 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
2163 

 
1.10.2014 

všeobecná 
sestra 1,00 Ortopedické oddělení 

  
516 MUDr. 1.10.2015 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
2360 

 
14.8.2017 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
142 MUDr. 3.6.1986 lékař 1,00 TRN 

  
3090 

 
6.5.2015 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
839 MUDr. 1.3.2015 lékař 1,00 urologie řed. 

  
1248 

 
9.8.1999 kuchařka 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
763 Bc. 1.4.2006 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
2353 

 
1.6.2017 údržbář 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
1189 Bc. 4.8.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
5956 

 
15.3.1993 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
1058 

 
1.4.1998 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
2168 Bc. 2.1.2013 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
507 MUDr. 5.1.2015 lékař 1,00 Dětské oddělení 

  
1029 

 
6.10.2003 ergoterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
4359 

 
1.9.1987 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
321 MUDr. 18.4.2006 lékař 1,00 gyn.por.odd. - řed. 

  
393 

 
2.6.1997 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
1206 

 
1.2.2016 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
3297 

 
14.7.2016 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
2355 

 
3.7.2017 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
3390 

 
11.8.2014 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
1472 

 
19.6.2006 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
3903 

 
9.2.2010 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
994 

 
1.6.2001 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
1961 

 
1.8.2006 sanitář 1,00 Lékárna 

  
992 

 
5.2.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 
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2193 

 
2.1.2014 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
6256 

 
16.10.2006 sanitář 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
3228 

 
1.3.1999 fyzioterapeut 0,88 Rehabilitace - ambulance 

  
5923 

 
1.9.1999 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitace - ambulance 

  
425 MUDr. 1.9.2011 lékař 0,60 Interní oddělení 

  
477 

 
1.8.2000 

všeobecná 
sestra 1,00 Sociální lůžka 

  
2317 

 
3.10.2016 sanitář 1,00 Ortopedické oddělení 

  
658 

 
1.1.2013 dětská sestra 0,50 Dětské oddělení 

  
5079 

 
1.8.1990 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
4180 

 
1.7.1986 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
1939 

 
21.6.2010 

zdravotní 
laborant 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
1299 

 
13.1.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální sterilizace 

  
483 

 
1.8.2000 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
1887 

 
1.8.2007 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
508 

 
27.4.2015 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
1340 

 
1.8.1997 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
879 

 
2.1.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
141 MUDr. 1.10.1997 lékař 0,50 ORL odd. - řed. 

  
2155 Mgr. 16.7.2012 

odborný 
pracovník 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
673 

 
2.1.2017 

všeobecná 
sestra 0,40 Interní oddělení 

  
615 

 
1.9.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
5864 

 
21.9.1992 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
899 

 
4.1.2016 

všeobecná 
sestra 0,88 Neurologie - ambulance 

  
3077 

 
1.9.2014 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
2222 

 
1.8.2014 

farmaceutický 
asistent 1,00 Lékárna 

  
1179 

 
14.4.1997 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
6422 

 
20.4.2017 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
869 

 
1.1.2011 

všeobecná 
sestra 0,50 Odd. LDN 

  
739 RNDr. 1.11.2016 

odborný 
pracovník 0,88 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
2785 

 
26.1.2015 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
3069 Mgr. Bc. 1.1.2012 psycholog 0,80 Klinická psychologie 

  
1453 

 
1.6.2005 dětská sestra 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
6241 

 
1.4.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
2231 

 
1.11.2014 kuchař 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
3033 

 
15.2.1999 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
1334 

 
1.2.1999 telefonistka 1,00 

Oddělení informačních 
technologií 

  
407 MUDr. 16.8.2010 lékař 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1541 

 
4.6.2007 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
2073 Bc. 1.7.2008 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
6284 

 
1.9.2011 

zdravotnický 
asistent 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
3651 

 
1.10.2005 

všeobecná 
sestra 1,00 Dětské oddělení 

  
961 

 
15.8.1974 

všeobecná 
sestra 0,63 

Všeobecné praktické 
lékařství 

  
2512 Bc. 1.11.2008 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
735 

 
11.8.2003 dětská sestra 1,00 Dětské oddělení 
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5476 

 
1.2.2013 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologické oddělení 

  
681 

 
2.1.1998 dětská sestra 1,00 JIP dětské odd. 

  
6294 

 
1.9.1998 sanitář 1,00 Operační sály 

  
1802 

 
1.6.2006 

všeobecná 
sestra 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
388 Mgr. 1.7.2009 

odborný 
pracovník 0,50 Odd. klinických laboratoří 

  
2570 

 
1.12.1993 

všeobecná 
sestra 0,94 Kardiologie 

  
684 

 
1.1.2012 

všeobecná 
sestra 0,60 Interní oddělení 

  
1603 Mgr. 6.5.2009 THP 1,00 Oddělení Správní rady 

  
6281 

 
24.5.1994 sanitář 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
6301 

 
1.4.2016 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
1927 

 
4.2.2009 

všeobecná 
sestra 0,70 

Odd. pomocných služeb - 
nutrič. terap. 

  
744 

 
1.11.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
153 MUDr. 1.8.2003 lékař 0,80 Dětské oddělení 

  
127 MUDr. 1.8.1987 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
3051 

 
1.10.2008 údržbář 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
229 MUDr. 1.9.2000 lékař 0,40 int.odd.1 - řed. 

  
6266 

 
1.5.1994 dětská sestra 1,00 Dětská nefrologie 

  
3232 

 
1.8.1984 

všeobecná 
sestra 1,00 Plicní ambulance 

  
2124 

 
1.2.2010 

všeobecná 
sestra 0,80 Chirurgické oddělení 

  
3295 

 
1.6.2017 

zdravotnický 
asistent 1,00 Neurologické oddělení 

  
843 MUDr. 1.6.2009 lékař 1,00 Gastroenterologie LT1 

  
1795 

 
1.9.2005 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
1711 

 
1.3.1996 THP 1,00 Oddělení obchodu 

  
6304 

 
15.6.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgie - ambulance 

  
4924 

 
1.1.1990 údržbář 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
2275 

 
1.2.2016 údržbář 1,00 

Oddělení technicko 
provozní 

  
1524 

 
22.6.1998 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
2777 

 
1.7.2014 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
6238 

 
1.4.1994 sanitář 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
3661 

 
5.8.1996 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
1087 

 
24.9.2007 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1891 

 
1.1.2009 

zdravotnický 
asistent 1,00 Odd. LDN 

  
5790 

 
1.4.2009 fyzioterapeut 0,50 Rehabilitace - ambulance 

  
5523 

 
3.1.2000 kuchařka 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
555 

 
14.8.2017 lékař 1,00 ARO - anestezie 

  
1968 

 
1.9.2009 dětská sestra 1,00 JIP dětské odd. 

  
3299 

 
1.3.2017 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
2875 

 
1.9.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 Ortopedické oddělení 

  
6230 

 
7.3.1994 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1000 

 
22.2.2013 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
1003 

 
1.2.2002 ošetřovatelka 1,00 Interní oddělení 

  
2260 

 
19.10.2015 sanitář 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
1090 

 
3.12.2012 sanitář 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
1408 

 
18.8.2003 

všeobecná 
sestra 0,80 Urologické oddělení 

  
1719 

 
4.9.2000 THP 1,00 Oddělení ekonomická 
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3089 

 
6.5.2015 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
4140 

 
2.1.2008 dětská sestra 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
1219 

 
2.5.2014 THP 1,00 Odd. LDN 

  
6394 

 
1.10.1994 THP 1,00 Oddělení Správní rady 

  
6558 

 
1.11.1995 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
3242 Bc. 1.8.1984 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
6628 Ing. 1.1.2015 THP 0,60 Oddělení Správní rady 

  
6628 Ing. 1.5.2013 THP 1,00 Oddělení Správní rady 

  
490 MUDr. 18.11.2013 lékař 1,00 ARO - anestezie 

  
759 Mgr. 1.1.2015 

všeobecná 
sestra 1,00 Ortopedické oddělení 

  
1487 

 
1.9.2009 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
1807 

 
1.1.2007 ošetřovatelka 1,00 Interní oddělení 

  
3105 

 
25.1.2017 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
3074 

 
24.7.2014 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1091 

 
1.8.2016 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
1293 

 
3.6.2002 malíř 1,00 

Oddělení centrální 
údržby - malíři 

  
1971 

 
1.12.1977 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
178 MUDr. 3.8.1998 lékař 0,20 Interní oddělení 

  
2140 

 
1.1.2011 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
1753 

 
1.9.2004 THP 1,00 

Oddělení informačních 
technologií 

  
2799 

 
25.1.2016 sanitář 1,00 JIP dětské odd. 

  
545 

 
1.4.2017 lékař 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
1973 

 
1.6.1988 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologické oddělení 

  
3839 

 
7.10.1985 telefonistka 1,00 

Oddělení informačních 
technologií 

  
6391 

 
3.10.1994 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
1852 

 
1.12.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
6134 

 
2.10.2006 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
3040 

 
19.11.2003 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
135 MUDr. 1.9.1989 lékař 0,60 Plicní ambulance 

  
139 MUDr. 1.12.2002 lékař 0,10 Endokrinologie 

  
1853 

 
1.11.2012 

všeobecná 
sestra 0,32 Urologie - ambulance 

  
1519 

 
7.5.2008 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
6378 

 
12.9.1994 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1735 

 
1.9.2014 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1355 

 
1.10.1998 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
1848 

 
2.9.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 Urologie - ambulance 

  
2730 

 
1.12.1982 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitace - ambulance 

  
2211 

 
1.4.2014 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
897 

 
8.10.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
651 

 
1.12.1995 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
1587 

 
1.8.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 Ortopedické oddělení 

  
2198 

 
1.8.1982 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
6565 

 
1.11.1995 dětská sestra 1,00 Dětské oddělení 

  
5331 

 
5.12.1990 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
461 

 
1.3.2017 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 
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1375 

 
19.2.2001 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
629 

 
1.8.1978 dětská sestra 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
2333 

 
2.1.2017 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1672 

 
1.8.2016 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
4767 

 
1.12.1998 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
2269 Mgr. 1.2.2016 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
263 MUDr. 1.8.1980 lékař 0,80 Urologické oddělení 

  
6158 

 
1.1.1994 fyzioterapeut 0,63 Rehabilitace - ambulance 

  
3910 

 
4.11.1985 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
1775 

 
1.4.2003 mechanik 1,00 

Oddělení rozvoje, 
zdravotnické techniky a 
VZ 

  
2123 

 
1.3.2010 THP 1,00 

Dopravní zdravotní 
služba 

  
795 

 
9.9.2002 

všeobecná 
sestra 1,00 Gastroenterologie 

  
4603 

 
1.1.1993 sanitář 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
2207 

 
10.2.2014 sanitář 1,00 Neurologické oddělení 

  
723 

 
1.1.2017 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
5995 

 
16.7.2008 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1040 

 
1.4.1996 

porodní 
asistentka 0,60 Gyn. por. oddělení 

  
679 

 
1.10.2002 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
2174 

 
1.9.2015 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
900 

 
1.7.1990 řidič DZS 1,00 

Dopravní zdravotní 
služba 

  
3064 Bc. 14.5.2010 

všeobecná 
sestra 1,00 Ortopedické oddělení 

  
2456 

 
8.3.1982 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgie - ambulance 

  
888 

 
2.1.2001 dětská sestra 1,00 JIP dětské odd. 

  
1053 

 
1.7.1996 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
1979 

 
25.1.1999 

všeobecná 
sestra 1,00 Gastroenterologie 

  
4347 

 
1.8.1987 dětská sestra 1,00 JIP dětské odd. 

  
2188 Bc. 1.9.2013 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
289 MUDr. 5.5.2003 lékař 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
463 MUDr. 1.8.2017 lékař 0,50 Gyn. por. oddělení 

  
463 MUDr. 1.8.2013 lékař 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
2169 

 
2.1.2013 sanitář 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
2098 

 
1.9.2004 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
737 MUDr. 1.9.2015 lékař 0,40 ORL oddělení 

  
1394 Mgr. 1.5.2011 

všeobecná 
sestra 1,00 Ortopedické oddělení 

  
2525 

 
1.8.2017 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
2220 

 
1.7.2014 řidič DZS 1,00 

Dopravní zdravotní 
služba 

  
1982 

 
15.6.1979 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
4105 

 
19.1.1988 ošetřovatelka 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
3787 

 
8.7.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
2318 

 
1.10.2016 

zdravotnický 
asistent 0,75 Interní oddělení 

  
2239 Bc. 1.3.2015 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
2166 Bc. 2.1.2013 

porodní 
asistentka 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
2543 

 
2.5.2016 dětská sestra 1,00 Dětské oddělení 

  
1983 

 
1.8.1975 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 
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244 MUDr. 1.8.2017 lékař 0,50 ARO - anestezie 

  
6380 

 
19.9.1994 kuchařka 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
244 MUDr. 1.9.1996 lékař 1,00 ARO - anestezie 

  
1529 

 
10.9.2001 sanitář 1,00 Dětské oddělení 

  
3904 

 
2.1.2012 

zdravotnický 
záchranář 1,00 Centrální příjem 

  
4403 

 
1.6.2012 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
1748 

 
2.5.1996 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
3031 

 
4.1.1999 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
3543 

 
4.2.1985 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologie - ambulance 

  
2886 

 
1.1.1993 

zdravotní 
laborant 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
2280 

 
1.3.2016 sanitář 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
2192 

 
1.12.2013 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
937 

 
1.11.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
343 Mgr. 27.8.2007 farmaceut 1,00 Lékárna 

  
464 

 
1.8.1975 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
1112 

 
8.9.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální sterilizace 

  
3152 Mgr. 1.10.2004 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
2358 Bc. 1.8.2017 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologické oddělení 

  
2457 

 
8.3.1982 řidič DZS 1,00 

Dopravní zdravotní 
služba 

  
5886 

 
3.11.1992 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitace - ambulance 

  
2151 Ing. 1.11.2011 

odborný 
pracovník 0,75 Odd. klinických laboratoří 

  
1758 

 
1.2.2000 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
3104 

 
25.1.2017 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
197 

 
1.12.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Domácí péče 

  
406 MUDr. 1.6.2017 lékař 1,00 Neurologické oddělení 

  
922 

 
7.11.1978 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
514 MUDr. 21.9.2015 lékař 1,00 Dětské oddělení 

  
2255 Bc. 1.9.2015 ergoterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
5469 

 
1.1.1993 

zdravotní 
laborant 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
379 

 
1.1.2012 

všeobecná 
sestra 0,60 Chirurgické oddělení 

  
542 

 
2.12.2016 lékař 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
3058 

 
4.8.2009 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
2387 

 
1.1.1982 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
460 JUDr. 1.9.2003 právník 1,00 Oddělení Správní rady 

  
2254 

 
1.9.2015 

zdravotnický 
asistent 1,00 Odd. LDN 

  
2357 Bc. 1.8.2017 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
780 Mgr. 15.10.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
4518 

 
5.9.1988 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgie - ambulance 

  
2301 

 
1.7.2016 řidič DZS 1,00 

Dopravní zdravotní 
služba 

  
466 

 
1.1.2013 

všeobecná 
sestra 0,50 Klinická onkologie 

  
742 Bc. 1.11.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgie - ambulance 

  
2210 

 
20.3.2014 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1605 MVDr. 1.1.1993 odborný 1,00 odd. klinických laboratoří 
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pracovník a mikr. 

  
2113 

 
1.6.1981 

všeobecná 
sestra 1,00 

alergologická ambulance 
- pro dětské 

  
1151 

 
2.1.2012 

všeobecná 
sestra 0,50 Klinická psychologie 

  
1798 

 
18.4.2006 sanitář 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
1816 

 
2.3.1998 kuchařka 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
2783 

 
1.1.2015 THP 1,00 Interní oddělení 

  
2348 

 
3.4.2017 sanitář 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
441 MUDr. 17.9.2012 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
163 MUDr. 20.8.1979 lékař 1,00 Kardiologie 

  
191 MUDr. 1.7.1994 lékař 0,40 Interní oddělení 

  
2050 

 
12.1.2009 

všeobecná 
sestra 0,50 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
1966 

 
18.6.1979 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
663 

 
24.6.1996 

všeobecná 
sestra 0,75 Interní oddělení 

  
1495 

 
12.1.1998 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
357 

 
13.11.1995 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1309 

 
1.2.2007 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
309 MUDr. 1.9.2005 lékař 0,60 ortoped. odd. - řed. 

  
3083 

 
19.1.2015 sanitář 1,00 Operační sály 

  
2008 

 
1.1.2013 

dělnice ve 
zdravotnictví 0,75 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
709 

 
7.6.2016 

všeobecná 
sestra 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
2336 

 
9.1.2017 kuchařka 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
2081 

 
4.9.2008 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
2019 

 
15.9.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
1874 

 
1.8.1975 

všeobecná 
sestra 1,00 TRN 

  
5272 

 
13.9.2016 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
2054 

 
3.9.2007 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
3030 

 
14.9.1998 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
2184 Bc. 1.8.2013 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
3097 

 
1.9.2015 sanitář 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
3652 

 
1.8.1985 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
878 

 
1.2.2002 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
3389 

 
4.1.2010 

všeobecná 
sestra 0,25 Odd. LDN 

  
1196 

 
16.9.1997 sanitář 0,60 Interní oddělení 

  
6419 

 
7.11.1994 

všeobecná 
sestra 0,60 ARO - lůžkové odd. 

  
1018 

 
1.10.2002 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
1776 Ing. 15.10.2003 THP 1,00 

Oddělení rozvoje, 
zdravotnické techniky a 
VZ 

  
2287 

 
1.4.2016 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
237 MUDr. 1.9.1990 lékař 0,85 Ortopedické oddělení 

  
6271 

 
2.5.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
705 

 
1.11.1999 

nutriční 
terapeut 1,00 

Odd. pomocných služeb - 
nutrič. terap. 

  
389 MUDr. 7.9.2009 lékař 1,00 Dětské oddělení 

  
2240 

 
1.4.2015 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
940 

 
9.6.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
1534 

 
1.9.2005 dětská sestra 1,00 JIP dětské odd. 

  
1724 

 
13.10.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgie - ambulance 
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3551 

 
11.2.1985 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
2131 

 
24.5.2010 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
791 

 
13.8.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
2541 

 
8.9.2015 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
1953 Bc. 1.2.2012 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
199 MUDr. 1.1.2017 lékař 0,25 Oddělení Správní rady 

  
199 MUDr. 1.8.2000 lékař 1,00 Odd. LDN - řed. 

  
6393 

 
7.1.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
2971 

 
9.9.1983 kuchařka 1,00 

Odd. pomocných služeb - 
nutrič. terap. 

  
265 MUDr. 1.3.2016 lékař 0,20 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
2330 

 
1.12.2016 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
3296 

 
1.7.2016 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
2268 

 
4.1.2016 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
2170 

 
2.1.2013 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
1915 

 
2.5.2017 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
6285 

 
27.5.1994 kuchařka 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
2234 

 
5.1.2015 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení pomocných 
služeb 

  
2252 Ing. 7.7.2015 

biochem. 
Inženýr 1,00 Operační sály 

  
4306 

 
15.9.1986 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
279 MUDr. 1.9.1998 lékař 1,00 neurog.odd. - řed. 

  
3911 

 
1.4.2016 

vychovatelka - 
her. Terapeut 1,00 Dětské oddělení 

  
4427 

 
1.8.1988 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
2549 

 
2.5.2017 sanitář 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
2307 

 
1.8.2016 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
2329 

 
1.12.2016 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
6438 

 
1.1.1995 dětská sestra 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
4743 

 
1.6.2010 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální příjem 

  
4421 

 
1.8.1988 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
416 MUDr. 1.4.2011 lékař 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
485 

 
1.8.2000 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
4145 

 
1.8.1986 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
4763 

 
1.8.1989 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
720 

 
2.2.1998 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
557 

 
28.8.2017 lékař 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1908 

 
1.7.2010 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
268 

 
12.7.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Domácí péče 

  
6424 

 
14.11.1994 THP 1,00 

Oddělení technicko 
provozní 

  
6111 

 
1.2.2010 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
672 

 
1.8.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
734 

 
1.6.2003 dětská sestra 1,00 Dětské oddělení 

  
3407 

 
7.10.2013 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení pomocných 
služeb 

  
126 MUDr. 1.1.2013 lékař 1,00 ARO lůžko - řed. 

  
1986 

 
1.7.2011 údržbář 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
4727 

 
1.10.2002 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 
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444 MUDr. 1.11.2012 lékař 0,40 ARO - anestezie 

  
5802 

 
8.9.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
5617 

 
2.1.1997 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitace - ambulance 

  
2332 

 
2.1.2017 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1833 

 
15.8.2007 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
2442 

 
1.11.2005 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
717 

 
3.9.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 Gastroenterologie 

  
3084 

 
1.3.2015 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
1683 

 
7.4.2008 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení pomocných 
služeb 

  
6278 

 
1.2.2004 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
469 MUDr. 12.8.2013 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
1132 

 
1.4.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
2517 

 
1.7.1982 údržbář 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
1268 

 
6.9.2000 sanitář 1,00 Ortopedické oddělení 

  
1129 

 
19.5.2009 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1792 

 
13.4.2005 sanitář 1,00 Operační sály 

  
1846 

 
4.8.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
1433 

 
2.5.2002 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
2460 

 
1.2.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 ambul. gyn.por. 

  
1071 

 
17.5.2004 sanitář 1,00 Neurologické oddělení 

  
3648 

 
1.8.1985 

všeobecná 
sestra 1,00 Urologie - ambulance 

  
661 

 
1.6.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
2298 

 
1.6.2016 ošetřovatelka 1,00 Neurologické oddělení 

  
6161 

 
1.1.1994 dětská sestra 1,00 Dětské odd.- novorozenci 

  
3665 Bc. 1.8.1985 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
633 Bc. 2.5.2006 

porodní 
asistentka 0,60 Gyn. por. oddělení 

  
2271 

 
4.1.2016 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
695 

 
1.3.2004 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
3786 

 
8.7.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
764 

 
1.9.2006 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
1094 

 
1.12.2016 sanitář 1,00 Operační sály 

  
1242 

 
13.3.2017 sanitář 0,60 Chirurgické oddělení 

  
5478 

 
1.7.1991 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
563 

 
1.8.1980 

všeobecná 
sestra 1,00 ambul. ORL 

  
2105 Bc. 3.4.2017 

porodní 
asistentka 0,20 Gyn. por. oddělení 

  
1791 

 
1.1.2005 sanitář 1,00 Operační sály 

  
1154 

 
10.6.1996 sanitář 1,00 Operační sály 

  
6296 

 
1.7.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgie - ambulance 

  
929 

 
20.8.2007 sanitář 1,00 Sociální lůžka 

  
682 

 
6.1.2003 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
488 

 
1.8.2000 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
456 MUDr. 1.3.2013 lékař 1,00 Chirurgické oddělení 

  
740 

 
17.10.2016 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
6110 

 
1.12.1993 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
462 MUDr. 1.6.2013 lékař 1,00 Odd. klinických laboratoří 
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124 MUDr. 1.9.1986 lékař 1,00 Gastroenterologie 

  
475 

 
1.8.2000 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
2215 

 
2.5.2014 THP 1,00 

Oddělení rozvoje, 
zdravotnické techniky a 
VZ 

  
2204 

 
1.2.2014 sanitář 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
2284 

 
1.4.2016 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
2547 

 
6.2.2017 kuchařka 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
6496 

 
3.4.1995 THP 1,00 Oddělení Správní rady 

  
2321 

 
2.11.2016 sanitář 1,00 Operační sály 

  
1765 

 
1.9.1996 sanitář 1,00 

Prodejna zdravotnických 
potřeb 

  
1376 

 
26.6.2003 THP 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
5843 

 
18.8.2015 rdg asistent 0,20 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod  - 
vč .TRN 

  
5094 

 
1.8.1990 

nutriční 
terapeut 1,00 

Odd. pomocných služeb - 
nutrič. terap. 

  
1543 Bc. 1.8.2010 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
472 

 
19.7.1971 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
109 MUDr. 1.9.1984 lékař 1,00 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
6188 

 
1.12.2014 

všeobecná 
sestra 0,40 Kardiologie 

  
727 

 
1.9.2006 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální sterilizace 

  
638 

 
1.8.1973 dětská sestra 0,60 Dětské odd.- novorozenci 

  
6359 

 
22.8.1994 kuchařka 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
3086 

 
14.11.2014 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1893 

 
1.8.2007 THP 0,94 Oddělení ekonomická 

  
117 MUDr. 1.8.2003 lékař 1,00 chir.odd. - řed. 

  
2025 

 
16.5.2005 

všeobecná 
sestra 1,00 Ortopedické oddělení 

  
538 MUDr. 17.10.2016 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
2197 

 
1.2.2014 sanitář 1,00 Ortopedické oddělení 

  
1647 

 
19.7.2005 THP 1,00 Oddělení Správní rady 

  
2132 

 
1.7.2010 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
1698 

 
1.10.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
1783 

 
1.1.2005 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
1023 

 
20.2.2003 sanitář 1,00 Urologické oddělení 

  
3055 Ing. 1.3.2009 THP 1,00 

Oddělení informačních 
technologií 

  
2238 

 
16.2.2015 sanitář 1,00 Operační sály 

  
1354 

 
13.7.1987 THP 1,00 Oddělení obchodu 

  
1777 

 
18.3.2002 THP 0,86 Oddělení obchodu 

  
3902 

 
3.2.2010 telefonistka 1,00 

Oddělení informačních 
technologií 

  
221 MUDr. 1.12.2016 lékař 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
953 

 
8.4.1998 sanitář 1,00 Urologické oddělení 

  
2162 Bc. 8.10.2012 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
2194 

 
2.1.2014 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
6123 

 
1.12.1993 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
487 

 
1.8.2000 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
3075 

 
11.8.2014 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
3092 

 
21.7.2017 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
1992 Bc. 6.10.2009 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
1473 

 
20.7.2006 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

mailto:plzen@aksvejkovsky.cz
mailto:praha@aksvejkovsky.cz
http://www.aksvejkovsky.cz/


Kamenická 2378/1, 301 12 Plzeň • +420 377 227 287 • plzen@aksvejkovsky.cz 

Holečkova 419/21, 150 00 Praha • +420 230 234 177 • praha@aksvejkovsky.cz 

www.aksvejkovsky.cz • IČO: 26362066 • DIČ: CZ26362066 • Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu 79240006/2700 

  
1697 

 
8.9.2008 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
1967 

 
2.2.2009 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
6078 

 
19.2.2007 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální sterilizace 

  
528 MUDr. 25.4.2016 lékař 1,00 Neurologické oddělení 

  
4914 

 
1.9.2009 ošetřovatelka 1,00 Centrální sterilizace 

  
5959 

 
2.2.2009 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
368 MUDr. 1.3.2008 lékař 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
2148 Ing. Bc. 1.9.2011 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
145 MUDr. 1.8.1978 lékař 1,00 Oddělení Správní rady 

  
1516 

 
19.2.2007 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1373 

 
15.1.2001 

porodní 
asistentka 1,00 ambul. gyn.por. 

  
2068 

 
1.6.2008 THP 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
387 

 
1.4.2014 odbory 0,30 

Oddělení technicko 
provozní 

  
2326 

 
1.9.1981 

všeobecná 
sestra 1,00 Odběr materiálu 

  
2225 

 
11.7.2014 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
366 MUDr. 1.1.2008 lékař 1,00 urologie řed. 

  
345 MUDr. 1.12.2007 lékař 0,40 int.odd.1 - řed. 

  
2596 

 
1.8.1982 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
2004 

 
1.7.1971 

porodní 
asistentka 0,80 Gyn. por. oddělení 

  
280 Mgr. 21.9.1998 logoped 0,70 Klinická logopedie 

  
519 MUDr. 1.12.2015 lékař 1,00 Neurologické oddělení 

  
501 

 
1.8.1979 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
3088 

 
4.5.2015 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
353 MUDr. 1.8.2008 lékař 0,60 Ortopedické oddělení 

  
6493 

 
1.12.2007 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
980 

 
5.5.1999 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
6182 

 
7.9.2004 

všeobecná 
sestra 1,00 ORL oddělení 

  
103 MUDr. 1.1.2003 lékař 1,00 Odd. LDN 

  
1478 

 
1.1.2013 

všeobecná 
sestra 0,50 Onkologický registr 

  
1436 Bc. 19.8.2002 ergoterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
580 

 
1.11.1987 

všeobecná 
sestra 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
550 

 
17.12.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiovaskulární  JIP 

  
666 

 
1.7.1996 

všeobecná 
sestra 0,60 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
694 

 
3.5.1999 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
1627 

 
22.2.1999 sanitář 1,00 Neurologické oddělení 

  
6297 

 
15.6.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Operační sály 

  
1558 

 
2.9.2003 

zdravotní 
laborant 1,00 

odd. klinických laboratoří 
a mikr. 

  
3234 

 
17.11.1995 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
3028 

 
3.8.1998 

všeobecná 
sestra 1,00 Ortopedické oddělení 

  
253 MUDr. 1.9.2000 lékař 1,00 RDG odd. - řed. 

  
1130 

 
1.9.2016 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
2185 

 
16.9.2013 

všeobecná 
sestra 1,00 Klinická psychologie 

  
3103 

 
21.9.2016 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
2308 

 
1.8.2016 

všeobecná 
sestra 0,50 

Odd. radiologie a 
zobrazovacích metod 

  
859 MUDr. 1.4.1994 lékař 0,94 Dětské oddělení 

  
6509 

 
15.5.1995 THP 1,00 Oddělení ekonomická 
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2292 Bc. 2.5.2016 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
1751 

 
14.10.1996 THP 1,00 

Oddělení informačních 
technologií 

  
1145 

 
1.2.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - anestezie 

  
6222 

 
1.3.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
3102 

 
1.9.2016 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
2324 

 
1.9.1981 

všeobecná 
sestra 1,00 TRN 

  
820 MUDr. 1.8.2010 lékař 1,00 Odd. LDN 

  
2109 

 
7.9.2009 

farmaceutický 
asistent 1,00 

Prodejna zdravotnických 
potřeb 

  
2209 

 
1.4.2014 sanitář 1,00 Sociální lůžka 

  
2798 

 
5.6.2017 recepční 1,00 

Oddělení  pomocných 
služeb 

  
2164 

 
5.11.2012 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1391 

 
19.4.2002 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
421 MUDr. 6.6.2011 lékař 1,00 Odd. LDN 

  
5084 

 
1.8.1990 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
3908 

 
1.3.2015 

zdravotnický 
asistent 1,00 Odd. LDN 

  
967 

 
1.8.2000 sanitář 1,00 Neurologické oddělení 

  
676 

 
6.10.1997 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální příjem 

  
884 

 
17.2.1999 THP 0,60 Ortopedické oddělení 

  
116 

 
7.2.1994 

všeobecná 
sestra 1,00 Domácí péče 

  
2214 

 
2.5.2014 

zdravotnický 
asistent 1,00 Odd. LDN 

  
2253 

 
3.8.2015 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
1399 

 
10.3.1999 kuchařka 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
175 MUDr. 1.10.1994 lékař 1,00 Oddělení ekonomická 

  
2010 

 
1.7.1975 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální příjem 

  
6121 

 
4.5.2004 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
1518 

 
19.2.2007 údržbář 1,00 

Oddělení technicko 
provozní 

  
2787 

 
2.2.2015 

všeobecná 
sestra 1,00 Dětské oddělení 

  
5481 

 
1.7.1991 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgie - ambulance 

  
730 

 
1.9.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 ambul. ORL 

  
3061 

 
13.10.2009 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
5724 

 
1.3.1992 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
2670 

 
1.12.1998 

všeobecná 
sestra 1,00 

Mezioborová JIP 
(MOJIP) 

  
2504 

 
1.7.1997 

porodní 
asistentka 1,00 Gyn. por. oddělení 

  
1590 

 
3.9.2007 

dělník ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
4971 

 
2.1.2012 ošetřovatelka 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1026 

 
1.5.2007 sanitář 1,00 Ortopedické oddělení 

  
2007 

 
2.1.1998 sanitář 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1223 

 
24.3.1998 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
1913 

 
16.1.2008 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
2224 

 
10.7.2014 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
1462 

 
1.10.2005 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
699 

 
19.7.1999 

všeobecná 
sestra 0,80 Kardiovaskulární  JIP 

  
2282 

 
4.4.2016 

všeobecná 
sestra 1,00 Centrální příjem 
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1800 

 
1.1.2004 mechanik 1,00 

Oddělení centrální 
údržby 

  
896 

 
3.10.2001 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
6441 

 
1.1.1995 

všeobecná 
sestra 1,00 Neurologické oddělení 

  
512 MUDr. 1.8.2017 lékař 0,50 Chirurgické oddělení 

  
512 MUDr. 1.9.2015 lékař 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1952 

 
1.2.2012 

všeobecná 
sestra 1,00 Klinická onkologie 

  
1510 

 
3.7.2017 

dělnice ve 
zdravotnictví 0,50 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
188 MUDr. 16.2.1987 lékař 0,20 

Všeobecné praktické 
lékařství 

  
1010 

 
3.6.2002 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
476 

 
1.8.2000 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
6244 

 
2.7.1994 sanitář 1,00 Centrální sterilizace 

  
5036 

 
4.2.2008 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
4129 

 
1.12.2006 dětská sestra 1,00 Dětské oddělení 

  
195 MUDr. 1.8.1996 lékař 0,05 Oddělení Správní rady 

  
129 MUDr. 1.9.1994 lékař 0,30 int.odd.1 - řed. 

  
894 

 
4.1.2016 

všeobecná 
sestra 1,00 Chirurgické oddělení 

  
1679 

 
1.4.2008 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
520 MUDr. 25.1.2016 lékař 1,00 Chirurgické oddělení 

  
2083 

 
19.2.2014 sanitář 1,00 Interní oddělení 

  
664 

 
3.4.2017 

všeobecná 
sestra 1,00 Gastroenterologie 

  
880 

 
1.8.1997 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
6092 

 
25.10.1993 ošetřovatelka 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
930 

 
1.8.2000 sanitář 1,00 Odd. LDN 

  
1467 

 
1.2.2006 sanitář 1,00 Centrální sterilizace 

  
131 MUDr. 1.8.2001 lékař 0,80 chir.odd. - řed. 

  
408 MUDr. 1.10.2010 lékař 0,80 Chirurgické oddělení 

  
1108 

 
1.6.2009 řidič DZS 1,00 

Dopravní zdravotní 
služba 

  
152 MUDr. 1.8.2003 lékař 0,80 Gastroenterologie LT1 

  
1109 

 
23.3.2009 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení centrálního 
úklidu 

  
6560 

 
1.11.1995 

všeobecná 
sestra 1,00 Kardiologie 

  
259 MUDr. 1.9.2005 lékař 0,60 rehabilit. odd. - řed. 

  
877 

 
1.9.2003 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
165 MUDr. 1.1.2013 lékař 0,60 Kardiologie 

  
108 MUDr. 6.8.2001 lékař 1,00 int.odd.1 - řed. 

  
6541 

 
1.9.1995 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
1446 

 
3.5.2004 

všeobecná 
sestra 1,00 Domácí péče 

  
687 

 
15.7.1998 

všeobecná 
sestra 0,30 Odd. LDN 

  
1396 

 
6.9.2000 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení stravovacích 
služeb 

  
4179 Bc. 2.4.2009 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
691 

 
2.11.1998 dětská sestra 0,63 Dětské oddělení 

  
3509 

 
1.1.1985 

dělnice ve 
zdravotnictví 1,00 

Oddělení pomocných 
služeb 

  
2089 Mgr. 1.10.2008 fyzioterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
1991 

 
12.9.2016 sanitář 1,00 Operační sály 

  
2015 

 
1.8.1978 

všeobecná 
sestra 0,80 ambul. ORL 

 

Seznam zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené (stav platný ke dni 31. 08. 

2017) 
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Příjmení Jméno Os.č. Titl. D. PP Zařazení Úv. Oddělení 

X Y 2205 DiS. 3.2.2014 
všeobecná 
sestra 0,50 Odběr materiálu 

  
1808 

 
12.1.2009 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a zobrazovacích 
metod 

  
2172 

 
11.3.2013 THP 1,00 Chirurgické oddělení 

  
2521 

 
1.3.2009 

všeobecná 
sestra 1,00 Mezioborová JIP (MOJIP) 

  
2540 

 
1.8.2014 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
399 MUDr. 4.1.2010 lékař 1,00 Dětské oddělení 

  
352 MUDr. 1.9.2008 lékař 1,00 Dětské oddělení 

  
2139 Bc. 8.9.2010 ergoterapeut 1,00 Rehabilitační oddělení 

  
342 MUDr. 1.8.2008 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
2157 Bc. 3.9.2012 

všeobecná 
sestra 1,00 Dětské oddělení 

  
494 MUDr. 1.9.2014 lékař 1,00 Dětské oddělení 

  
2251 

 
1.7.2015 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
1485 

 
1.8.1996 

všeobecná 
sestra 1,00 ARO - lůžkové odd. 

  
410 MUDr. 20.9.2010 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
2509 

 
1.7.2011 kuchař 1,00 odd. stravovacích služeb 

  
1589 

 
3.9.2007 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a zobrazovacích 
metod 

  
875 

 
1.9.2004 

všeobecná 
sestra 1,00 Interní oddělení 

  
1804 

 
12.9.2006 sanitář 1,00 Dětské oddělení 

  
2535 Ing. Bc. 1.10.2011 THP 1,00 Oddělení ekonomická 

  
2106 DiS. 3.8.2009 

nutriční 
terapeut 1,00 odd. stravovacích služeb 

  
437 MUDr. 2.4.2012 lékař 0,20 Interní oddělení 

  
2026 DiS. 4.7.2005 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
2534 DiS. 1.9.2011 

zdravotní 
laborant 1,00 Odd. klinických laboratoří 

  
385 Mgr. 1.11.2009 logoped 0,50 Klinická logopedie 

  
702 

 
1.7.2004 

všeobecná 
sestra 1,00 Mezioborová JIP (MOJIP) 

  
3096 

 
20.7.2015 sanitář 1,00 Neurologické oddělení 

  
1301 

 
3.3.2003 kuchař 1,00 odd. stravovacích služeb 

  
2107 Mgr. 1.8.2009 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 

  
438 MUDr. 1.8.2012 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
3034 

 
19.7.1999 

všeobecná 
sestra 1,00 Mezioborová JIP (MOJIP) 

  
497 MUDr. 2.6.2014 lékař 1,00 ARO - anestezie 

  
2526 

 
8.7.2009 sanitář 0,50 Chirurgické oddělení 

  
354 MUDr. 18.8.2008 lékař 0,60 Ortopedické oddělení 

  
2072 DiS 1.7.2008 

všeobecná 
sestra 1,00 Ortopedické oddělení 

  
1778 Mgr. 16.10.2009 

zdrav. soc. 
pracovník 1,00 Oddělení sociální péče 

  
2539 

 
2.1.2013 rdg asistent 1,00 

Odd. radiologie a zobrazovacích 
metod 

  
1944 

 
1.3.2015 

zdravotnický 
asistent 1,00 Odd. LDN 

  
422 MUDr. 6.9.2011 lékař 1,00 Interní oddělení 

  
1906 

 
1.11.2007 

všeobecná 
sestra 1,00 Odd. LDN 
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1 Znalecký úkol 

1.1 Zadání znaleckého úkolu 

Předmětem tohoto posudku je: 

Stanovení spravedlivé hodnoty („fair value“) obchodního závodu příspěvkové organizace 

Městská nemocnice v Litoměřicích bez zahrnutí nemovitých věcí. 

 

Základní identifikační údaje o příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích dle 

výroční zprávy za rok 2016 a Živnostenského rejstříku jsou uvedeny v následující tabulce. 

Základní identifikační údaje o příspěvkové organizaci Městská nemocnice v Litoměřicích 

Název organizace Městská nemocnice v Litoměřicích 

Sídlo organizace Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 

Identifikační číslo 00 830 488 

Datum vzniku 1. 1. 1992 

Založena dle 

§ 35 a § 84 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění; 

§ 27 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění; 

Zřizovací listina ze dne 11. 12. 1991, resp. 8. 6. 2012 

Zřizovatel Město Litoměřice 

Předmět hlavní 

činnosti 
Poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování 

prostředků zdravotnické techniky a léčiv 

Správní rada 

Výkonný ředitel: 

Ing. Radek Lončák, MBA 

 

Ředitel pro zdravotní péči: 

MUDr. Jaroslav Pršala 

 

Ředitel pro ekonomiku a provoz: 

Ing. Vladimír Kestřánek, MBA 
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1.2 Účel vypracování znaleckého posudku 

Znalecký posudek je vypracován jako podklad pro prodej obchodního závodu. 

1.3 Datum ocenění 

Ocenění je provedeno na základě požadavku zadavatele k datu 30. 9. 2017. Toto datum leží 

v budoucnosti, proto bylo ocenění zpracováno na základě pro forma účetních výkazů tak, jak 

byly známy v době zpracování tohoto posudku. Rovněž veškeré další informace od 

Zadavatele a veřejně dostupné informace mající vliv na ocenění byly získány s platností 

k datu zpracování posudku.  

1.4 Zadavatel znaleckého posudku 

Zadavatelem znaleckého posudku je příspěvková organizace Městská nemocnice 

v Litoměřicích, Žitenická 204, 412 01 Litoměřice, IČ 00 830 488 

1.5 Zhotovitel znaleckého posudku 

Zhotovitelem znaleckého posudku je znalecký ústav Grant Thornton Valuations, a.s., 

IČO: 630 79 798, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, jmenovaný pro 

obor ekonomika, odvětví ceny a odhady s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování 

nemovitostí, oceňování závodů a jejich částí, regulace cen a kalkulace energií, oceňování 

pohledávek, strojů a zařízení včetně dopravních prostředků, strojů a zařízení, 

technologických zařízení a celků, zemědělské techniky, nehmotného majetku, zejména 

patentů, vzorů, ochranných známek a obchodního tajemství, majetkových práv a jiných práv 

průmyslového vlastnictví, zásob, pohledávek, oceňování cenných papírů a kapitálových 

účastí včetně oceňování podílů v obchodních společnostech, oceňování nepeněžitých vkladů, 

jmění pro účely přeměn obchodních společností a družstev, ceny a odhady informačních 

systémů, výpočetní a zabezpečovací techniky, elektrotechniky, investičních nástrojů, včetně 

akcií, dluhopisů a derivátů, posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky podniků, financování 

a řízení peněžního toku, posuzování úvěrové způsobilosti ekonomických subjektů, 

bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, burzovnictví a kolektivní investování, analýza 

finančních rizik, stanovení reálné hodnoty pro účetní účely a alokace kupní ceny. 

1.6 Prohlášení zhotovitele znaleckého posudku 

Zhotovitel prohlašuje, že:   

- není podjatý ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 

a tlumočnících, v platném znění; 

- nebyla mu přiznána při stanovení výše odměny za provedená ocenění žádná zvláštní 

výhoda; 

- je znalcem nezávislým na všech zúčastněných stranách.  

- v současné době, ani v blízké budoucnosti nebude mít prospěch z předmětu 

ocenění, honoráře ani odměny nezávisí na vypočtených hodnotách ani na závěrech 

tohoto znaleckého posudku. 
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Zhotovitel upozorňuje, že znalecký posudek může být použit pouze pro výše uvedený účel. 

Posudek nesmí být ani jako celek, ani jeho jednotlivé části kopírován nebo rozmnožován pro 

jiné účely bez předchozího písemného souhlasu znalce. Interpretace a použití výsledku 

tohoto ocenění souvisí výhradně s účelem jeho zpracování, výsledek ocenění je z 

metodických důvodů obecně nepřenosný.  

1.7 Obecné předpoklady a omezení 

Ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími 

podmínkami: 

- Zhotovitel vychází z vlastních databází, obecně dostupných informací a z informací 

a prohlášení o pravosti a platnosti všech podkladů předložených Zadavatelem či 

zúčastněnými stranami. Zhotovitel tudíž neodpovídá zejména za:  

a. pravost a platnost vlastnických nebo jiných věcných práv k oceňovaným 

movitým i nemovitým věcem;  

b. pravost a platnost práv k cizím věcem a nájemním vztahům k nim, 

jejichž existence měla nebo mohla mít vliv na provedené tržní ocenění. 

- Zhotovitel vychází z toho, že informace získané z podkladů předložených 

Zadavatelem a zúčastněnými stranami jsou věrohodné a správné a nejsou tudíž ve 

všech případech ověřovány z hlediska jejich přesnosti a úplnosti. 

- Zhotovitel zpracovává ocenění podle podmínek na trhu v době k datu ocenění a 

neodpovídá za případné změny tržní situace, ke kterým by došlo po dni ocenění. 

- Hodnota v tomto ocenění stanovená respektuje právní předpisy v oblasti cen, 

financování, účetnictví a daní platné ke dni ocenění. 

- Hodnoty v provedeném ocenění stanovené jsou určeny pouze pro Zadavatele 

ocenění a jsou platné pouze pro uvedený účel. Zhotovitel nenese odpovědnost za 

použití těchto údajů jinou osobou, případně pro jiný účel. 

- Zhotovitel nepodnikal žádná šetření minulých ani současných způsobů použití 

předmětného majetku a v případě ocenění nemovitostí ani sousedních pozemků za 

účelem stanovení kontaminace. Hodnota je stanovena za předpokladu, že žádná 

kontaminace předmětného majetku ani jeho okolí neexistuje. 

- Zhotovitel zachovává vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o 

nichž se při zpracování tohoto ocenění dozvěděl. 

- Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy, pokud by 

hlubším šetřením nad rámec této expertízy nevyplynuly jiné skutečnosti.  

1.8 Základní zásady aplikované při zpracování posudku 

Při zpracování tohoto posudku Zpracovatel aplikoval základní zásady podporující objektivitu 

ocenění, nezávislost znalce a transparentnost použitých postupů. Jedná se především o 

následující zásady: 
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- dle názoru Zpracovatele ocenění nezávisle, nestranně a komplexně přihlíží ke všem 

známým relevantním skutečnostem, ke kterým mohlo být při jeho zpracování 

přihlédnuto (zásada komplexnosti); 

- ocenění Zpracovatel považuje za úplné, neboť dle jeho mínění obsahuje veškeré 

náležitosti, které zabezpečují jednoznačně transparentní a plně použitelný výstup 

(zásada úplnosti); 

- ocenění je vnitřně konzistentní. Dle názoru Zpracovatele byly při zpracování tohoto 

posudku použity postupy a metody v souladu s obecnými předpoklady a principy 

(zásada vnitřní konzistence); 

- Zpracovatel konstatuje, že není žádným způsobem závislý na výsledku ocenění 

(zásada nezávislosti a nestrannosti, viz prohlášení); 

- dle mínění Zpracovatele je ocenění opakovatelné, což znamená, že je kýmkoliv 

přezkoumatelné. Vzhledem k transparentním a obecně známým postupům může 

Zadavatel tohoto posudku přezkoumat použitý postup při ocenění (zásada 

opakovatelnosti ocenění); 

- v tomto posudku byly důvodně a odůvodněně použity takové metodické postupy, 

které byly vhodné, přiměřené a plně vyhovující relevantním informacím, které měl 

Zpracovatel k dispozici (zásada důvodnosti a odůvodněnosti); 

- zdroje, z nichž bylo čerpáno pro účely tohoto posudku, považuje Zpracovatel za 

věrohodné (zásada spolehlivosti). 

1.9 Důvěrnost znaleckého posudku 

Veškeré podklady využité pro předmětný znalecký posudek, postupy zpracování, dílčí 

propočty a výsledky jsou považovány za důvěrné a z tohoto důvodu nesmí být 

reprodukovány, zneužívány nebo využívány ve prospěch třetích osob bez souhlasu 

Zhotovitele a Zadavatele. 

1.10 Platnost a použitelnost znaleckého posudku 

Zpracovatel podotýká, že případné odchylky, které mohou v budoucnosti nastat částečně 

z důvodu určitých nejistot v tuzemském podnikatelském prostředí, celkového rámcového 

vývoje české ekonomiky a z dalších rizik vztahujících se k předmětu ocenění, si mohou 

časem vyžádat odpovídající korekce. Z toho důvodu považuje Zpracovatel tento znalecký 

posudek za platný po dobu 6 měsíců od data vyhotovení znaleckého posudku, přičemž 

výsledek ocenění je platný pouze k datu ocenění. 

1.11 Základní vymezení standardů hodnoty 

Podnikem, nově závodem, se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

složek podnikání. K závodu náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování závodu nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu 

sloužit. Závod je věc hromadná.  
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Obchodním majetkem se rozumí veškerý majetek obchodní společnosti. Obchodním 

jměním (dále jen "jmění") je soubor jejího veškerého majetku a závazků. Čistým obchodním 

majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s 

podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou. Vlastní 

kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se 

vykazuje na straně pasiv.  

Od 1. 1. 2014 platí nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který vymezuje a definuje změny 

v pojetí věci a částečně novou terminologii při oceňování majetku. Současně platí i zákon  

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který používá pro stanovení pojmu věci jinou 

terminologii. Vzniká zde tak určitý nesoulad a nejednotnost v názvosloví a definování pojmů 

hlavně vůči jiným zákonům, např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, kde 

se používá původní terminologie, dále v terminologii na veřejných portálech, např. na 

justice.cz, apod. Z tohoto důvodu může v přechodovém období vzniknout určitý nesoulad 

v používaném názvosloví a definování pojmů, proto tam, kde je to relevantní se používá 

původní terminologie a názvosloví. 

Následující pojmy jsou ve zpracovaném ocenění použity ve významu uváděném v obecně 

uznávaných mezinárodních publikovaných metodikách tržního oceňování Mezinárodní 

organizace pro oceňování (IVSC – International Valuation Standards Committee) 

a v navazujících publikacích tuzemských autorů. 

Tržní úrovně hodnoty - tržní hodnotové báze 

Tržní hodnotové báze zahrnují zpravidla tři hodnotové úrovně, kdy nejčastěji užívanou je 

tzv. tržní hodnota. 

Tržní hodnota je výrazem trhem uznané použitelnosti aktiva. Je to odhadnutá částka, za 

kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím a 

prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po 

náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. 

Tomuto pojmu v podstatě obsahově odpovídá i pojem v současnosti již neužívaný jako byla 

např. „obecná cena“.  

Do tržní hodnotové úrovně patří dále i obvyklá cena, která je však zjištěna statisticky v místě 

a čase na relevantním trhu. Tuto hodnotovou bázi lze však zjistit pouze tržním porovnáním a 

u podniků ji prakticky nelze zjistit. Obvyklou cenu lze zpravidla zjistit pouze u zboží 

s charakterem komodity nebo u zboží, které se charakterem prodeje tomuto typu blíží. 

Definice tržní hodnoty dle Standardu 1 IVS 20051: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění 

mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými 

                                                      

 

1International Valuation Standards 2005, str. 82-83.  
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a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly 

informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ 

Pojmy v definici tržní hodnoty dle IVS2: 

Definice tržní hodnoty dle International Valuation Standards používá následující pojmy: 

„...odhadnutá částka...“ - odpovídá ceně vyjádřené v penězích, která by byla zaplacena za 

aktivum v transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery,  

„...by měl být majetek směněn...“ - odráží skutečnost, že hodnota majetku je odhadnutá 

částka, nikoli předem určená částka nebo skutečná prodejní cena, 

„...k datu ocenění...“ - požaduje, aby stanovená tržní hodnota byla časově omezena, 

„... mezi ochotným kupujícím...“ - kupující není příliš dychtivý ani nucený kupovat za každou 

cenu, 

„...ochotným prodávajícím...“ - prodávající není příliš dychtivý ani nucený prodávat za 

každou cenu, 

„...při transakci samostatných a nezávislých partnerů...“ - určuje transakci mezi osobami, 

které nemají mezi sebou blízké či zvláštní vztahy (např. dceřiná společnost, vlastník-

nájemce), 

„...po náležitém marketingu...“ - majetek by měl být na trhu vystaven nejvhodnějším 

způsobem, aby za něj byla získána nejlepší cena přicházející v úvahu, 

„...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně...“ - kupující i prodávající byly 

k datu ocenění dostatečně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho využití a 

stavu trhu k datu ocenění,  

„...a bez nátlaku...“ - žádná ze stran nebyla nucena ani tlačena do realizace. 

Pro následující kategorie hodnoty platí definice tržní hodnoty buď jen omezeně, nebo neplatí 

vůbec, výsledné hodnoty odpovídající této úrovni nemají obecnou platnost, mají omezenou 

vypovídací schopnost či platí jen pro zúžený okruh účastníků transakce. Podle tzv. 

subjektivního oceňovacího principu může výsledek takového ocenění plnit určitou předem 

definovanou funkci (tzv. Kolínská škola), nejčastěji arbitrážní nebo poradenskou.  

Investiční hodnota (investment value) je hodnota aktiva pro stávajícího nebo 

předpokládaného investora pro jeho individuální investiční nebo provozní cíle. Investiční 

hodnota je báze hodnoty specifická pro konkrétní subjekt. Tato báze hodnoty odráží užitky 

plynoucí danému subjektu z držení aktiva, a proto není nutně spojena s předpokladem 

hypotetické směny aktiva. 

                                                      

 

2 MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 2. upr. 

a rozš. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. Tržní hodnota, s. 22-24. 
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V některých případech může mít podnik pro daného investora investiční hodnotu na úrovni 

tržní hodnoty podniku, ale obecně může být investiční hodnota vyšší nebo nižší než tržní 

hodnota daného podniku. Investiční hodnota může obsahovat speciální hodnotu.  

Investiční hodnotu lze považovat za synonymum německých pojmů hraniční hodnota a 

hodnota pro rozhodování. 

Speciální hodnota (special value) je částka, která odráží konkrétní vlastnosti aktiva, které 

mají hodnotu pouze pro speciálního kupujícího. Tato hodnota vzniká, když má aktivum 

vlastnosti, které jej činí pro konkrétního kupujícího přitažlivějším než pro ostatní kupující na 

trhu. Tyto vlastnosti mohou zahrnovat fyzické, geografické, ekonomické nebo právní 

charakteristiky aktiva. 

Spravedlivá hodnota (férová hodnota, „fair value“) je odhadovaná cena pro převod aktiva 

nebo závazku mezi konkrétními, informovanými a ochotnými stranami, která odráží 

příslušné zájmy těchto stran. Tato hodnotová báze reprezentuje cenu, která by byla rozumně 

odsouhlasena mezi dvěma specifickými stranami při směně majetku. Mezi stranami nemusí 

existovat propojení a strany mohou vyjednávat nezávisle, ale majetek není nezbytně vystaven 

na širším trhu a odsouhlasená cena může odrážet specifické výhody (nebo nevýhody) 

vlastnictví pro zúčastněné strany a nikoli pro trh obecně. Jedná se o širší pojem než tržní 

hodnota. V některých případech může být spravedlivá hodnota právě na úrovni tržní 

hodnoty, ale v jiných případech může zahrnovat prvky speciální hodnoty, které se v tržní 

hodnotě vyskytovat nesmějí. Spravedlivou hodnotu lze považovat za synonymum 

německého pojmu rozhodčí hodnota a velmi často plní arbitrážní oceňovací funkci.  

Jde o netržní úroveň hodnoty, která je platná pouze pro účastníky transakce a je tak většinou 

obecně nepřenosná. I přes uvedené by však přesto měla být ekonomicky odůvodněná, 

protože by neměla poškozovat žádného z účastníků transakce anebo by poškozovala 

všechny účastníky stejnou mírou. V Mezinárodních standardech pro oceňování EVS 2000 

Evropské skupiny asociací odhadců (The European Group of Valuers´ Assotiations, 

TEGoVA), je ve Standardu 4 – oceňovací základny definována tzv. „fair value“ (reálná 

hodnota). Podle definice těchto Mezinárodních standardů je fair value částkou, za kterou by 

mohl být majetek směněn mezi znalými, nezávislými a koupěchtivými stranami“ tzn., že má 

jen do určité míry definičně charakter tržní hodnoty. Přesněji množina tržní hodnoty se do 

určité míry může překrývat s množinou reálné hodnoty. Existuje však definiční rozdíl mezi 

fair value podle Mezinárodních oceňovacích standardů a Mezinárodních účetních standardů. 

Hodnota pokračujícího podniku (going concern value) popisuje situaci, kde je celý podnik 

převáděn jako funkční jednotka. Alternativní oceňovací scénáře ke „going concern“ by měly 

zahrnovat převod veškerého majetku jako celku, ale s předpokladem uzavření provozu 

podniku, nebo převod specifického majetku aktuálně používaného v podniku jako jednotlivé 

položky. 

Likvidační hodnota podniku respektive obchodního majetku společnosti spočívá ve zjištění 

hodnoty majetku k určitému časovému okamžiku, kdy se předpokládá, že společnost ukončí 

svoji činnost a z tohoto pohledu budou jednotlivá aktiva rozprodána a veškeré závazky 

společnosti splaceny a to i mimobilanční včetně nákladů na likvidaci. 
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Likvidační hodnota podniku resp. podnikového majetku může být odhadnuta jak na úrovni 

netržní (promptní tísňový prodej), tak v úrovni tržní hodnoty, pokud bude probíhat zejména 

s náležitým marketingovým obdobím – majetková hodnota bude vystavena na trhu 

nejvhodnějším způsobem, aby se uskutečnil prodej za nejlepší cenu rozumně dosažitelnou.  

Likvidační hodnota tvoří dolní hranici hodnoty společnosti – pokud hodnota společnosti 

vypočtená pomocí ostatních metod je nižší než likvidační hodnota, měla by být za hodnotu 

společnosti označena hodnota likvidační. 

U definice pro hodnotu podniku, je třeba si povšimnout výrazu „očekávané budoucí příjmy". 

U většiny podniků předpokládáme při oceňování prakticky neomezené trvání. Příjmy v 

dlouhém budoucím časovém horizontu lze však pouze odhadovat, nikoliv „objektivně" určit. 

Při ocenění jde pak o to, kterou prognózu budeme považovat za věrohodnou. Tato 

skutečnost nás pak vede k závěru, že hodnota podniku není vlastně nic jiného než určitá víra 

v budoucnost podniku, která je vyjádřená v penězích. 

Z uvedeného pak podle našeho názoru plynou následující závěry: 

Hodnota podniku není objektivní vlastnost celku zvaného podnik – věci hromadné, protože 

je založena na projekci budoucího vývoje. Jedná se tedy o odhad. 

Pokud hodnota není objektivní vlastnost, nelze sestavit jednoznačný algoritmus, který by 

umožňoval hledanou hodnotu určit. 

Hodnota bude závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, z jehož hlediska je 

určována. 

Uvedené náhledy v podstatě odpovídají stanoviskům k základním pojmům, jako jsou 

hodnota, cena, náklady a trh tak, jak je obsahují mezinárodní oceňovací standardy. 

Trh je systém a/nebo místo, kde jsou zboží a služby směňovány mezi kupujícími a 

prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Představuje schopnost zboží a/nebo 

služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišných omezení jejich 

činnosti. 

Cena je výrazem pro požadovanou, nabízenou, nebo placenou částku za zboží nebo službu. 

Je to fakt veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Může, nebo nemusí mít nějaký vztah 

k hodnotě, která je zboží, nebo službám, připisována jinými, a proto je obecným údajem 

o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a/nebo 

prodávajícími v jednotlivých situacích. 

Hodnota je ekonomický pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které 

lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Na rozdíl od ceny, hodnota není skutečností, ale 

odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty. 

Ekonomická koncepce reálné hodnoty odráží objektivizovaný názor na prospěch plynoucí 

tomu, kdo vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti takto stanovené hodnoty.  

Věcná hodnota („substanční hodnota“, „časová cena“) je reprodukční cena věci, snížená o 

přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené 
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intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které 

znemožňují okamžité užívání věci. Obdobou této ceny je podle zákona č. 151/1997 Sb. 

„cena zjištěná nákladovým způsobem“. 

Cena zjištěná („cena administrativní“, „cena úřední“) je cena zjištěná podle cenového 

předpisu, v současné době podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a prováděcí 

vyhlášky č. 8/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

Cena pořizovací („cena historická“) je cena, za kterou bylo možno pořídit věc v době jejího 

pořízení, bez odpočtu opotřebení. 

Cena reprodukční („reprodukční pořizovací cena“) je cena, za kterou by bylo možno 

stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. 

Hodnota brutto („obchodní majetek“) vyjadřuje hodnotu podniku jako celku, tzn. jak pro 

vlastníky, tak i pro věřitele. 

Hodnota netto („hodnota jmění“) představuje hodnotu podniku pouze na úrovni vlastníků, 

tzn. držitelů vlastního kapitálu.  

Pro upřesnění je třeba uvést, že podle nové terminologie Zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (NOZ) je od 1. 1. 2014 podnik chápán v témže smyslu jako obchodní závod. Dle 

§ 495 NOZ tvoří jmění osoby souhrn jejího majetku a jejích dluhů a majetkem je souhrn 

všeho, co osobě patří. Jak uvádí odborná literatura, na podnik je nezbytné z ekonomického 

pohledu nahlížet jako na funkční celek. Dle § 501 NOZ je podnik hromadná věc, kterou 

tvoří soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako 

takový nesoucí společné označení, pokládá se tedy za celek. Podle § 502 NOZ je obchodním 

závodem organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží 

k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho 

provozu. Základním účelem podniku je dosahování zisku. Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje 

financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv. 

1.12 Použitý standard hodnoty ve vztahu k předmětu hodnoty 

Předmětem ocenění je obchodní závod Městské nemocnice v Litoměřicích. Závod 

nezahrnuje nemovitý majetek, který bude do budoucna akciové společnosti pronajímán. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o transakci zahrnující konkrétní podmínky smluvních 

vztahů mezi dvěma konkrétními subjekty, je přiměřeným standardem hodnoty tzv. 

spravedlivá hodnota neboli Fair Value. 

Pro účely tohoto posudku nazýváme Městskou nemocnici v Litoměřicích také zkráceně 

„MNL“. 

1.13 Počet stran, příloh a vyhotovení znaleckého posudku 

Tento znalecký posudek obsahuje 51 stran vč. titulní strany a příloh. Znalecký posudek je 

vypracován ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Posudek je uložen rovněž v elektronické 

podobě ve znaleckém ústavu. 
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1.14 Podklady pro zpracování znaleckého posudku 

- Přehled očekávaných nákladových a výnosových účtů MNL k datu 30. 9. 2017; 

- Pro forma zahajovací rozvahu obchodního závodu k datu 1. 10. 2017; 

- Obratovou soupisku a účetní závěrku MNL k datu 30. 6. 2017; 

- Účetní závěrky MNL za roky 2012 - 2016; 

- přehledy hospodaření a ekonomické ukazatele MNL za rok 2016 a za první pololetí 

2017; 

- Detailní informace k některým účetním položkám k datu 30. 6. 2017, 31. 7. 2017 a 15. 8. 

2017; 

- Předpokládané změny nákladů a výnosů po přechodu obchodního závodu MNL pod 

akciovou společnost; 

- Další dílčí relevantní podklady; 

- Obecné metody oceňování; 

- Odborná literatura: M.Mařík, Metody oceňování podniku I a II (pro pokročilé); 

- Interní databáze zpracovatele posudku; 

- Internetové zdroje: www.justice.cz, internetové stránky společností, apod. 

Veškeré podklady, které byly předány od Zadavatele a zúčastněných stran, byly přijaty bez 

dalšího ověřování jako podklady věrně odpovídající skutečné situaci oceňovaného 

obchodního závodu.  
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2 Nález 

2.1 Historie a základní informace o příspěvkové organizaci Městská nemocnice v 

Litoměřicích
3
 

Litoměřice, kdysi krajské město, se v dávné historii chovalo ke zdraví svých občanů poměrně 

skoupě až netečně, jak bylo ve středověku obvyklé i v jiných městech. První špitály, které ve 

městě vznikly, byly institucemi církevními, byly jen malé pro pár nemocných a to převážně 

jen takových, o které se nestaral nikdo. 

První větší městská nemocnice vznikla v 80. letech 19. století přestavbou jezdeckých kasáren 

na ústav, kde byl zřízen monoprimariát a byly zde léčeni litoměřičtí občané velmi prostými 

způsoby. Úroveň nemocnice byla nevalná a monoprimariát se zde v podstatě udržel až do 

doby II. světové války. Během II. světové války byl zabrán sociální ústav (Masarykův ústav) a 

byla zde zřízena nemocnice pro raněné vojáky. 

Teprve po válce vedení města ponechalo Masarykův ústav jako nemocnici a bylo zde 

vybudováno interní a potom dětské oddělení. Dále ze soukromé vily blíže k městské 

nemocnici po adaptaci vznikla porodnice. V původní nemocnici bylo zřízeno oddělení 

chirurgické a gynekologické. 

Již po válce ale bylo jasné, že stav nemocnice není odpovídající potřebám moderní medicíny, 

a proto bylo rozhodnuto, že bude postavena nová nemocnice za Litoměřicemi, směrem k 

Žitenicím, která bude soustřeďovat péči i prostředky pro celý okres. V roce 1946 byl položen 

základní kámen za přítomnosti tehdejšího ministra zdravotnictví MUDr. Procházky a 

ing.arch. Josef Syka vypracoval urbanistickou studii nové nemocnice. Díky politickým 

událostem v roce 1948 se se stavbou nezačalo a staré nemocnice zůstaly. Přešly na stát a byly 

začleněny do systému OÚNZ okresu Litoměřice. 

Začátkem 70. let, po několika kontrolách Ministerstva zdravotnictví, které uznaly 

litoměřickou nemocnici jako jednu z nejhorších v celé republice, bylo rozhodnuto, že by 

měla být postavena nemocnice nová. Projekce byla svěřena Státnímu projekčnímu ústavu a 

byla vypracována první studie, která byla zmenšeninou nemocnice ve finském Tampere. 

Jednalo se o 11-ti patrový monoblok, který byl projektován poměrně honosně, ale bohužel 

se nenašly finanční prostředky ve státním rozpočtu, proto bylo od dalších projektových prací 

a stavby ustoupeno. Na četné intervence představitelů okresu a ředitelství OÚNZ vláda 

                                                      

 

3 Zdroj: http://www.nemocnice-lt.cz 
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konečně rozhodla, že by se nemocnice postavit mohla, ale po částech, aby náklady byly 

rozloženy do několika pětiletek. 

Nebyla ale zkušenost, stavba se velice protahovala, takže interní pavilon se stavěl 10 let. 

Spolu s kuchyní byl otevřen pro pacienty v listopadu 1985. Interna měla celkem 200 lůžek, 

byla rozdělena do 2 primariátů - interna fungovala pro celý tehdejší litoměřický okres, tedy i 

pro oblast Roudnice nad Labem – celkově tedy pokryla spádovou oblast pro asi 120 000 

obyvatel. 

Po dokončení interního pavilonu započala stavba komplementu (t.j. rtg oddělení, centrálních 

laboratoří, sterilizace, ředitelství nemocnice a jídelny zaměstnanců s některými pomocnými 

provozy) a pavilonu gynekologie. Tyto budovy byly postaveny během 3 let. Gynekologický 

pavilon byl opět projektován pro celý okres. V roce 1989 ale politické změny změnily 

koncepci celkového pohledu na nemocnice a proto nedošlo ke zrušení nemocnice v 

Roudnici, jak bylo zamýšleno, ale naopak zde bylo znovu otevřeno interní oddělení a 

gynekologické oddělení zrušeno nebylo. OÚNZ se rozpadl, byla provedena delimitace 

zařízení a část prostředků, které měly být použity v litoměřické nemocnici, byla převedena do 

Roudnice. Bylo reálné nebezpečí, že se již nepodaří dokončit stavbu nemocnice - hlavně 

chirurgického pavilonu, ale rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví se podařilo za přispění 

okresu Litoměřice získat peníze a stavbu chirurgického pavilonu realizovat v letech 1995-

1997. 

 

Tím byla stavba v podstatě dokončena, z původního projektu se nepodařilo realizovat 

budovu patologie a hlavně polikliniky. Zde měla být soustředěna veškerá ambulantní péče 

včetně ordinací všech praktických lékařů, stomatologů, rehabilitace s bazénem, lékárna, 

centrální evidence, ředitelství nemocnice a další. Dostavba této budovy je v současnosti již 

nereálná, protože v důsledku privatizací zdravotnictví již není zájem o tyto ordinace a 

zařízení provozovaných na centralizované úrovni. 
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2.2 Popis situace
4
 

 

V současné době je zřizovatelem příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích 

Město Litoměřice. 

Usnesením mimořádného Zastupitelstva města (ZM) č. 82/4/2017 konaného dne 24. 5. 

2017 bylo schváleno založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a převod 

činností Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace, na novou akciovou 

společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. 

ZM schválilo změnu právní formy poskytovatele zdravotních služeb, zahájení procesu 

ukončení činnosti poskytování zdravotních služeb Městskou nemocnicí v Litoměřicích, 

příspěvková organizace (zrušení k 30. 9. 2017) a zahájení činnosti poskytování zdravotních 

služeb ve stejném rozsahu Nemocnice Litoměřice, a.s. (zahájení k 1. 10. 2017). 

Schválením zakladatelské listiny a peněžním vkladem do základního kapitálu akciové 

společnosti došlo k založení Nemocnice Litoměřice, a.s., která byla zapsána do Obchodního 

Rejstříku dne 19. 6. 2017. Byly ustanoveny statutární orgány společnosti – představenstvo a.s. 

a dozorčí rada a.s.  

Nová akciová společnost má stejné umístění na adrese Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice – 

Předměstí. 

Bezprostředně po založení a zápisu nové akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 

byl dle nařízení ZM Litoměřice v souvislosti s ukončením činnosti příspěvkové organizace a 

zahájením činnosti – poskytování zdravotních služeb – akciovou společností zahájen proces 

přípravy k realizaci převodů všech majetkoprávních, pracovněprávních a smluvních vztahů 

do akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Dne 15. srpna 2017 udělil Krajský úřad Ústeckého kraje Nemocnici Litoměřice, a.s. 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Toto oprávnění je v plném rozsahu 

shodné s tím, které vlastní příspěvková organizace.  

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb bylo uděleno k 1. 10. 2017. 

 

2.3 Popis předmětu ocenění 

V rámci převodu činností MNL do Nemocnice Litoměřice, a.s. se předpokládá převod 

obchodního závodu MNL, a to s výjimkou nemovitého majetku, který bude do budoucna 

akciové společnosti pronajímán.. 

                                                      

 

4 Zdroj: http://www.nemocnice-lt.cz 
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Předmětem ocenění je stanovit spravedlivou hodnotu („fair value“) obchodního závodu 

příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích (s výjimkou nemovitého 

majetku). 

2.4 Makroekonomické prostředí a predikce
5
 

V globální ekonomice se po několika letech slabého růstu začínají objevovat známky 

zlepšení. Roste světový obchod i zpracovatelský průmysl a indikátory důvěry v soukromém 

sektoru razantně posílily. Na druhou stranu však negativně působí hospodářsko-politické 

nejistoty či přetrvávají nerovnováhy a zranitelnost na finančních trzích. 

V těchto podmínkách se pro letošní i příští rok předpovídá mírné zrychlení globálního 

ekonomického růstu. Tomu by měl napomoci další rozvoj světového obchodu, větší 

intenzita investování a zlepšená situace u některých exportérů komodit. Globálně jsou 

cenové tlaky na trzích práce i produktů stále nízké. Za předpokladu, že ceny komodit příliš 

neposílí, lze tudíž očekávat klidný umírněný vývoj inflace. 

Česká ekonomika těží z příznivých vnitřních i vnějších podmínek. Ekonomický růst se v 1. 

čtvrtletí 2017 ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím nečekaně výrazně zrychlil na 1,5 %. 

Meziročně se pak reálný HDP zvýšil o 4,0 %, čemuž napomohl i vyšší počet pracovních dnů. 

Na tomto výsledku se s výjimkou změny zásob a cenností podílely všechny složky užití. 

Tradičně robustní byla spotřeba domácností, která se meziročně zvýšila o 3,5 %. Růst 

spotřeby reflektoval nejen vysokou dynamiku zaměstnanosti i mezd, ale i klesající míru úspor 

v důsledku nízkých úrokových sazeb a nebývale vysoké důvěry spotřebitelů v další vývoj. 

Ve stejném rozsahu (1,6 p. b.) přispěl k růstu ekonomiky i vývoj zahraničního obchodu, 

podporovaný rostoucí vnější poptávkou po produktech automobilového průmyslu. Investice 

do fixního kapitálu se po poklesu v roce 2016 vrátily k meziročnímu růstu o 2,2 %. Nadále 

rostly nejenom soukromé investice, ale v nominálním vyjádření již i investice vládního 

sektoru. Rovněž nárůst spotřeby vládních institucí o 2,8 % přispěl k silnému růstu 

ekonomiky. 

Pro následující část roku 2017 naznačují indexy důvěry i nákupních manažerů, průmyslová a 

stavební výroba i maloobchodní tržby pokračování příznivého vývoje. 

V horizontu predikce do roku 2018 by měl akcelerovat růst spotřeby domácností založený na 

mzdové dynamice odrážející nízkou míru nezaměstnanosti, vysokou míru participace a stále 

rostoucí míru volných pracovních míst. Spotřeba domácností bude také podporována 

snížením daňové zátěže u rodin s dětmi a nárůstem sociálních dávek. Investice by měly být 

stimulovány nejen pomocí prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, ale i 

snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce při nízkých úrokových sazbách. 

                                                      

 

5 Zdroj predikce: Ministerstvo financí ČR, červenec 2017 
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Zlepšení kondice české ekonomiky i vnějšího prostředí vede ke zvýšení predikce růstu 

reálného HDP pro rok 2017 z 2,5 % na 3,1 % a pro rok 2018 z 2,5 % na 2,9 %. 

Na přelomu let 2016 a 2017 došlo k výraznému zrychlení meziročního růstu spotřebitelských 

cen až nad inflační cíl České národní banky. V následujícím období by měl být nárůst cen 

pomalejší s tím, že by mělo dojít ke vzájemné kompenzaci proinflačních efektů růstu mezd a 

kladné produkční mezery a protiinflačních vlivů vyplývajících ze zpřísňování měnových 

podmínek, především pak v kurzové složce. V porovnání s dubnovou predikcí se navíc 

předpokládá nižší nárůst cen ropy. 

To vede k nepatrnému snížení predikce průměrné míry inflace v roce 2017 z 2,4 % na 2,2 %, 

a v roce 2018 z 1,7 % na 1,6 %. 

Na trhu práce způsobuje ekonomická konjunktura perzistentní zvyšování poptávky po 

pracovní síle. Vysoký růst zaměstnanosti, který od konce roku 2014 setrvale přesahuje hranici 

1 %, postupně vyčerpává nevyužité zdroje. V květnu 2017 dosáhla sezónně očištěná 

harmonizovaná míra nezaměstnanosti (v mezinárodně srovnatelné metodice) 3,0 % a od 

začátku roku 2016 je nejnižší v rámci celé Evropské unie. Nárůst participace (využití osob 

mimo pracovní sílu), podporovaný demografickými faktory a prodlužováním statutárního 

věku odchodu do důchodu, má rovněž své limity. Nedostatek zaměstnanců se přitom stává 

bariérou pro extenzivní růst produkce. 

Díky výše uvedeným faktorům a výraznějšímu než odhadovanému poklesu se 

předpověď míry nezaměstnanosti pro rok 2017 mírně zlepšuje z 3,4 % na 3,2 %, pro rok 

2018 pak z 3,2 % na 2,9 %. Na této úrovni má nezaměstnanost již jen velmi omezený 

prostor pro další pokles. 

Běžný účet platební bilance dosáhl v 1. čtvrtletí 2017 přebytku 0,8 % HDP. Kladná salda 

bilancí zboží a služeb viditelně převyšují schodek prvotních důchodů, na nějž má největší 

vliv odliv důchodů z přímých zahraničních investic ve formě dividend a reinvestovaného 

zisku. 

Vyšší poptávka z ekonomického okolí české ekonomiky a nižší očekávaný nárůst cen ropy 

vedou ke zlepšení prognózy přebytku běžného účtu platební bilance. Predikce na rok 2017 se 

zvyšuje z 0,4 % HDP na 0,7 % HDP, předpověď na rok 2018 z 0,5 % HDP na 0,8 % HDP. 

Hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2016 dosáhlo poprvé v historii České 

republiky přebytku ve výši 0,6 % HDP. Výsledku bylo dosaženo primárně zlepšením 

strukturálního salda o 1,1 p. b. V prvním čtvrtletí tohoto roku bylo saldo sektoru vládních 

institucí mírně přebytkové ve výši 0,2 % HDP, za čímž, i přes růst náhrad zaměstnancům a 

sociálních dávek, stála dynamika daňových příjmů. Pro rok 2017 prozatím zůstává predikce 

přebytku hospodaření sektoru vládních institucí na 0,4 % HDP zachována. Kladné saldo v 

letošním roce potvrzují jak dosavadní výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, tak i 

rozpočtů místních samospráv a zdravotních pojišťoven. 

Shrnutí 

Celkový vývoj veřejných rozpočtů je díky konjunktuře soukromého sektoru pozitivní, 

přestože veřejné instituce pod vlivem zlepšujícího se hospodaření odkládají některé 
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z dlouhodobého hlediska nutné reformy. Zároveň nemocnice patří do sítě zdravotnických 

zařízení zajišťujících základní zdravotní péči, proto i případné zpomalení ekonomické 

dynamiky českého hospodářství pravděpodobně může znamenat pouze krátkodobé až 

střednědobé zvýšení tlaku na udržitelnost příjmů než zásadní krátkodobou hrozbu existenci 

nemocnice. Z pohledu makroekonomického prostředí proto nespatřujeme k datu ocenění 

výrazná rizika pro předpoklad pokračování dalšího podnikání obchodního závodu a užívání 

oceňovaného majetku. 

2.5 Analýza relevantního trhu 

MNL je poskytovatelem základních zdravotnických služeb. Vzhledem k výši částek, které 

jsou do této oblasti směřovány z veřejných i soukromých zdrojů a v ní dále transformovány 

a přerozdělovány, se zdravotnictví řadí mezi nejvýznamnější odvětví ekonomiky. 

Zdravotnictví se řadí z pohledu členění ekonomických sektorů do oblasti služeb.  

Celkový rozsah odvětví lze vymezit pomocí systému zdravotnických účtů, což je nástroj, 

který slouží ke komplexnímu vyjádření veškerých výdajů na zdravotní péči. Jeho hlavním 

rysem je vícerozměrnost členění výdajů. Postup implementace zdravotnických účtů v České 

republice se zaměřil převážně na vyhledávání administrativních záznamů přímo u hlavních 

zdrojů financování zdravotních služeb, jako jsou zdravotní pojišťovny, domácnosti a veřejné 

rozpočty. Největší zdroj financování tvořily v letech 2010 - 2014 zdravotní pojišťovny, které 

pokrývaly 67 % veškerých zdravotnických výdajů. Druhým zdrojem financování zdravotních 

služeb byl státní rozpočet, který činil 15 % veškerých zdravotnických výdajů. Z veřejného 

rozpočtu je financováno především pojistné za veřejné zdravotní pojištění za neproduktivní 

skupiny obyvatel a účelové provozní transfery dotačního titulu. Přímé platby domácností 

dosáhly 12,3 % celkových zdravotnických výdajů. Jedná se o léky, nadstandardní služby u 

lékařů (zejména u stomatologů), lázeňské pobyty a v neposlední řadě i různá potvrzení 

především u praktických lékařů. Existují i další zdroje financování, které však mají 

momentálně zanedbatelný význam a v souhrnu tvoří přibližně 5 % celkových výdajů na 

zdravotnictví. Těmito zdroji jsou: místní rozpočty a neziskové organizace (např. Český 

červený kříž aj.). Úloha státního a místních rozpočtů (veřejných rozpočtů) dále spočívá 

především ve financování specifických činností, které nejsou hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění. Jedná se zejména o výdaje na zdravotnický výzkum a vývoj, vzdělávání 

zdravotnických pracovníků, preventivní a osvětové programy a kampaně, činnost 

hygienických stanic, částečně výdaje na investiční projekty a přímé dotace zdravotnickým 

zařízením zřizovaným ministerstvem, kraji, městy a obcemi. 

Poslední analýza výdajů na zdravotnictví podle zdrojů financování, kterou vydal Český 

statistický úřad v roce 2017, popisuje období let 2010 – 2015. 

Výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování (v mil. Kč) 

Zdroj financování 2010 2011 2012 2013 2014 2014 
Index 

2015/2014 

1 Vládní výdaje 288 768 291 272 294 861 297 412 296 641 299 362 100,9 

 1.1 Veřejné rozpočty 56 879 56 935 56 934 59 058 62 039 64 656 104,2 

  1.1.1 Státní rozpočet 48 835 47 692 47 079 49 360 52 546 54 889 104,5 

  1.1.3 Místní rozpočty 8 044 9 243 9 8556 9 698 9 493 9 766 102,9 

 1.2 Zdravotní pojišťovny 231 889 234 337 237 927 238 354 234 602 234 706 100,0 
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2 Soukromé zdroje bez 
přímých plateb domácností 

9 217 9 205 9 110 9 202 10 668 9 322 87,4 

   2.1 Soukromé pojištění  427 477 520 475 537 478 89,1 

   2.2 Neziskové organizace 7 888 7 820 7 719 7 726 7 757 7 929 102,2 

   2.3 Závodní preventivní 
péče 

901 908 871 1 001 2 374 915 38,5 

3 Domácnosti 42 705 44 028 44 239 43 465 46 490 45 043 96,9 

Celkem 340 690 344 506 348 210 350 079 353 799 353 727 100,0 

Zdroj: Zdravotnické účty 2010 – 2015, ČSÚ 2017 

V období let 2010 - 2015 v propočtu dle nové metodiky zdravotnických účtů stouply celkové 

výdaje na zdravotní péči z 340,7 mld. Kč v roce 2010 na 353,7 mld. Kč v roce 2015.  

Z dosažených výsledků za rok 2015 je patrné, že celkové výdaje na zdravotnictví v České 

republice zůstávají v relativně stabilní výši. Poměr veřejných zdrojů je udržován ve stabilní 

výši se snahou o dosažení alespoň částečných úspor uvnitř systému. Dynamicky vzrostl 

v roce 2014 soukromý zdravotnický sektor, v roce 2015 opět poklesl téměř na úroveň roku 

2013, nicméně absolutní výše se stále pohybuje pouze pod hranicí 10 miliard Kč. 

 

2.6 Finanční analýza příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích 

Finanční analýza se věnuje analýze účetních výkazů a analýze základních finančních ukazatelů 

organizace. Za použití fundamentální analýzy jsou prezentovány všeobecné závěry o 

hlavních trendech ve výnosové schopnosti podniku, struktuře jeho aktiv a pasiv a celkové 

finanční situaci. Analýza stavu majetků a zdrojů jeho financování bude základem pro 

posouzení přiměřenosti předpokladu nekonečného trvání. Analýza poměrových ukazatelů, 

rozvah a výkazů zisku a ztrát byla provedena na základě finančních výkazů za období 2012 

až 2016.  

2.6.1 Analýza rozvahy  

Bilanční suma ve sledovaném období vzrostla z hodnoty 875 534 tis. Kč ke konci roku 2012 

na 944 291 tis. Kč ke konci roku 2016 s maximem 955 957 tis. Kč ke konci roku 2015.  
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Struktura aktiv (tis. Kč) 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

Dlouhodobým majetkem se rozumí zpravidla takový majetek, kde doba použitelnosti 

přesahuje jeden rok. Jedná se o dlouhodobá (stálá, fixní) aktiva, která předávají svou hodnotu 

do hodnoty vyráběné produkce postupně. Netto hodnota dlouhodobého majetku ke konci 

roku 2012 činila 730 997 tis. Kč a ke konci roku 2016 klesla na 764 689 tis. Kč.  

 

 

 

 

Struktura dlouhodobých aktiv (tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Největší podíl na dlouhodobém majetku měla položka dlouhodobého hmotného majetku. 

Z něj tvořily významnou část pozemky (24 675 tis. Kč) a stavby (595 714 tis. Kč). 

Podstatnou hodnotu celkového dlouhodobého majetku tvořil rovněž dlouhodobý finanční 

majetek v účetní hodnotě 35 000 tis. Kč (po celé sledované období). Jedná se o dlouhodobé 

termínované vklady u bankovních institucí. 

 

Struktura dlouhodobých hmotných aktiv (tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Za oběžná aktiva se považuje krátkodobý majetek (majetek s krátkodobým reprodukčním 

cyklem), do něhož se zpravidla zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

Krátkodobý majetek je charakteristický zejména svou délkou použitelnosti, která není vyšší 

než 1 rok, a taktéž i svou jednorázovou spotřebou. Oběžná aktiva ve sledovaném období 

vzrostla z hodnoty 142 552 tis. Kč na konci roku 2012 na hodnotu 174 016 tis. Kč na konci 

roku 2016. 
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Struktura oběžných aktiv (tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Nejpodstatnější položkou oběžných aktiv byly po celé sledované období finanční prostředky. 

Jejich výše se pohybovala od 73 441 tis. Kč na konci roku 2012 do 97 497 tis. Kč na konci 

roku 2016 s minimem 60 074 tis. Kč na konci roku 2013 a maximem 101 777 tis. Kč na 

konci roku 2015. Položky časového rozlišení tvořily méně významnou část bilanční sumy v 

rozsahu 0,1 - 0,6 % z celkových aktiv. 

Podíl vlastního kapitálu (rozdíl mezi účetní hodnotou aktiv a cizích zdrojů) na celkových 

pasivech se pohyboval po celé sledované období na stabilní úrovni okolo 90 %. Zbývající 

část pasiv tvořila cizí pasiva a časové rozlišení. 

Struktura pasiv (tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Cizí zdroje byly z převážné většiny tvořeny krátkodobými obchodními závazky, jejichž podíl 

na celkových pasivech  dosahoval většinu období okolo 11 %. Hodnota závazků klesla z 

hodnoty 96 921 tis. Kč na konci roku 2012 na 76 718 tis. Kč na konci roku 2016. Časová 

rozlišení tvořila pouze nepodstatný podíl na celkových pasivech v rozsahu 0,0 - 0,6 % z 

celkových pasiv. 

Detailní rozbor rozvahy je uveden v následující tabulce. 

 

Rozvaha 

 

Zdroj: výkazy zadavatele, vlastní zpracování 

 

 

v '000 CZK 2012 2013 2014 2015 2016

AKTIVA CELKEM 875 534 100,0% 853 991 100,0% 925 120 100,0% 955 957 100,0% 944 291 100,0%

Stálá aktiva 730 997 83,5% 729 009 85,4% 758 922 82,0% 779 232 81,5% 764 689 81,0%

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 619 0,2% 1 343 0,2% 1 071 0,1% 867 0,1% 713 0,1%

Dlouhodobý hmotný majetek 695 878 79,5% 694 166 81,3% 722 851 78,1% 743 365 77,8% 728 976 77,2%

Pozemky 24 513 2,8% 24 675 2,9% 24 675 2,7% 24 675 2,6% 24 675 2,6%

Stavby 580 566 66,3% 577 684 67,6% 584 982 63,2% 596 754 62,4% 595 714 63,1%

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí
77 598 8,9% 75 034 8,8% 109 707 11,9% 119 543 12,5% 105 870 11,2%

Ostatní DHM 13 201 1,5% 16 773 2,0% 3 487 0,4% 2 393 0,3% 2 717 0,3%

Dlouhodobý finanční majetek 33 500 3,8% 33 500 3,9% 35 000 3,8% 35 000 3,7% 35 000 3,7%

Oběžná aktiva 142 552 16,3% 123 336 14,4% 164 983 17,8% 170 812 17,9% 174 016 18,4%

Zásoby 12 703 1,5% 12 344 1,4% 12 284 1,3% 12 065 1,3% 11 856 1,3%

Pohledávky 56 408 6,4% 50 918 6,0% 54 954 5,9% 56 970 6,0% 64 663 6,8%

Finanční majetek 73 441 8,4% 60 074 7,0% 97 745 10,6% 101 777 10,6% 97 497 10,3%

Ostatní aktiva 1 985 0,2% 1 646 0,2% 1 215 0,1% 5 913 0,6% 5 586 0,6%

PASIVA CELKEM 875 534 100,0% 853 991 100,0% 925 120 100,0% 955 957 100,0% 944 291 100,0%

Vlastní kapitál 778 448 88,9% 778 873 91,2% 823 790 89,0% 848 343 88,7% 861 493 91,2%

Základní kapitál 730 001 83,4% 730 068 85,5% 728 457 78,7% 749 580 78,4% 741 188 78,5%

Kapitálové fondy 20 637 2,4% 18 581 2,2% 50 105 5,4% 49 263 5,2% 43 111 4,6%

Fondy ze zisku 27 823 3,2% 29 984 3,5% 37 042 4,0% 46 137 4,8% 76 773 8,1%

Výsledek hospodaření minulých let -449 -0,1% -385 0,0% -358 0,0% -348 0,0% -49 0,0%

Výsledek hospodaření 436 0,0% 625 0,1% 8 544 0,9% 3 711 0,4% 470 0,0%

Cizí zdroje 96 921 11,1% 75 118 8,8% 101 330 11,0% 107 614 11,3% 76 718 8,1%

Závazky 96 921 11,1% 75 118 8,8% 101 330 11,0% 107 614 11,3% 76 718 8,1%

Časové rozlišení 165 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 080 0,6%
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2.6.2 Analýza výkazu zisku a ztráty   

Analýza výkazu zisku a ztráty byla provedena za období 2012 – 2016.  

Provozní příjmy MNL měly v zásadě rostoucí charakter. Celkové provozní příjmy byly 

tvořeny tržbami z prodeje zboží, tržbami z prodeje vlastních výrobků a služeb a ostatními 

provozními příjmy. Nejpodstatnější část tvořily tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Celkové provozní příjmy vzrostly z hodnoty 583 684 tis. Kč v roce 2012 na 672 379 tis. Kč v 

roce 2016.   

Celkové provozní náklady (bez zahrnutí odpisů) v průběhu sledovaného období mírně 

vzrostly z 561 808 tis. Kč v roce 2012 na 648 136 tis. Kč v roce 2016. Jejich podíl na 

celkových provozních příjmech se po celé sledované období pohyboval stabilně v úzkém 

rozpětí 95,3 – 96,7 %. 

Jak u provozních příjmů, tak i u provozních nákladů se projevil drobný pokles v roce 2013 

proti roku 2012. Jednalo se o pokles příjmů o cca 2,8 %. 

Největšími položkami provozních nákladů byly: osobní náklady, náklady na materiál a 

energie a náklady na čerpané služby. Významné byly rovněž náklady na prodané zboží. V 

průběhu sledovaného období se podíl provozních nákladů na celkových provozních 

příjmech pohyboval takto: osobní náklady mezi 57,5 % a 61,8 %, náklady na materiál a 

energie mezi 19,7 % a 22,4 % a náklady na služby mezi 7,9 % a 9,5 %. V roce 2016 činily 

celkové provozní náklady bez odpisů 648 136 tis. Kč.  

Provozní příjmy a náklady v tis. Kč 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Provozní zisk před odpisy a zdaněním (EBITDA) dosahoval v letech 2012 až 2016 kladných 

úrovní.  Hodnota EBITDA činila 22 034 tis. Kč v roce 2012, 18 257 tis. Kč v roce 2013, 28 

150 tis. Kč v roce 2014, 26 767 tis. Kč v roce 2015 a 24 148 tis. Kč v roce 2016. Odpisy se 

pohybovaly v rozsahu 17 380 tis. Kč až 22 993 tis. Kč. 
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Po zahrnutí odpisů dosáhl provozní zisk EBIT v roce 2016 částky 1 155 tis. Kč (provozní 

zisková marže 0,2 %). 

MNL vykazovala ve sledovaném období pouze nevýznamné hodnoty v oblasti položek 

finančních aktivit, které tvořily méně než 0,05 % celkových provozních příjmů. 

Čistý zisk MNL se pohyboval od 436 tis. Kč v roce 2012 do 470 tis. Kč v roce 2016 

s maximem 8 544 tis. Kč v roce 2014 a 4 567 tis. Kč v roce 2015. 

 

Provozní zisk (bez odpisů) a zisk po zdanění 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Detailní rozbor výkazu zisků a ztrát rozvahy je uveden v následující tabulce. 
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Výkaz zisků a ztrát 

  

Zdroj: výkazy zadavatele, vlastní zpracování 

v '000 CZK 2012 % příjmů 2013 % příjmů 2014 % příjmů 2015 % příjmů 2016 % příjmů

Tržby za prodej zboží 55 287 9,5% 49 765 8,8% 46 456 7,8% 47 634 7,2% 50 267 7,5%

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 523 231 89,6% 511 457 90,2% 542 781 90,9% 599 236 91,2% 610 729 90,8%

Ostatní provozní výnosy 5 166 0,9% 5 903 1,0% 7 949 1,3% 10 172 1,5% 11 383 1,7%

PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM 583 684 100,0% 567 125 100,0% 597 186 100,0% 657 042 100,0% 672 379 100,0%

% změna -2,8% 5,3% 10,0% 2,3%

PROVOZNÍ NÁKLADY:

Náklady vynaložené na prodané zboží 43 763 7,5% 39 316 6,9% 36 647 6,1% 38 394 5,8% 40 647 6,0%

Spotřeba materiálu a energie 130 467 22,4% 122 936 21,7% 126 872 21,2% 139 179 21,2% 132 577 19,7%

Služby 45 952 7,9% 46 834 8,3% 52 215 8,7% 62 383 9,5% 53 773 8,0%

Osobní náklady 335 521 57,5% 333 933 58,9% 348 464 58,4% 384 918 58,6% 415 297 61,8%

Daně a poplatky 65 0,0% 50 0,0% 55 0,0% 57 0,0% 64 0,0%

Ostatní provozní náklady 6 040 1,0% 5 534 1,0% 4 835 0,8% 5 267 0,8% 5 778 0,9%

CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 561 808 96,3% 548 603 96,7% 569 088 95,3% 630 198 95,9% 648 136 96,4%

(bez odpisů)

Změna stavu rez. a OP v prov. oblasti 158 0,0% -268 0,0% 52 0,0% -77 0,0% -95 0,0%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0,0% 443 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Zůstat. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0,0% 440 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Saldo 0 0,0% 3 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

PROV. ZISK před odpisy a zdaněním 22 034 3,8% 18 257 3,2% 28 150 4,7% 26 767 4,1% 24 148 3,6%

ODPISY 21 808 3,7% 17 380 3,1% 19 576 3,3% 22 250 3,4% 22 993 3,4%

PROVOZNÍ ZISK 226 0,0% 877 0,2% 8 574 1,4% 4 517 0,7% 1 155 0,2%

FINANČNÍ AKTIVITY

Výnosové úroky 18 0,0% 7 0,0% 3 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Nákladové úroky 0 0,0% 0 0,0% 90 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Saldo 18 0,0% 7 0,0% -87 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ostatní finanční výnosy 192 0,0% 98 0,0% 57 0,0% 50 0,0% 41 0,0%

Ostatní finanční náklady 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -2 0,0%

Saldo 192 0,0% 98 0,0% 57 0,0% 50 0,0% 43 0,0%

ZISK Z FINANČNÍCH AKTIVIT 210 0,0% -252 0,0% -30 0,0% 50 0,0% 43 0,0%

ZISK PŘED ZDANĚNÍM 436 0,1% 625 0,1% 8 544 1,4% 4 567 0,7% 1 198 0,2%

DAŇ ZE ZISKU 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 856 0,1% 728 0,1%

ZISK PO ZDANĚNÍ 436 0,1% 625 0,1% 8 544 1,4% 3 711 0,6% 470 0,1%
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2.6.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Pro účely ocenění jsme se rovněž zabývali finanční analýzou finančních výkazů 

a hospodaření za období 2012 - 2016. Finanční analýzu jsme zpracovali ve formě 

procentuálních a poměrových ukazatelů obsahujících ukazatele rentability, likvidity, 

zadluženosti a využitelnosti aktiv. Finanční analýza pomáhá odhalit, zda podnik dostatečně 

ziskový, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky atd. 

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové ukazatele 

(financial ratios). Poměrový ukazatel vyjadřuje vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů. 

Poměrové ukazatele se běžně vypočítají vydělením jedné položky nebo skupin položek jinou 

položkou nebo skupinou položek, mezi kterými co do obsahu existují určité souvislosti.  

Poměrové ukazatele často upozorňují na významné souvislosti, ale jejich interpretace 

vyžaduje další pátrání po jevech, jež se za nimi skrývají. Bylo by chybou domnívat se, že je 

možné stanovit nějaké obecné univerzální doporučené hodnoty ukazatelů, neboť pak by bylo 

velice jednoduché srovnat vypočtené a doporučené ukazatele a rozhodnout, zda jsou dobré 

nebo špatné. Je však možné porovnat námi vypočtené ukazatele s průměrnými výsledky za 

celé odvětví, v němž zkoumaný podnik působí. 

Poměrová analýza pracuje s poměrovými ukazateli, které jsou vypočítány z absolutních 

ukazatelů. Jsou to ukazatele poměrové, čili relativní, a tudíž srovnatelné pro různé typy a 

velikosti podniků i jejich seskupení. Poměrových finančních ukazatelů se postupem času 

vyvinulo značné množství. V některých případech je navrženo i několik různých ukazatelů 

pro hodnocení stejné charakteristiky finanční situace.  

Ukazatele rentability 

Měří čistý výsledek podnikového snažení. Zobrazují pozitivní nebo naopak negativní vliv 

řízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. Udávají, kolik Kč zisku připadá 

na 1 Kč jmenovatele. Patří sem ROA - poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů; 

ROE - měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál vlastníků. Měří, kolik čistého zisku 

připadá na jednu korunu kapitálu investovaného akcionářem; PMS - měří podíl čistého zisku, 

který připadá na 1 Kč tržeb, tento ukazatel tvoří jádro efektivnosti podniku. 

Ve sledovaném období měla rentabilita MNL kolísavý průběh. Vzhledem k tomu, že 

rentabilita je mimo jiné parametry i funkcí zisku, který v případě MNL prudce vzrostl v roce 

2014 (a setrval na vyšší úrovni i v roce 2015), a vzhledem k tomu, že ostatní položky (aktiva, 

vlastní kapitál, tržby) nevykazovaly zásadní skokové změny, jsou ukazatele rentability MNL 

v zásadě obrazem průběhu čistého zisku. V absolutních hodnotách však tento ukazatel 

dosahuje jen velmi nízkých hodnot, opět vlivem velmi nízkého zisku a ziskové marže MNL. 

Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele měří schopnost firmy uspokojit své splatné závazky (v případě, že zvyšujeme 

úvěr nebo zapůjčujeme společnosti na krátkou dobu peníze, zajímá nás, zda bude mít ve 

chvíli splatnosti dluhu k dispozici v ruce hotovost). Mezi základní patří likvidita - vyjadřuje 

míru obtížnosti transformace majetku do hotovostní formy. Je obecnou charakteristikou 

majetku; jednotlivé majetkové části se liší podle schopnosti rychlosti přeměny. Likvidnost 
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se váže především k majetkovým složkám, které nazýváme oběžná aktiva; na straně pasiv 

mají protipoložku v krátkodobých závazcích.  

Běžná i pohotová likvidita MNL po celé sledované období vykazuje stabilní nebo pozvolna 

rostoucí trend, což lze hodnotit pozitivně. Současně je třeba poukázat na skutečnost, že 

tento ukazatel dosahuje až nepřiměřeně vysokých hodnot, zejména v roce 2016. Tento fakt je 

způsoben nadměrně vysokým stavem krátkodobého finančního majetku, jehož značná část je 

tak dle našeho názoru nevyužitá. 

Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv cizí 

zdroje. Hlavním motivem financování svých činností cizími zdroji je relativně nižší cena ve 

srovnání se zdroji vlastními. Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém je podnik 

financován cizím kapitálem. Jde o ukazatel věřitelského rizika - poměr cizích zdrojů na 

celkových aktivech; poměr kapitálu věřitelů ke kapitálu akcionářů - je klíčový ukazatel, který 

je uváděn v souvislosti s jednotlivými podniky, a to z toho důvodu, že právě nastavení této 

proporce zásadně ovlivňuje míru finančního rizika spojeného s podnikatelskou činností. 

Poměr cizích pasiv k celkovým aktivům se po celé sledované období pohyboval v rozsahu 

hodnot 0,09 – 0,11. Přitom veškerá cizí pasiva byla tvořena krátkodobými závazky, MNL 

nevykazuje bankovní úvěry ani jiné finanční půjčky a výpomoci. Organizace se tedy financuje 

pouze vlastními zdroji a částečně (na provozní úrovni) krátkodobými závazky. Tento model 

financování však nevyužívá cenovou výhodu financování cizími (úvěrovými zdroji).  Z 

hlediska požadavků na návratnost a rentabilitu se pak takovýto model může jevit jako 

nevýhodný.  

Ukazatele aktivity 

Měří, jak efektivně podnik využívá svá aktiva. Počítají se pro celková aktiva a jednotlivé 

skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva. Jedná se o obrat aktiv - je komplexním 

ukazatelem měřícím efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se celková účetní 

hodnota aktiv obrátí za rok. Obrat dlouhodobého majetku - měří efektivnost využívání 

strojů, budov, zařízení a jiných dlouhodobých majetků a udává, kolikrát za rok 

se dlouhodobý majetek vrátí v tržbách.  

Ukazatele obratovosti aktiv potvrzují skutečnost, že MNL má značně vysoké hodnoty aktiv 

(především dlouhodobého majetku) ve srovnání s tržbami, kterých těmito aktivy dosahuje. 

Tato skutečnost dle našeho názoru vyplývá z charakteru činnosti MNL a lze ji tedy chápat 

jako přirozenou a nezbytnou. 

Shrnutí 

Na základě výše uvedených závěrů lze konstatovat, že MNL dosahuje velmi nízké rentability, 

avšak přesto disponuje značnými (nevyužitými) finančními prostředky a téměř veškeré 

financování si zajišťuje vlastními zdroji. Tento způsob provozování běžného výrobního 

podniku by bylo dle našeho názoru možné hodnotit jako neefektivní. Je však třeba brát 

v úvahu i skutečnost, že se jedná o příspěvkovou organizaci, kde na veškerou činnost nelze 

vztahovat běžná ekonomická pravidla a pohledy, neboť primárním účelem jejího fungování 
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je zajišťování potřeb systému veřejné zdravotní péče. V každém případě jsme 

neidentifikovali žádný faktor, který by při jinak standardním a běžném fungování MNL a 

příslušného obchodního závodu bránil pokračování činnosti i do budoucna.  

Podrobnosti o vývoji poměrových ukazatelů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Poměrové ukazatele 

   
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

2.7 Shrnutí makroekonomické predikce a tržní a finanční analýzy 

Na základě skutečností a předpokladů, uvedených v kapitolách Makroekonomická predikce, 

Analýza relevantního trhu a Finanční analýza jsme neidentifikovali žádné faktory, které by 

mohly mít za následek akutní ohrožení hospodaření MNL a jejího obchodního závodu v 

následujícím období, pokud bude zachováno současné nastavení provozu. Je tedy možné s 

rozumnou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že obchodní závod bude ve své činnosti v 

budoucnu i po roce 2017 pokračovat v obdobném rozsahu, s případnými odchylkami, 

vyplývajícími pouze z běžného provozu a neohrožujícími jeho finanční zdraví. 

2012 2013 2014 2015 2016

Rentabillita

Rentabilita aktiv ROA čistý zisk / celková aktiva 0,05% 0,07% 0,92% 0,39% 0,05%

Rentabilita vlastního kapitáluROE čistý zisk / (vlastní kapitál - prioritní akcie) 0,06% 0,08% 1,07% 0,44% 0,05%

Rentabilita tržeb PMS čistý zisk / tržby 0,07% 0,11% 1,43% 0,56% 0,07%

Likvidita *

Běžná likvidita CR oběžná aktiva / krátkodobé závazky 1,49 1,66 1,64 1,64 2,17

Pohotová likvidita QR (oběžná aktiva - zásoby) / krátkodobé závazky 1,36 1,50 1,52 1,53 2,03

Poměr provozního kapitáluNWC/A (oběžná aktiva - obchodní závazky) / aktiva 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Zadluženost

Ukazatel zadluženosti DR cizí zdroje / celková aktiva 0,11 0,09 0,11 0,11 0,09

Dluh na vlastní kapitál DE cizí zdroje / vlastní kapitál 0,12 0,10 0,12 0,13 0,10

Úrokové krytí IC EBIT / nákladové úroky 0,00 0,00 95,27 0,00 0,00

Řízení aktiv

Obrat celkových aktiv TAT tržby / celková aktiva 0,67 0,66 0,65 0,69 0,71

Obrat fixních aktiv FAT tržby / fixní aktiva 0,80 0,78 0,79 0,84 0,88

* Oběžná aktiva včetně ostatních aktiv

   Obchodní závazky = rezervy + kr. závazky + dl. závazky + ostatní pasiva
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3 Metodologie, volba metod 

a postup ocenění 

3.1 Metody ocenění 

Současná teorie i praxe v oceňování společností používá řadu metod, které lze začlenit do 

několika základních principů. Protože v obecné rovině budou pro odhad ceny obchodních 

podílů či akcií aplikovány fundamentální metody, bude jejich základem ocenění podniku 

potažmo základem pro odhad hodnoty podniku úroveň tržní hodnoty. Pro odhad hodnoty 

čistého obchodního majetku, resp. majetku lze použít více různých metod, jež lze rozdělit do 

skupin podle toho, k čemu se přihlíží nejvíce: 

- metody založené na analýze výnosů 

- metody založené na analýze majetku 

- metody založené na analýze trhu 

- metody kombinované 

Existuje mnoho možných způsobů výpočtů podle výše uvedených metod, vždy je však 

nutné:  

- aby pro odhad tržní hodnoty byly v maximálně možné míře objektivizované vstupní 

parametry,  

- aby byly navzájem konzistentní s účelem ocenění i jemu odpovídající volbou úrovně 

hodnoty,  

- aby se v rámci objektivizace postupovalo s předpokladem nejlepšího možného a 

právně přípustného využití. 

3.1.1 Metody založené na analýze výnosů  

Tvoří-li hodnotu oceňovaného majetku především výnosy a užitky z něj plynoucí, pak je na 

místě použít metody založené na analýze výnosů. V rámci této skupiny lze rozlišit několik 

metod, z nichž každá je vhodná pro podnik v určité fázi životního cyklu, resp. pro podnik 

jiného typu. 

Ve fázi, kdy existuje záměr anebo podnik již funguje, ale nelze ještě alespoň přibližně 

odhadnout budoucí růst poptávky po jeho výrobcích či službách, cenu, za kterou tyto 

výrobky či služby bude prodávat nebo oboje, se používá tzv. metody reálných opcí. Je-li 

podnik ve fázi zralosti, poklesu anebo naopak růstu, lze využít metody diskontovaných 

peněžních toků (DCF). Podstata této metody spočívá v odúročení očekávaných peněžních 
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toků na současnou hodnotu zvolenou diskontní mírou. Očekávané peněžní toky jsou 

zjišťovány jako tzv. volné peněžní toky (pro akcionáře a věřitele nebo pouze pro akcionáře), 

které lze odebrat z podniku při zachování jeho potenciálu, s nímž se počítá ve finančním 

plánu. Metoda diskontovaných peněžních toků se používá zpravidla dvoufázová. V první fázi 

se provede explicitní odhad vývoje hospodaření a sestaví finanční plán, který je podkladem 

pro zjištění volných peněžních toků. Ve druhé fázi se pak předpokládá stabilizace 

hospodaření oceňovaného podniku a odhadne se očekávané dlouhodobé tempo růstu 

peněžního toku, ideálně v nekonečném časovém horizontu – postup s tzv. pokračující 

hodnotou nebo se provede odhad čistého likvidačního zůstatku na konci předpokládaného 

ukončení provozování podniku v případě, kdy není splněn předpoklad jeho nekonečného 

trvání. Peněžní toky takto zjištěné jsou odúročeny (diskontovány) odhadnutou úrokovou 

mírou, která zahrnuje bezrizikový výnos a rizikovou přirážku, zohledňující nestabilitu 

peněžních toků.  

Další skupinou výnosových metod jsou metody založené na analýze zisku. Mohou být 

používány v analytické podobě (tj. opět je sestaven v 1. fázi finanční plán a poté odhadnuta 

hodnota 2. fáze) nebo v paušální podobě, kdy se vychází z hospodaření několika posledních 

let a předpokládá se, že zisk a provozní charakteristiky jsou již stabilizované.  

3.1.2 Metody založené na analýze majetku 

Jde o statický přístup (princip) ke zjištění hodnoty podniku, který je založen na ocenění 

jednotlivých složek majetku a závazků společnosti. Hodnota podniku se získá jako součet 

hodnot všeho jejího majetku, od něhož se odečte hodnota závazků.  

Při analýze majetku lze v zásadě vycházet z toho, jakou hodnotu má oceňovaný majetek pro 

kupujícího, což vede k zjištění jeho substanční hodnoty, anebo z toho, jakou hodnotu má 

pro prodávajícího při prodeji majetku po částech, což vede ke zjištění likvidační hodnoty. 

Pokud je zjišťována likvidační hodnota, vychází se z toho, že daný majetek je 

nejvýhodnější rozprodat po částech anebo je nutno tento majetek zlikvidovat (např. z 

rozhodnutí státního orgánu). V případě ocenění podniku likvidační hodnotou jde o odhad 

současné hodnoty částek získaných prodejem jednotlivých složek majetku, po snížení o 

náklady likvidace, včetně odměny likvidátora. Samozřejmě je nutno počítat s daněmi. Při 

zjištění likvidační hodnoty podniku nelze z podstaty likvidační metody počítat s hodnotou 

některých nehmotných složek podniku, které existují pouze ve fungujícím podniku. Jde 

především o hodnotu know-how, hodnotu firmy (jména společnosti) a fungující organizační 

struktury podniku, v řadě případů i lidský kapitál. V případě jiných složek nehmotného 

majetku, jako jsou patenty, licence, ochranné známky a autorská práva, jež jsou samostatně 

zcizitelné, tyto složky hodnotu mají, avšak zřejmě nižší než v případě fungujícího podniku.  

Substanční hodnota je optimálním odhadem hodnoty podniku v případě, že se potenciální 

kupující rozhoduje, zda postavit podnik na zelené louce anebo jej koupit. Technicky se 

provede ocenění tak, že se zjistí cena pořizovaných složek majetku, která by byla zaplacena, 

kdyby byl majetek nový. Tato cena se pak sníží o vliv opotřebení fyzického i morálního. 

Výsledkem takového ocenění je zpravidla neúplná substanční hodnota podniku na principu 

reprodukčních cen, jedná se však jen o doplňkovou veličinu, která zpravidla nemůže sloužit 

pro samostatné ocenění (viz Evropské oceňovací standardy, Německé oceňovací standardy 

IDW S1). V případě, že by postup byl doplněn odhadem hodnoty nehmotného majetku, 
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resp. goodwillu, jednalo by se o metodu úplné substanční hodnoty podniku a výsledek byl 

srovnatelný s výsledky výnosových metod, např. DCF. 

Účetní hodnota vlastního kapitálu nám dává informaci především o takzvané vnitřní 

hodnotě, tedy nominálním vyjádření původního rozsahu investovaného kapitálu. 

Východiskem při tomto přístupu je zpravidla auditovaná rozvaha společnosti. Pro účely 

ocenění společnosti je potřeba zkontrolovat, zda byly vytvořeny všechny nezbytné opravné 

položky. Výslednou hodnotou společnosti je rozdíl mezi účetní hodnotou celkových aktiv a 

účetní hodnotou veškerých cizích zdrojů pasiv. Účetní hodnotu jedné akcie společnosti se 

získá vydělením účetní hodnoty akcií počtem akcií společnosti. Nedostatkem metody účetní 

hodnoty je skutečnost, že opomíjí ocenění většiny nehmotných složek majetku (know-how, 

ochranné známky, pracovní síla, síť dodavatelů a odběratelů atd.), její vypovídací schopnost 

je determinována platnému zákonu o účetnictví a míře snahy účetní jednotky o zobrazení 

reálné hodnoty položek. 

3.1.3 Metody založené na analýze trhu 

První z metod založených na analýze trhu je použití tržní kapitalizace. K této metodě 

pouze tolik, že je nevhodná v případě nelikvidního trhu a problémem s ní spojeným je 

zejména volba období, k němuž se má tržní kapitalizace vztahovat. 

V některých případech je natolik obtížné odhadnout hodnotu jednotlivých složek majetku, 

očekávaný vývoj výnosů, peněžních toků anebo tržní úrokovou míru, že je vhodné 

spolehnout se na ocenění na základě tržního srovnání, najdeme-li srovnatelný podnik anebo 

srovnatelnou transakci, tj. známe realizovanou cenu vč. transakčních nákladů. Mimo to je 

výhodou metod založených na tržním srovnání, že jsou tržně konformní. Samotný výpočet 

ocenění pomocí násobitelů sestává ze zjištění srovnatelných podniků nebo transakcí s podíly 

ve srovnatelných podnicích. Dále je nutné provést určení relevantních veličin, které 

představují pro podnik hodnotu. Může jít o aktiva (v případě dolů), počet zákazníků (mobilní 

operátoři), hospodářský výsledek za účetní období, peněžní toky, provozní hospodářský 

výsledek, dividendy, tržby, hospodářský výsledek před daněmi, úroky a odpisy, atd. 

Vztahovou veličinu za daný podnik pak násobíme zvolenou výší tzv. násobitele (resp. 

dělitele). Násobitel (dělitel) je poměrem tržní hodnoty vlastního kapitálu (nebo aktiv) bez 

neprovozních aktiv a použité vztahové veličiny, a to za vybrané srovnatelné podniky. 

Jmenovatel a čitatel použitého násobitele by měl být vždy konzistentní.  

3.1.4 Metody kombinované 

Na závěr zbývá zmínit metody kombinované, jež jsou zpravidla aritmetickým průměrem 

majetkového (substančního) ocenění a výnosového ocenění. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

praxi používanou především v německy mluvících zemích, jedná se v případě výnosového 

ocenění především o metody založené na analýze zisku. Podle našeho názoru jsou metody 

kombinované k odhadu hodnoty podniku nevhodné, mají omezenou a problematickou 

vypovídací schopnost, pokud nejsou při majetkovém ocenění oceněny i nehmotné složky 

podniku, protože průměrují principiálně nesrovnatelné oceňovací postupy.  
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3.1.5 Přednosti a nedostatky jednotlivých metod 

Žádná ze známých metod není univerzální, tzn. použitelná pro jakýkoli typ společnosti. 

Každá metoda má jak své přednosti, tak i omezení a záleží tak na situaci společnosti, jaká z 

uvedených metod bude pro její ocenění optimální. Před výběrem metody oceňování je třeba 

dále zvážit vypovídací schopnosti metod v podmínkách ČR, účel ocenění a dále specifické 

okolnosti úkolu znalce. Jak již bylo řečeno, za nejobjektivnější metodu oceňování fungujících 

a vcelku perspektivních podniků je obvykle považována metoda DCF patřící do skupiny 

výnosových metod oceňování. Tato metoda je doporučována i pro české podmínky jako 

ústřední metoda oceňování. 

Oproti výnosové lze neúplnou substanční hodnotu na principu reprodukčních cen zjistit bez 

ohledu na podmínky na kapitálovém trhu. Korektní analýza této substanční hodnoty je 

ovšem založena na znalosti situace na trhu s reálnými aktivy, přičemž u aktiv specifických, 

neobchodovaných může určování jejich reprodukčních cen narážet na poměrně značné 

obtíže. Další nevýhodou neúplné substanční hodnoty je skutečnost, že opomíjí hodnotu 

většiny nehmotných složek – zejména goodwill, který metodicky neřeší. I přes tyto 

nedostatky je metoda neúplné substanční hodnoty jednou ze základních metod odhadu 

hodnoty společnosti, ale její význam pro fungující podniky by měl být pouze kontrolní 

(pomocný) či orientační. 

Metody stavějící na tržním porovnání se týkají především společností, které jsou běžně 

obchodovány na burze, tj. akciových společností. Předpokládají rozvinutý kapitálový trh, trh 

se společnostmi a dostatečné informace o transakcích na nich probíhajících. Disponibilita 

těchto informací, resp. existence dostatečně reprezentativní srovnávací základny je v našich 

podmínkách zatím hlavní příčinou nízké vypovídací schopnosti této metody. 

3.1.6 Volba relevantních metod pro ocenění a postup ocenění 

Při ocenění obchodních závodů nebo jejich částí mohou být využity jednotlivé metody, 

popřípadě jejich kombinace v závislosti na povaze majetku a účelu jeho oceňování.  

Při ocenění jsme z hlediska skutečnosti, že se jedná o ocenění k budoucímu datu ocenění a že 

se jedná o ocenění obchodního závodu, který bude součástí standardní akciové společnosti, 

použili metodu výnosovou. Metoda sumární hodnoty aktiv a nákladová metoda nebyla 

použita vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o datum ocenění, ležící v budoucnosti, a dle 

našeho názoru není možné s přiměřenou pravděpodobností odhadnout budoucí hodnoty 

některých položek rozvahy. Metoda tržního porovnání nebyla použita z důvodu omezeného 

množství veřejně dostupných informací o transakcích se zdravotnickými zařízeními v ČR.  

Současně je však třeba zdůraznit, že i výsledky výnosové metody mohou být zatíženy určitou 

mírou nejistoty jednak s ohledem na skutečnost, že navzdory budoucí právní formě 

obchodní korporace bude primárním účelem fungování společnosti poskytování odpovídající 

úrovně zdravotních služeb a ne maximalizace zisku pro vlastníka, a zároveň jsou výhledy 

budoucího fungování nemocnic do určité míry závislé na reálném nastavení financování 

zdravotních služeb v souvislosti s aktuální zdravotní politikou státu.  

Při našem hodnocení jsme vycházeli ze současného stavu hospodaření MNL se zohledněním 

faktorů, které budou ovlivňovat ekonomické výsledky obchodního závodu v budoucnu 
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v rámci akciové společnosti. Výsledná reálná hodnota tedy vyjadřuje finanční vyjádření 

činnosti na základě ukazatelů finančního hospodaření a jejich očekávaného budoucího vývoje 

a naopak, jak je tomu u zdravotnických zařízení běžné, nezohledňuje případné jiné 

nefinanční užitky, které obchodní závod svou činností generuje pro občany Města Litoměřice 

a okolního regionu.  
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4 Posudek 

4.1 Ocenění obchodního závodu výnosovou metodou 

4.1.1 Úvod 

Výnosové modely DCF patří v současnosti k modelům, které mají v tržním oceňování 

fungujících podniků největší užití. Těchto modelů existuje velké množství. Jejich společným 

znakem je, že hodnotu podniku odvozují od očekávaných výnosů, které se převádějí (z 

pohledu investora) na současnou hodnotu. Základem stanovení hodnoty podniku je tedy 

budoucí peněžní tok, který bude společnost generovat. 

Tento princip vychází z poznatku, že hodnota společnosti je určena očekávaným užitkem 

pro její věřitelé. Tyto metody jsou založeny na koncepci „časové hodnoty peněz a relativního 

rizika investice“. Nejznámějšími a nejpoužívanějšími výnosovými metodami jsou metody 

kapitalizace zisku a metody diskontovaného cash flow (entity a equity). Mezi moderní 

metody tohoto typu patří metoda EVA (economic value added). 

Za teoreticky nejčistší z výnosových metod je považována metoda diskontovaných 

peněžních toků (dále DCF), která je založena na zjišťování současné hodnoty očekávaného 

peněžního toku plynoucího ze společnosti diskontováním určitou diskontní sazbou 

odrážející riziko spojené s tímto peněžním tokem. Tímto očekávaným peněžním tokem se 

nerozumí účetní cash flow, nýbrž tzv. volné cash flow (FCF). 

Ocenění akcií společnosti bývá odvozeno od ocenění vlastního kapitálu společnosti, které je 

založeno na metodě diskontovaných budoucích peněžních toků (DCFF – Discounted 

Cash flow to Firm) používající volný peněžní tok, který je k dispozici investorům do 

podniku. 

4.1.2 Ocenění metodou diskontovaných peněžních toků 

Pro účely sestavení projekce a ocenění jsme vycházeli ze struktury výnosů a nákladů 

v období 2012 – 1-9/2017 (očekávaný stav). Po prostudování, provedení analýz, projednání 

a posouzení základních vstupů a předpokladů, jsme tyto výsledky využili pro potřeby 

výnosové metody a zpracovali jsme na jejich základě projekci diskontovaného cash flow. 

Projekce byla vypracována v nominálních cenách na období od října 2017 do roku 2026, 

který se stal výchozím pro konečný rok. 

Pro účely projekce jsme vzali v úvahu korekce nákladů a výnosů obchodního závodu po 

přechodu do akciové společnosti.  
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V naší projekci jsme počítali s dlouhodobou inflací ve výši 2 %, která odpovídá 

dlouhodobým prognózám České národní banky pro českou ekonomiku za horizontem 

běžných predikcí budoucího vývoje. Inflace tak odpovídá míře očekávaného dlouhodobého 

růstu.  

Predikce tržeb 

Jako výchozí úroveň výnosů pro období 10-12/2017 jsme předpokládali úroveň výnosů za 

období 1-9/2017, zkorigovanou o položky výnosů po přechodu do akciové společnosti. Dle 

podkladů od zadavatele lze konstatovat, že výnosy se v průběhu roku vyvíjejí stabilně, bez 

meziměsíčních výkyvů. Dle informací od zadavatele se v roce 2018 očekává jednorázový 

nárůst osobních nákladů na základě nařízení vlády ve výši cca 10 000 tis. Kč, který by však 

měl být zcela vykompenzován navýšením plateb od zdravotních pojišťoven a příspěvkem 

města Litoměřice. Tato částka je tedy zahrnuta v roce 2018 do projekce výnosů. Na základě 

našeho zhodnocení potenciálu obchodního závodu odhadujeme v dalších letech růst 

jednotlivých položek výnosů o 2 % ročně.  

Pro konečný rok jsme rovněž kalkulovali s dlouhodobým nominálním růstem ve výši 2 %, 

tedy na úrovni dlouhodobě predikované výše inflace. 

Predikce nákladů 

V sestavené projekci předpokládaného budoucího hospodaření provozní náklady zahrnují 

náklady na materiál a energii, služby, osobní náklady, odpisy a ostatní provozní náklady. 

Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zdravotnický a ostatní personál. Jako 

výchozí úroveň pro období 10-12/2017 jsme předpokládali úroveň nákladů za období 1-

9/2017, zkorigovanou o položky výnosů po přechodu do akciové společnosti. Dle informací 

od zadavatele se v roce 2018 očekává jednorázový nárůst osobních nákladů na základě 

nařízení vlády ve výši cca 10 000 tis. Kč. Tato částka je tedy zahrnuta v roce 2018 do 

projekce nákladů. Na základě našich analýz odhadujeme nárůst nákladů v následujících letech 

na 2% ročně.  

Pro konečný rok jsme rovněž kalkulovali s dlouhodobým nominálním růstem ve výši 2 %, 

tedy na úrovni dlouhodobě predikované výše inflace. 

Investice do dlouhodobého majetku  

Do konce roku 2017 se očekává větší investice v objemu 32 000 tis. Kč do zařízení 

magnetické rezonance. Investice do dlouhodobého majetku pro období 2018 – 2026 byly 

předpokládány ve výši ročních odpisů s ohledem na zajištění prosté reprodukce majetku. Pro 

konečný rok jsme projektovali investice na úrovni o 2% vyšší než roční odpisy. Tato úroveň 

byla odhadnuta v souladu s predikovaným růstem jako přiměřená pro zachování přiměřené 

reprodukce aktiv. 

Investice do provozního kapitálu 

Současná teorie finanční analýzy uvádí, že zatímco optimální průměrná výše provozního 

kapitálu pro skupinu firem v určitém odvětví existuje (jako soubor statistických údajů), není 

možné stanovit optimální úroveň provozního kapitálu a jeho financování pro konkrétní 

firmu. Požadavky na růst provozního kapitálu byly projektovány jako 4,2 % z nárůstu tržeb v 
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jednotlivých letech projekce. Předmětný poměrový ukazatel byl kalkulován na základě 

vážené průměrné úrovně provozního kapitálu nemocnice za období 2012 – 2016, přičemž 

v provozním kapitálu byla zohledněna i výše nadměrné hotovosti v souladu se 

současným dodržením přiměřené výše nezbytné likvidity obchodního závodu. 

Nadměrná hotovost  

V souladu se závěry předchozí kapitoly jsme na základě analýz odhadli hodnotu nadměrné 

hotovosti obchodního závodu na 110 000 tis. Kč.  

 Finanční investice  

Obchodní závod k datu ocenění vykazuje finanční investice (dlouhodobé termínované 

vklady) v celkové výši 35 000 tis. Kč. 

Úročené závazky 

Obchodní závod k datu ocenění nevykazuje úročené závazky. 

Kalkulace diskontní míry  

V daném ocenění byla použita diskontní míra stanovená pomocí modelu váženého průměru 
nákladů kapitálu WACC. Konečná výše diskontní míry byla výslednicí skutečné 
předpokládané kapitálové struktury společnosti a odvozené míry výnosnosti vlastního 
kapitálu a dluhu vycházející z následujícího vzorce:  

WACC = We * Ke + Wd * Kd, 

kde  

We – váha vlastního kapitálu, 

Ke – požadovaná míra výnosnosti vlastního kapitálu,  

Wd – váha dluhu, 

Kd – požadovaná míra výnosnosti dluhu upravená o daňový štít. 

 
Ke stanovení požadované míry výnosnosti vlastního kapitálu jsme použili model ocenění 
kapitálových aktiv CAPM. Základní náklady vlastního kapitálu pro investora v ČR s určitou 
možností vytvářet diverzifikované kapitálové portfolio jsme stanovili podle vztahu: 

nVK = Rf(USA) + (EURO) x RPKT(USA) +RS + RPZ(ČR) + Rc, 

kde 

Rf(USA)  = pro dlouhodobé prognózy byla aplikována aktuální výnosnost 10letých státních 

obligací USA dle údajů publikovaných americkou centrální bankou Federal Reserve Board ve 

výši 2,23 % p.a. 

  = Beta byla stanovena na základě průměrné beta dle údajů publikovaných profesorem 

Damodaranem pro Evropu a Globální trhy (Global Markets) za odvětví Nemocnice a 

zdravotnická zařízení (Hospitals/Healthcare Facilities) dle dat k lednu 2017. Průměrná 

nezadlužená beta za tato odvětví dosahuje 0,40. 
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Pro výpočet diskontní míry byla použita reálná kapitálová struktura nemocnice, která 

nezahrnuje úvěrové financování, tedy 100% podíl vlastního kapitálu. Obchodní závod ani do 

budoucna nepředpokládá využití úvěrů pro svoje financování. Podíl cizího kapitálu na 

celkových pasivech je proto uvažován jako nulový. 

Daňová sazba pro dlouhodobou prognózu byla ponechána v současné úrovni a činí 19 %. 

RPKT(USA) = riziková prémie kapitálového trhu (hodnota = 6,00 %) vychází z analytických 

dat společnosti American Appraisal Associates, která pravidelně publikuje analýzy vývoje 

rizikové prémie trhu, 

RS  = riziková přirážka za velikost podniku stanovená na základě dat společnosti 

Duff & Phelps publikovaných v Size Premia Report 2016 činí 5,60 %, 

RPZ  = riziková prémie země (podle srovnání ratingu země s výnosností stejně 

hodnocených CP). Riziková prémie země (RPZ) vyjadřuje zvýšenou míru rizika na daném 

kapitálovém trhu, v případě ČR se jedná o 0,72 %, www.damodaran.com z ledna 2017. 

Rc   = specifické riziko odhadujeme na -3,00 %. Vycházíme ze skutečnosti, že 

nemocnice jako subjekt veřejného zájmu je vystavena nižším rizikům než běžné privátní 

podniky. 

 
Kalkulace diskontní míry  

Položky Hodnoty 

Rf = bezriziková míra USA 2,23 % p.a. 

Beta nezadlužená 0,40 

RKPT = riziková prémie kap. trhu USA 6,0 % p.a. 

RPZ = riziková prémie ČR 0,72 % p.a. 

RS = riziková přirážka za velikost podniku 5,60 % 

Rc = specifické riziko -3,00 % 

Náklady vlastního kapitálu  7,90 % 

Poměr Cizí kapitál/Pasiva celkem   0,00 % 

WACC  7,9 % 

Zdroj: vlastní propočty 

 

Kalkulace volných peněžních toků pro období 10-12/2017 – 2026 

Kalkulace volného peněžního toku obchodního závodu je provedena v následující tabulce, 

přičemž daň z příjmu je uvažována ve stabilní výši 19 %. 
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Výpočet výnosové hodnoty v tis. Kč 

 

1.10.2017

31.12.2017

v '000 CZK NOMINÁLNÍ CENY

ANALÝZA DISKONTOVANÉHO CASH FLOW 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CELKOVÉ TRŽBY (PROVOZNÍ PŘÍJMY) 180 469 746 312 761 239 776 463 791 993 807 832 823 989 840 469 857 278 874 424

% změna 0,0% 3,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

PROVOZNÍ NÁKLADY

Náklady vynaložené na prodané zboží 11 230 45 818 46 735 47 669 48 623 49 595 50 587 51 599 52 631 53 683

% tržeb za prodej zboží a služeb 80,6% 80,6% 80,6% 80,6% 80,6% 80,6% 80,6% 80,6% 80,6% 80,6%

Spotřeba materiálu a energie 36 841 150 313 153 319 156 386 159 513 162 704 165 958 169 277 172 662 176 116

% celkových tržeb 20,4% 20,1% 20,1% 20,1% 20,1% 20,1% 20,1% 20,1% 20,1% 20,1%

% tržeb z vlastních výrobků 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%

Služby 16 858 68 779 70 155 71 558 72 989 74 449 75 938 77 457 79 006 80 586

% celkových tržeb 9,3% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2%

% tržeb z vlastních výrobků 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

Osobní náklady 110 825 462 166 471 409 480 838 490 454 500 263 510 269 520 474 530 883 541 501

% tržeb 61,4% 61,9% 61,9% 61,9% 61,9% 61,9% 61,9% 61,9% 61,9% 61,9%

Daně a poplatky 4 16 16 16 16 17 17 17 18 18

% tržeb 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 2 578 10 519 10 729 10 944 11 163 11 386 11 614 11 846 12 083 12 325

% tržeb 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Ostatní provozní náklady 1 858 7 582 7 734 7 889 8 046 8 207 8 371 8 539 8 710 8 884

% tržeb 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Snížení nákladů o aktivaci a změnu stavu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% tržeb 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 180 194 745 194 760 097 775 299 790 805 806 621 822 754 839 209 855 993 873 113

% tržeb 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%

PROVOZNÍ ZISK 274 1 119 1 141 1 164 1 187 1 211 1 235 1 260 1 285 1 311

% tržeb 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

OSTATNÍ FINANČNÍ VÝSLEDEK 10 41 42 43 44 44 45 46 47 48

% tržeb 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBIT 284 1 160 1 183 1 207 1 231 1 255 1 280 1 306 1 332 1 359

% tržeb 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

EBITDA 2 862 11 679 11 912 12 151 12 394 12 641 12 894 13 152 13 415 13 684

% tržeb 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

DAŇ 216 220 225 229 234 239 243 248 253 258

Daňová sazba 76% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

76% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

PROVOZNÍ ZISK PO ZDANĚNÍ 68 939 958 977 997 1 017 1 037 1 058 1 079 1 101

MÍNUS:   Investice 34 578 10 519 10 729 10 944 11 163 11 386 11 614 11 846 12 083 12 325

                 Financování provozního kapitálu 1 281 1 017 621 634 646 659 672 686 700 714

PLUS:     Odpisy 2 578 10 519 10 729 10 944 11 163 11 386 11 614 11 846 12 083 12 325

VOLNÉ CASH FLOW -33 213 -78 337 344 351 358 365 372 379 387
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Výpočet výnosové hodnoty obchodního závodu (vlastního jmění)  

Závěrečná fáze výpočtu výnosové hodnoty podniku se skládá z: 

- kalkulace současné hodnoty budoucích FCF při vypočtené diskontní míře 7,9 % p.a.; 

- kalkulace provozní hodnoty majetku na výstupu, tj. v roce 2027 a její diskontování na 
současnou hodnotu; 

zohlednění nadměrné hotovosti, finančních investic a dlouhodobých úročených cizích 
zdrojů. 

 
Výpočet výnosové hodnoty obchodního závodu (vlastního jmění) 

 

 

Indikace hodnoty obchodního závodu získaná výnosovou metodou 

Na základě výše uvedených skutečností jsme dospěli k názoru, že indikace čisté hodnoty 

obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích stanovená 

výnosovou metodou činí po zaokrouhlení 115 100 tis. Kč.  

 

 

 

 

tis. Kč

SOUČET SOUČASNÝCH HODNOT -31 016

MÍRA NÁRŮSTU V KONEČNÉM ROCE 2,00%

MÍRA KAPITALIZACE V KONEČNÉM ROCE 5,90%

KONEČNÁ HODNOTA (HODNOTA NÁVRATNOSTI) 2 184

DISKONTNÍ FAKTOR 0,5141

SOUČASNÁ HODNOTA NÁVRATNOSTI 1 123

HODNOTA PROVOZNÍHO MAJETKU PODNIKU -29 894

PLUS: NADMĚRNÁ HOTOVOST 110 000

PLUS: FINANČNÍ INVESTICE 35 000

HODNOTA MAJETKU PODNIKU CELKEM 115 106

MÍNUS: ÚROČENÉ ZÁVAZKY 0

HODNOTA ČISTÉHO MAJETKU PODNIKU 115 106

Zaokrouhleno 115 100
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4.2 Dosažené závěry a prohlášení 

Předmětem tohoto posudku je: 

 

Stanovení spravedlivé hodnoty („fair value“) obchodního závodu příspěvkové organizace 

Městská nemocnice v Litoměřicích bez zahrnutí nemovitých věcí. 

 

Pro účely tohoto ocenění jsme zvážili charakter předmětu ocenění a analyzovali základní 

relevantní parametry. Ze získaných údajů jsme pomocí výše uvedených postupů stanovili 

hodnotu obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích. 

 

Na základě provedených analýz, s použitím metod a s aplikací předpokladů a omezujících 

podmínek uvedených v kapitolách 1 – 4 znaleckého posudku jsme dospěli k následujícím 

závěrům: 

 

Na základě výše uvedených analýz a výpočtů jsme dospěli k názoru, že spravedlivá 

hodnota (fair value) obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice 

v Litoměřicích stanovená výnosovou metodou je reprezentována částkou 

 

 115 100 000,- Kč 

 

(JEDNO STO PATNÁCT MILIONŮ JEDNO STO TISÍC KORUN ČESKÝCH, 

zaokrouhleno) 

 

Částka je uvedena bez daně z přidané hodnoty. 

 

Prohlašujeme, že: 

• jsme ve smyslu § 10 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), v platném znění, nestranní a nezávislí na osobách, 

pro něž nebo v jejichž prospěch je znalecký posudek vypracován a jiných zúčastněných 

subjektech, a veškerou činnost při zpracování znaleckého posudku jsme vykonali zcela 

nestranně a nezávisle na těchto osobách; 

• v současné době nemáme a ani v budoucnu neočekáváme žádný majetkový prospěch, 

majetkovou účast nebo jiný zájem na předmětu ocenění, a ani nejsme s zadavatelem či 

osobami, pro něž či v jejichž prospěch je znalecký posudek vypracován, ani jinými 

zúčastněnými subjekty, majetkově, personálně či jinak propojeni; 

• odměna za toto ocenění nezávisí na dosažených závěrech a vyjádřeních. 

Nebylo provedeno žádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči předmětu 

ocenění. Za skutečnosti právního charakteru nepřebíráme žádnou odpovědnost. 

Závěry uvedené v tomto znaleckém posudku mohou být plně pochopeny po přečtení všech 

jeho kapitol a příloh. 
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Vzhledem k tomu, že společnost Grant Thornton Valuations, a.s. není kvalifikovaným 

odborníkem na zjišťování výskytu nebezpečných látek ani na odhadování nákladů na jejich 

odstranění, případné vlivy faktorů znečištění životního prostředí na oceňovaný majetek nebo 

majetku na životní prostředí nebyly vzaty v úvahu. Zjištění nákladů na odstranění případných 

negativních vlivů by muselo být provedeno odborníky na tuto oblast. 

 

 

V Praze dne 1. září 2017 

 

 

 

 

 

 

Grant Thornton Valuations, a.s. 

znalecký ústav 

Ing. Přemysl Krch 

Člen představenstva a ředitel znaleckého ústavu 

  

solodilova
Razítko

solodilova
Razítko
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5 Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav, který byl Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 7. 3. 

1997 pod čj. 43/97-OOD zapsán do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro 

znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování 

nemovitostí, oceňování závodů a jejich částí, regulace cen a kalkulace energií, oceňování 

pohledávek, strojů a zařízení včetně dopravních prostředků, strojů a zařízení, 

technologických zařízení a celků, zemědělské techniky, nehmotného majetku, zejména 

patentů, vzorů, ochranných známek a obchodního tajemství, majetkových práv a jiných práv 

průmyslového vlastnictví, zásob, pohledávek, oceňování cenných papírů a kapitálových 

účastí včetně oceňování podílů v obchodních společnostech, oceňování nepeněžitých vkladů, 

jmění pro účely přeměn obchodních společností a družstev, ceny a odhady informačních 

systémů, výpočetní a zabezpečovací techniky, elektrotechniky, investičních nástrojů, včetně 

akcií, dluhopisů a derivátů, posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky podniků, financování 

a řízení peněžního toku, posuzování úvěrové způsobilosti ekonomických subjektů, 

bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, burzovnictví a kolektivní investování, analýza 

finančních rizik, stanovení reálné hodnoty pro účetní účely a alokace kupní ceny. 

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2995-98/2017 do znaleckého deníku. 

 

 

V Praze dne 1. září 2017 

 

 

 

 

 

Grant Thornton Valuations, a.s. 

znalecký ústav 

Ing. Přemysl Krch 

Člen představenstva a ředitel znaleckého ústavu 

 

solodilova
Razítko

solodilova
Razítko
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6 Přílohy 
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6.1 Příloha A – Výpis z Živnostenského rejstříku příspěvkové organizace Městská 

nemocnice v Litoměřicích 

 

  



1. 9. 2017 Živnostenský rejstřík - Detailní údaje subjektu

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&IC… 1/3

Jméno a příjmení:
MUDr. Jaroslav Pršala (3)

Jméno a příjmení:
Ing. Radek Lončák (4)

Jméno a příjmení:
Ing. Vladimír Kestřánek (5)

Název: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace

Sídlo:
Žitenická 2084, 412 01, Litoměřice - Předměstí

Identifikační číslo osoby:
00830488

Jméno a příjmení:
Miroslava Smítková (1)

Předmět podnikání:
Hostinská činnost

Druh živnosti:
Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:
26.04.1993

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Jméno a příjmení:
Ing. Milan Bruncvík (2)

Předmět podnikání:
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:
Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:
21.05.2003

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona

Obory činnosti:
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých

Úvodní stránka » Vyhledání subjektu » Seznam subjektů » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 01.09.2017 09:56:19

Subjekt

Statutární orgán nebo jeho členové:

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Odpovědný zástupce:

Živnostenské oprávnění č. 2:

Odpovědný zástupce:

Živnostenské oprávnění č. 3:

http://www.rzp.cz/
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=00830488&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=00830488&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt&Action=Search&PRESVYBER=1
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Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti

Druh živnosti:
Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:
21.04.1993

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Předmět podnikání:
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:
Koncesovaná

Vznik oprávnění:
17.12.2013

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Adresa:
Žitenická 2084, 412 01, Litoměřice - Předměstí

Identifikační číslo provozovny:
1009321722

Zahájení provozování dne:
17.12.2013

Adresa:
Žitenická 2084, 412 01, Litoměřice - Předměstí

Identifikační číslo provozovny:
1009321722

Zahájení provozování dne:
17.12.2013

Adresa:
Žitenická 2084, 412 01, Litoměřice - Předměstí

Identifikační číslo provozovny:
1009321722

Zahájení provozování dne:
17.12.2013

Adresa:
Žitenická 2084, 412 01, Litoměřice - Předměstí

Identifikační číslo provozovny:
1009321722

Zahájení provozování dne:
17.12.2013

Adresa:
Žitenická 2084, 412 01, Litoměřice - Předměstí

Identifikační číslo provozovny:
1009321722

Zahájení provozování dne:
17.12.2013

Živnostenské oprávnění č. 4:

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Hostinská činnost:

2. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady:

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

Obor činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály

Obor činnosti: Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
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Adresa:
Žitenická 2084, 412 01, Litoměřice - Předměstí

Identifikační číslo provozovny:
1009321722

Zahájení provozování dne:
17.12.2013

Jméno a příjmení:
Miroslava Smítková (1)

Datum narození:
10.04.1953

Občanství:
Česká republika

Jméno a příjmení:
Ing. Milan Bruncvík (2)

Datum narození:
13.08.1956

Občanství:
Česká republika

Jméno a příjmení:
MUDr. Jaroslav Pršala (3)

Datum narození:
16.01.1950

Jméno a příjmení:
Ing. Radek Lončák (4)

Datum narození:
11.05.1965

Jméno a příjmení:
Ing. Vladimír Kestřánek (5)

Datum narození:
26.05.1966

4. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin:

Seznam zúčastněných osob

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Litoměřice

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 01.09.2017.
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pro jednání ZM,  dne : 14. 9. 2017 

předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 

zpracoval: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 

 
 

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 4. 9. 2017 (viz příloha orig. zápisu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 4. 9. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  

• Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA – místopředseda FV 

• Ing. Jaroslav Marek 

• Václav Knotek  

• Mgr. Jan Fibich  
 

 
 

Omluveni: 

• Jiří Landa 

• David Šikula 
 

 

 

 

 

 

 

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

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2018 
3. Různé 
 

 

Konec jednání: 17:30  

Termín příštího jednání:  16. 10. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: Ing. Brunclíková, Ing. Křížová, Mgr. Härting, Ing. Gryndler, Ing. Jurková, Ing. Elman, Ing. Grund 
 

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace 2017 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní - viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    

 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
Ohledně výdaje – průchod Jezuitská – FV požaduje nepřekročit navržený rozpočet. 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

Městská policie – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
  
celkem navržená rozpočtová opatření – snížení schodku rozpočtu o částku 2 025 tis. Kč (tj. snížení 
financování – zapojení zdrojů z min. let) – schodek rozpočtu po zohlednění navržených rozpočtových 
opatření ve výši 49 793 tis. Kč -   viz  příloha (soubor rozpočtových opatření) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2018: 
Jednání FV budou probíhat v těchto termínech: 
16.10. 
23.10. 
30.10. 
6.11. 
13.11. – uzavření rozpočtu 
Začátky jednání v 16 h – místo jednání –  zasedací místnost ČNIS – rozdělení odborů na jednotlivé 
termíny upřesní ekonomický odbor. 
22.11. – vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desce 
7.12. – schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM 

 

Ad 3. Různé: 
 

vývoj daňových příjmů k 8/2017:   
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 

cca 16,2 mil. Kč (tj. + 8,7 %), z toho zejména: 

• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 5,2 mil. Kč (+ 12 %) 

• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 1,3 mil. Kč (+ 3 %) 

• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 11,4 mil. Kč (+ 14 %) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 

Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  

• Daňové příjmy k 8/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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

1805/6300 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 4 471 -4 471 0

13011/6300 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 3 851 5 279 9 130 8 322 808 9 130 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 13011/6300

xxxxx/4400 Mze ČR - účel.dot. vyhotovení Lesního hospodářského plánu LHC Litoměřice 0 156 156 0 156 156 Mze ČR - účel.dot. vyhotovení Lesního hospodářského plánu LHC Litoměřice xxxxx/4400
KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - neinvestice 0 2 800 2 800 0 2 800 2 800 KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - neinvestice

KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - investice 0 2 311 2 311 0 2 311 2 311 KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - investice

34070/3323 MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" 0 13 13 0 13 13 MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" 34070/3323

33063/3317 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 0 1 179 1 179 0 1 179 1 179 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 33063/3317

79/3328 KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - ZŠ Ladova 0 20 20 0 20 20 KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - ZŠ Ladova 79/3328

17968/8200 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR 0 90 90 0 90 90 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR 17968/8200
17969/8200 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU 0 1 525 1 525 0 1 525 1 525 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU 17969/8200

98008/2000 VPS  - účel. dot.-výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta republiky 0 30 30 0 30 30 VPS  - účel. dot.-výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta republiky98008/2000

98071/2000 VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 0 800 800 0 800 800 VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 98071/2000

8 322 9 732 18 054 8 322 9 732 18 054

N á z e v ÚZ/ORG

464/6100 464/6100

Celkem Celkem

DOTACE r. 2017    
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.9.2017

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 51 818 -4 139 47 679

2 daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci 67 000 2 000 69 000

3 daň z příjmů FO z vybíraná srážkou 5 900 400 6 300

4 daň z příjmů PO 66 000 1 800 67 800

5 daň z příjmů PO za obce 12 000 -4 112 7 888

6 daň z přidané hodnoty 127 000 5 000 132 000

7 daň z nemovitých věcí 21 000 500 21 500

13 správní poplatky (VHP) 120 -110 10

8 FÚ - zrušený odvod z VHP 6 500 100 6 600

9 daň z hazardních her 18 500 10 18 510
10 1804/1000 nahodilé příjmy 20 10 30

375 858 1 459 377 317

původní změna nový

11 1001/1000 daň z příjmu PO placená obcí 12 000 -4 112 7 888

12 1003/1000 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz 45 800 5 571 51 371

57 800 1 459 59 259

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje

2-4,6-10,13 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů.

5-11 Rozpočtové opatření - skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok 2016. 

12 PO TSM požaduje navýšení příspěvku na provoz v celkové výši 5 571 tis. Kč, z toho:

771 tis. Kč - navýšení mezd od 1.7. 2017 dle Nařízení vlády 168/2017 Sb.

4 800 tis. Kč - komplexní rekonstrukce povrchu ulic

Po dohodě s vedením města PO TSM od 8/017 zahájily kompletní rekonstrukce povrchu ulic.  TSM provedou 

odfrézování stávajících povrchů, odvoz a uskladnění tohoto materiálu, vyříznutí a vybourání kanálových 

vpustí a technického zařízení (hrnky) pro vodu a plyn, oprava nestabilních povrchů a vyrovnání podkladové

vrstvy. Následně TSM provedou celkový úklid ulic nutný k položení finálního povrchu. Položení finálního povrchu

provádí na tyto práce specializovaná firma.

Přehled plánovaných oprav komunikací v roce 2017 - jedná se o tyto ulice:

Horova, Halasova, Zelenkova, Krátká, Jungmannova, Liškova (od Odboje), Vrchlického, E. Krásnohorské

(mimo křižovatku), Růžovka a Hrubínova. Průměrná cena za dodavatelsky poskytnuté služby činí cca 

470 - 490 tis. Kč za ulici. Při počtu 10 ti  ulic a ceně 480 tis. Kč za ulici se jedná o částku 4 800 tis. Kč.

1 O finanční prostředky ve výši  4 139 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  23.8.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                                   23.8.2017 Ing. Iveta Zalabáková

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 

ekonomický

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 

ÚZ/ORG
Rozpočet (v tis. Kč)

N á z e v

1
8

0
1

/
1

0
0

0

1802/1000



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.9.2017

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 679 135 47 814

2 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč. popl. a ostat. příjmy 609,2 61 670,2

48 288,2 196 48 484,2

původní změna nový

3 2001/2000 Destinační agentura České středohoří 450 196 646

450 196 646

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů.

3 Jedná se o financování projektu České středohoří jako "Barokní Zahrada Čech".  Celá kampaň zahrnuje komplexní 

komunikační mix a zaměřuje se primárně na propagaci barokních staveb jako významných turistických cílů. 

Součástí kampaně byla propagace zaměřená jak na samotné město Litoměřice, tak na blízké okolí. Jedním 

z hlavních produktů je Okruh církevní památky, který nabízí po dobu 12 týdnů (od června do září) zpřístupnění 

6 významných sakrálních památek Litoměřicích s možností komentovaných prohlídek. 

1 O finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     23.8.2017 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   23.8.2017 Ing. Jaroslav Lachman

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: 4.9.2017

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 814 2 470 50 284

47 814 2 470 50 284

původní změna nový

2 2602/2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 3 520 106 3 626

3 3051/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 13 137 546 13 683

4 3051/3317 MŠ Litoměřice, Masarykova 1 760 70 1 830

5 3051/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 627 23 650

6 3051/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 572 20 592

7 3051/3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova  628 26 654

8 3051/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu  738 24 762

9 3051/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova  597 24 621

10 3051/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova  604 22 626

11 3051/3401 Knihovna K.H.Máchy v Ltm. , Mírové nám. 4 452 154 4 606

12 Dům kultury 3 402 234 3 636

13 Divadlo K.H.Máchy 1 100 80 1 180

14 Hrad 1 384 38 1 422

15 3051/3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 2 250 46 2 296

16 FS/LK - sekačka - inv. přísp. 780 -23 757

17 FS/LK - provzdušňovací válec 55 -14 41

18 FS/LK - víceúčelový traktor 103 -6 97

19 3050/3406 MKZ - záložní zdroj 0 1 100 1 100

35 709 2 470 38 179

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2-15 V návaznosti na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné

správě účinnou od 1. července 2017 předkládá odbor ŠKSaPP návrh na navýšení stávajících příspěvků

na platy zaměstnanců PO zřízených městem Litoměřice, a to na základě předložené aktualizované

platové inventury.

16-18 Finanční vypořádání poskytnutého investičního příspěvku PO dle skutečnosti.

19 Na základě žádosti MKZ v Litoměřicích žádáme o schválení investičního příspěvku ve výši 1,1 mil. Kč za účelem pořízení

nového záložního zdroje (resp. generátoru), který bude fungovat pro oba objekty Kulturního a konferenčního centra 

(tj.DK i Hrad). V současné době je stávající UPS záložní zdroj Hradu na konci své životnosti (6 let). Pořízení nového

UPS znamená investici ve výši 500 tis. Kč opět na dobu 5 - 6 let, proto navrhujeme prodej stávajícího generátoru DK a 

koupi nového výkonnějšího společného pro oba objekty.

1 O finanční prostředky ve výši 2 470 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     1.8.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   1.8.2017 Ing. Andrea Křížová

ÚZ/ORG 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

1. Tabulka P ř í j m y 

Příspěvkové organizace - neinv. příspěvek na platy

3051/3406

C e l k e m 

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)

3050/3250



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.9.2017

předkládá odbor:
a OLH

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 50 284 2 100 52 384

2 4802/4000 prodej objektu 4 v KDH 4 000 -4 000 0

3 4802/4000 prodej pozemku (licitace) 2 980 3 240 6 220

57 264 1 340 58 604

původní změna nový

4 4806/4000 průchod Jezuitská (revitalizace) - osvětlení, elektro, výmalba 0 120 120

5 4806/4000 úprava NP na kancelář  MěÚ (přízemí Mírové nám. 18/10) 0 220 220

6 4806/4000 rekonstrukce bytu č. 3 Mírové nám. 169/38 0 1 000 1 000

0 1 340 1 340

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2 Prodej nepotř.  majetku -  pozemku parc.č. 4008/5 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice v KDH za cenu 4 mil. Kč.   

O tuto nemovitost není zájem, proběhla veřejná nabídka, otevírání obálek dne 30.11.2016,  nebyl žádný zájemce.  

3 Prodej pozemku formou  veřejné licitace -  Miřejovická stráň dle usnesení RM 10.8.2017.

4 Realizace oprav průchodu z ul. Jezuitská ke Gotickému dvojčeti (dlouhodobá výpůjčka) - osvětlení, elektro, 

odstranění grafity a výmalba, oprava dveří, vč. zasklení aj..

5 Realizace úprav prostoru sloužícího podnikání v přízemí domu Mírové náměstí  18/10 na kanceláře MěÚ (bezbariérové

kontaktní místo) - sádrokartonové příčky, sociální zařízení a zázemí, elektro vč. elektrického vytápění, úprava 

osvětlení aj.. Mobiliář není součástí realizace.

6 Rekonstrukce prázdného bytu - řešení havarijního stavu. 

1 O finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     23.8.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   23.8.2017 Mgr. Václav Härting

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG

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)

správy nemovitého majetku města

N á z e v

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: 4.9.2017

předkládá odbor: odbor životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 52 384 -704 51 680

2 5803/5000 správní poplatky 165 50 215

3 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 100 700 2 800

54 649 46 54 695

původní změna nový

4 5004/5000 státní správa myslivosti 60 100 160

5 5805/5000 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 150 38 188

6 5805/5000 zpracování inform. brožury - dešťová kanalizace 80 -80 0

7 5805/5000 ul. Na Valech - závlahy 1 720 -1 720 0

8 5805/5000 podzemní kontejnery 700 1 768 2 468

9 5202/5200 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské náměstí 30 10 40

10 5022/5000 koupaliště - rekonstrukce kanalizační přípojky 70 -70 0

2 810 46 2 856

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2+3 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů.

4 Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s uspořádáním myslivecké výstavy

a na realizaci  preventivních opatření proti Africkému moru prasat. 

5+6 Jedná se o přesun účelově vázaných finančních prostředků. 

Brožura týkající se využití dešťové vody nebude realizována. 

Ekologická výchova bude letošním roce zaplacena za období 4. Q. 2016 až 4.Q. 2017 (tedy 5 splátek).

7+8 Jedná se o přesun účelově vázaných finančních prostředků. 

Závlahy Na Valech nebudou letos realizované (je třeba doladit technické požadavky).

Místo 1 kontejnerového stání plánujeme realizovat 3, popř. 4 kontejnerová stání a podzemní odpadkové koše. 

9 Došlo ke zvýšení nákladů spojených s údržbou těchto zařízení.

10 Realizováno z provozních prostředků koupaliště. 

1 O finanční prostředky ve výši 704 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 23.8.2017 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   23.8.2017 Ing. Pavel Gryndler

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 

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.9.2017

předkládá odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 51 680 329 52 009

2 6801/6300 ostatní nedaňové příjmy 8 12 20

51 688 341 52 029

původní změna nový

3 6009/6300 DD na Dómském pahorku - klimatizace 0 186 186

4 6009/6300 DD na Dómském pahorku - el. pánev 0 155 155

0 341 341

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů.

3 Požadavek na pořízení nové klimatizace do Domova seniorů na Dómském pahorku. V současné době 

je klimatizace mimo provoz - funguje pouze v režimu topení. Náhradní díly již nejsou skladem 

a výroba tohoto zařízení byla ukončena již v roce 2015. Oprava už není možná.

4 Požadavek na pořízení nové elektrické smažící pánve - současný přístroj je ve velmi špatném 

technickém stavu, který se neslučuje se zásadami bezpečného provozu. Oprava je zde nerentabilní.

1 O finanční prostředky ve výši 329 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 23.8.2017 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   23.8.2017 Ing. Bc. Renáta Jurková

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 

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.9.2017

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 52 009 309 52 318

2 8807/8300 hřbitov - nájem 45 25 70

3 8233/8200 údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné činnosti 400 505 905

C e l k e m 52 454 839 53 293

původní změna nový

4 8001/8100 inženýrská činnost 1 000 244 1 244

5 8257/8200 věž, kašny, hodiny, energie 150 90 240

6 8233/8200 údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné činnosti 400 505 905

C e l k e m 1 550 839 2 389

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů.

3+6 Finanční prostředky od zhotovitelů inženýrských sítí na opravy povrchů místních komunikací.

4 Studie proveditelnosti, dopravní studie a zpracování žádosti o dotaci na parkovací dům.

5 Navýšení rozpočtu je vyvoláno poničením olověné vany u kašny v ulici Velká Krajská a potřebou

opravy fragmentu secesní výzdoby Tyršova mostu.

1 O finanční prostředky ve výši 309 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 22.8.2017 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   22.8.2017 Ing. V. Brunclíková, MBA

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG 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

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.9.2017

předkládá odbor: městká policie

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 52 318 -25 52 293

2 9803/9000 prodej vozidla 0 25 25

52 318 0 52 318

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Výběr příjmů na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování prodeje vozidla.

1 O finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

  

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     23.8.2017 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele - velitel MP:                   23.8.2017 Ivan Králik

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: 4.9.2017

předkládá odbor: dopravy a silničního hospodářství

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 52 293 -2 500 49 793

2 správní poplatky 5 200 400 5 600
3 ostatní nedaňové příjmy 2 500 500 3 000

4 8804/8500 parkovací automaty 6 500 1 500 8 000
5 8805/8500 parkovací karty 1 500 100 1 600

67 993 0 67 993

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-5 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů.

1 O finanční prostředky ve výši  2 500 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 23.8.2017 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

ÚZ/ORG 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

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

8801/8500

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 51 818

dotace

mezisoučet 51 818

ekonomický -4 139

mezisoučet 47 679

správní 135

mezisoučet 47 814

školství, kultury, sportu a PP 2 470

mezisoučet 50 284

správa nemovitého majetku města 2 100

mezisoučet 52 384

životního prostředí -704

mezisoučet 51 680

sociálních věcí a zdravotnictví 329

mezisoučet 52 009

stavební úřad

mezisoučet 52 009

územního rozvoje 309

mezisoučet 52 318

městská policie -25

mezisoučet 52 293

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 52 293

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 52 293

dopravy a silničního hospodářství -2 500

mezisoučet 49 793

oddělení projektů a strategií

mezisoučet 49 793

stav po 4. RO ve FV 49 793

4. RO ve FV celkem -2 025

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-8/2017

s porovnáním na období 1-8/2016
(údaje v tis. Kč)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

58 000 67 000 6 000 1 500 6 500 5 900 60 400 66 000 15 000 12 000 117 700 127 000 21 400 21 000

1 6 095 6 178 433 473 467 487 2 191 1 661 10 155 11 874 510 415

2 5 312 6 266 293 75 719 626 490 593 13 983 14 991 28 55

3 4 598 5 066 103 184 369 335 10 616 11 775 4 482 6 550 143 184

16 005 17 510 829 732 1 555 1 448 13 297 14 029 0 0 28 620 33 415 681 654

4 4 091 4 465 452 387 3 618 3 725 8 440 8 023 31 27

5 4 592 5 518 1 422 447 123 41 11 916 15 138 87 58

6 5 746 6 547 8 513 556 11 317 12 337 10 236 7 888 8 423 8 862 14 841 14 880

14 429 16 530 9 0 1 387 1 390 15 058 16 103 10 236 7 888 28 779 32 023 14 959 14 965

7 5 836 6 362 936 312 646 625 12 970 12 503 9 232 11 700 564 375

8 5 417 6 480 549 628 642 13 790 14 704 460 291

9

11 253 12 842 1 485 312 1 274 1 267 12 970 12 503 0 0 23 022 26 404 1 024 666

10

11

12

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

41 687 46 882 2 323 1 044 4 216 4 105 41 325 42 635 10 236 7 888 80 421 91 842 16 664 16 285

%
plnění 72 70 39 70 65 70 68 65 68 66 68 72 78 78

186 636 202 793

69 70

(bez PO-OBCE) 16 157

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

11131111 1112

FO-ZČ FO-SVČ FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  14.9.2017 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
 
Návrh:  
 
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP - havárie 
 
 
Odůvodnění: 
 
Odbor ŠKSaPP předkládá ZM návrh na rozpočtové opatření ve výši 463tis Kč za účelem odstranění 
jak havárie vodovodní přípojky MŠ Litoměřice, provozovna Baarova, tak i havarijního stavu hlavy 
komína objektu Kina Máj v Litoměřicích – viz příloha originál zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



pro jednání v ZM, dne: 14.9.2017

předkládá odbor: odbor školství kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 49 793 463 50 256

49 793 463 50 256

původní změna nový

2 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 865 463 1 328

865 463 1 328

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Z důvodu havárie vodovodní přípojky MŠ Litoměřice provozovna Baarova žádáme o finanční 

prostředky na její odstranění, a to ve výši 332 tis. Kč. U stávající přípojka od vodoměru do objektu MŠ

se objevují další poruchy. V současné době dochází k úniku vody v množství 5m3 za 24 hodin.

Vzhledem ke stavu potrubí se tento únik může kdykoliv zvětšit. 

Na žádost MKZ v Litoměřicích o odstranění havarijního stavu komína objektu Kina Máj (zpráva /foto 

v příloze) žádáme o finanční prostředky ve výši 131 tis. Kč. 

1 O finanční prostředky ve výši 463 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis navrhovatele:                   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     9.9.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   9.9.2017 Ing. Andrea Křížová

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

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

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

C e l k e m 

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)





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: 14. 9. 2017 
předkládá : Lukas Wünsch  
zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 
 
 
Návrh: 
 Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.  
 
Odůvodnění: 
Destinační agentura v letošním roce připravila v rámci roku „Baroka“ propagaci destinace České 
středohoří jako „Barokní Zahrada Čech“. Celá kampaň zahrnovala komplexní komunikační mix a 
zaměřovala se primárně na propagaci barokních staveb jako významných turistických cílů. Součástí 
kampaně byla propagace zaměřená jak na samotné město Litoměřice, tak na blízké okolí. Jedním 
z hlavních produktů byl Okruh církevní památky, který nabízel po dobu 12 týdnů od června do září 
zpřístupnění 6 významných sakrálních památek Litoměřic s možností komentovaných prohlídek. 
Nadstavbou byly i víkendové okruhy v červenci a srpnu do Zahrady Čech. Okruhy zahrnovaly významné 
barokní, nejen církevní památky – Terezín, Roudnice nad Labem, Úštěk, Konojedy, Zahořany, Doksany a 
další a těšily se velkému zájmu turistů. Kampaň navazovala na loňskou „Objevte Zahradu Čech“ a první 
ročník Okruhu církevní památky Litoměřice. 
Důvodem podávání žádosti v průběhu akce je skutečnost, že o.p.s. požádala dne 13.1. 2017 o dotaci na 
projekt Objevte barokní Zahradu Čech do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 
vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Dotace měly být v prvním kole rozhodování ze strany 
ministerstva vyhodnoceny do konce března 2017. Bohužel první kolo bylo vyhodnoceno a oznámeno až 
v průběhu června. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace druhého kola schvalování dotace (tj. vyhlášení 
výběrového řízení a následné vyhodnocení) by probíhalo až do začátku srpna a realizace projektu by byla 
možná fyzicky až v podzimních měsících, nebylo možno těmto podmínkám vyhovět a v druhém kole  již 
v dotačním řízení nebylo pokračováno. Smysluplná kampaň byla realizována v době, kdy byly skutečně 
památky otevřené a kdy byl zájem návštěvníků i o komentované výlety po Zahradě Čech, tedy v hlavní 
turistické sezóně. K financování byly využity prostředky připravené na spoluúčast a nyní je požadováno 
dofinancování.  
 
Celková výše požadované dotace je 196.000,-Kč -  v tomto členění: 
Mzdové náklady a autorské honoráře -  150.000,-Kč 
Provozní náklady – 46 000,- Kč 
 
Návrh na usnesení: 
 
1. ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 196.000,-Kč pro Destinační 
agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853 na projekt 
„Objevte barokní Zahradu Čech“. 
 
2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice 
a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853 
(viz. příloha orig.zápisu). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 Č. SPR/48/2017 

uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

I. 
 Smluvní strany 

 
 
Poskytovatel: Město Litoměřice 
Sídlo:             Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený:   Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:      Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 
Sídlo:           Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem 
IČO: 28750853  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 4371364389/0800  
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace 
 
 

II. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ……, ze dne 
14.9.2017, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2017 příjemci dotaci ve výši 196.000,- 
Kč (slovy: jednostodevadesátšesttisíc korun českých), která bude převedena 
jednorázově bezhotovostně na účet příjemce č. 4371364389/0800. 

2. Dotace bude příjemci vyplacena do  15 dnů od podpisu Smlouvy.  
 

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15.2. následujícího kalendářního 
roku na účet poskytovatele dotace. 
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III. 
Účel využití dotace 

 
1. Dotace je poskytnuta za účelem uhrazení nutných výdajů spojených s činností 

Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2017 a na realizaci projektů a 
aktivit  podporujících  rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří – 
konkrétně na projekt „Objevte barokní zahradu Čech“. 
 

2. Příjemce se zavazuje čerpat dotaci dle rozpočtu předloženého v žádosti o dotaci,  a to 
takto:  

- mzdové náklady a autorské honoráře  – 150 000,- Kč 
- provozní náklady – 46 000,- Kč 

 
3. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2017.   

 
4. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů. 

 
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 
 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 

zakládací smlouvou o.p.s., 
- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 

běžného kalendářního roku, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

 
Neuznatelný náklad je náklad na: 
 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- dlužný úrok, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing). 

 
5. O změně způsobu čerpání dotace na hrazení nákladů na projekt může poskytovatel 

rozhodnout po odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku této 
Smlouvy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran  

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

a) Použít dotaci za účelem provádění činností stanovených zakládací smlouvou o.p.s., 
pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla 
poskytnuta (dále jen „kalendářní rok“). Příjemce dotace je povinen použít dotaci 
pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, zejména se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
b) Spolupracovat se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu při propagaci 

destinace České středohoří. 
 

c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 
 

d) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

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

 
f) Předat poskytovateli písemné závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace, a to 

do 31.1. následujícího kalendářního roku. 
 

g) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech 
výdajů hrazených z dotace.  

 
h) Zveřejňovat při všech příležitostech, že dotační prostředky poskytlo Město Litoměřice 

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 
s využitím dotačních prostředků. 

 
i) Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s vybraným projektem. 
 

j) Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 

k) Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

 
l) Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady včetně třídění 

jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
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m) Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 
14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 

n) Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích 
příloh, není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např.  
o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem 
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na 
vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
V. 

Kontrola čerpání dotace 
 

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

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

3. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 
provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 
navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 
splnění.  
 

 
VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 
 

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

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

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

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

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

8. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku IV. odst. 1 písm. l) této Smlouvy. Za porušení těchto 
povinností se stanoví odvod ve výši 1.000,- Kč. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  

 
9. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

10. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

 
 

Článek VII. 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 
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2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

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

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy 
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 
pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 

této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

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

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy 
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn 
písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
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7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou 
dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku následujícího po roce, na 
který byla dotace poskytnuta.  
 
 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

 
2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 
               

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel 
dotace a jeden příjemce dotace. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 

pravé  
a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města 
Litoměřice. 
    

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

7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

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

9.  Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
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10. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
………………………………....                                       ……………………………………… 
      Mgr. Ladislav Chlupáč                                                               Luděk Jirman                         
   starosta města Litoměřice                                                             ředitel Destinační agentury                  
                                                                                                             České středohoří, o.p.s. 



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

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  14.9.2017 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
  
  
Návrh:  
 
Zrušení příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice 
 
Odůvodnění: 
 
V návaznosti na usnesení RM č. 472/17/2017 ze dne 10.8.2016 předkládá odbor ŠKSaPP ZM 
zpracovaný návrh na zrušení příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, se sídlem 
Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 (dále též „PO CCR Litoměřice“), a to 
k 31.12.2017. 
Cílem tohoto kroku je synergie činností v oblasti komunikace, vnějších vztahů, informačních služeb a 
marketingu ve vztahu k občanům i návštěvníkům města poskytovaná z jednoho místa, naproti 
současnému stavu, kdy je realizovaná odděleně jak hlavní činností PO CCR, tak i částečně v rámci 
pracovních pozic kanceláře starosty a tajemníka. 
Hlavní účel a předmět činnosti PO CCR Litoměřice převezme plně nově zřizovaný odbor „Komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu“ s výjimkou několika příležitostných akcí (Litoměřický hrozen, jarmark), 
který bude realizovat v rámci své hlavní činnosti PO MKZ v Litoměřicích. 
 
Podle § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb. ke zrušení příspěvkové organizace dochází dnem určeným 
zřizovatelem v rozhodnutí, uplynutím tohoto dne její majetek, práva a závazky přechází na zřizovatele. 
Zrušení příspěvkové organizace je podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
vyhrazeno zastupitelstvu. Vzhledem k nezbytným organizačním změnám a dalším krokům 
(inventarizace, kontrola hospodaření interním auditem, apod.) je navrhováno zrušení s účinností k datu 
31.12.2017. Zrušení příspěvkové organizace znamená, že již nadále nebude vykonávat činnost, kterou 
je naplňován účel, pro který byla zřízena, nýbrž naopak vykoná kroky nutné ke svému zániku. Do 
výmazu z veřejného rejstříku PO stále existuje; její vnitřní poměry se nadále řídí zřizovací listinou a 
dalšími pokyny zřizovatele a také vnitřními předpisy PO. 
Zánik příspěvkové organizace nastává dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku viz § 185 občanského 
zákoníku. U příspěvkové organizace není stanovena její likvidace, neboť celé její jmění přechází  
na zřizovatele (§ 169 odst. 1 OZ). 
 
V současné době jsou smlouvami o výpůjčkách předány do užívání PO CCR Litoměřice nemovité věci 
(část č.p. 68 a prostory Informačního centra) a také věci movité (dlouhodobý hmotný a nehmotný 
a drobný dlouhodobý hmotný majetek). K datu 31.12.2017 přejdou závazky z těchto smluv na 
zřizovatele a výpůjčky tak budou ukončeny splynutím půjčitele a vypůjčitele v jedné osobě. Není tedy 
třeba uzavírat dohody o ukončení těchto smluv, popř. je vypovídat. O převzetí bude vyhotoven 
předávací protokol. 
 
Z praktického hlediska budou před zrušením PO provedeny zejména tyto činnosti:  
 

• zřizovatel provede kontrolu hospodaření v PO (v průběhu listopadu 2017),  

• PO zajistí důležité dodavatelsko-odběratelské vztahy, tedy oznámí všem stranám ukončení své 

činnosti a zajistí ukončení všech smluv,  

• PO informuje zdravotní pojišťovny, ČSSZ, správce daně, peněžní ústavy, pojišťovny (např. 

povinné ručení u motorového vozidla), 

• PO ve spolupráci se zřizovatelem zajistí archivaci písemností (včetně skartace). 



• PO provede inventarizaci majetku, včetně doložení všech smluv, které se majetku týkají, 

zejména nájemních vztahů a také dalších podkladů jako je stavební dokumentace, revizní 

protokoly nebo záruční listy; včetně vyhotovení předávacího protokolu, 

• PO provede inventarizaci pohledávek, popř. odpis promlčených pohledávek, 

• PO sestaví řádnou účetní závěrku k 31.12. 2017 

• PO vyhotoví přehled o přijatých dotací z rozpočtu územního samosprávného celku,  

z rozpočtu regionální rady nebo ze státního rozpočtu (předloží vyúčtování dotace včetně všech 

podkladů),  

 
Návrh byl projednán a připomínkován jak pracovníky útvaru kontroly a interního auditu, tak i právního 
oddělení kanceláře starosty a tajemníka. 
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje zrušení příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice,  
se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018, ke dni 31.12.2017. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:     



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  14.09.2017 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta  
  
Návrh: schválení změny rozdělení oblastí působnosti pro starostu města v souvislosti se 
vznikem nového odboru Městského úřadu Litoměřice  
 
Odůvodnění:   
Na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaném dne 11.12.2014 byly schváleny 
usnesením č. 26/02/2014 Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů ve volebním 
období 2014-2018. Konkrétně starostovi města byly svěřeny tyto oblasti působnosti: 
 

 útvar kontroly a interního auditu, 
 útvar obrany a krizového řízení, 
 Městská policie Litoměřice, 
 zástupce Města při jednání s Hospodářskou a sociální radou a s Hospodářskou komorou, 
 jednání v rámci geotermálního projektu a 1. Geotermální Litoměřice a.s., 
 jednání v rámci projektu „Revitalizace městského pivovaru“. 

 
Rada města Litoměřice dne 10.08.2016 schválila změnu Organizačního řádu Města Litoměřice a Městského úřadu 
Litoměřice č. 2/2016, ve znění pozdějších změn, a to příkazem č. 8/2017. Součástí schválených změn byl 
mimo jiné vznik nového odboru městského úřadu, a to Odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
s účinností ke dni 1.1.2018. Navrhuje se tento odbor svěřit do působnosti starosty města. 
 
Schválená změna bude promítnuta do znění Organizačního řádu Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice  
č. 2/2016, ve znění pozdějších změn (konkrétně do Přílohy č. 1). 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje změnu rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných 
zastupitelů města na volební období 2014-2018, a to tak, že mezi oblasti svěřené působnosti 
starosty města patří s účinností ke dni 1.1.2018 Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu. 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 
 

 
 



M ě s t o L i t o m ě ř i c e 
 

 
N Á V R H   D O   ZM 

 

 
pro jednání ZM, dne:  29.06.2017 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí KSaT 
 
Návrh: schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 – změna vyhlášky o veřejném pořádku 
         
Odůvodnění:  
Město Litoměřice má veřejný pořádek regulovaný obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017 
(dále též „OZV“). Vyhláška stanovuje mimo jiné úpravu doby nočního klidu na základě 
zmocnění v § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (do 1.7.2017 podle 
§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích), a to její zkrácení v době konání 
významných tradičních slavností.  
Již v odůvodnění návrhu na schválení vyhlášky zastupitelstvem (27.4.2017) byli zastupitelé 
upozorněni na stanovisko MV ČR, které se kriticky vyjádřilo ke zkrácení doby nočního klidu  
u dvou akcí, a to promítání v Letním kině na Střeleckém ostrově a tzv Hudebních večerů  
na zahradě Biskupského pivovaru. Na tomto stanovisku MV ČR setrvalo a v právním rozboru 
OZV u promítání v Letním kině doporučilo po předložení programu kina sjednocení výjimek 
s uskutečněným promítáním (projednáno s provozovatelem). 
Pokud se týká výjimek schválených pro dny konání Hudebních večerů na zahradě 
Biskupského pivovaru, shledalo MV ČR tuto výjimku v rozporu se zákonem, když se nejedná 
o akci tak kulturně významnou, že je odůvodněné cca 42 nocí v roce zkrátit dobu nočního 
klidu („ničím výjimečná hudební kulisa pobytu na jedné ze zahrádek jednoho z pohostinských 
zařízení ve městě“). Právní rozbor tvoří přílohu tohoto návrhu. 
Pokud by tato výjimka nebyla z OZV vypuštěna bude MV ČR postupovat podle § 123 zákona 
o obcích, tedy výzvou obci ke zjednání nápravy, pozastavením účinnosti předmětného 
ustanovení vyhlášky a podáním rozkladu k Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení tohoto 
ustanovení.  
Z uvedených důvodů se změnovou vyhláškou č. 5/2017 se ruší článek 3 odst. 2 písm. k) 
obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o veřejném pořádku, ze dne 27. dubna 2017. Navrhuje 
se, aby vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu (rozpor se zákonem) nabyla 
účinnosti dnem vyhlášení. Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, kterou se mění vyhláška č. 2/2017  
o veřejném pořádku (vyhláška 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. 5/2017, 
 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 
o veřejném pořádku 

  

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 14. září 2017 usneslo vydat 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., 

o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Článek 1 

Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 
 
Článek 3 odst. 2 písm. k) obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o veřejném pořádku, 

ze dne 27. dubna 2017, se zrušuje.  

 

Článek 2 
Účinnost 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu1) dnem vyhlášení. 

  

 

 

 

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

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1) odstranění rozporu vyhlášky se zákonem 



 

Doložka o vyhlášení OZV 

Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 

úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně 

se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

...............  2017 

 

Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2017 

 

Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 

                                                                                                                     (razítko, podpis) 

 

 



  

 1 

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
oddělení dozoru Ústí nad Labem 

 
 

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky 
 

Město: Litoměřice (dále jen „město“) 
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o veřejném pořádku (dále jen „OZV“) 
 
Datum vydání:   27. 04. 2017 
Vyvěšeno na úřední desce: 28. 04. 2017 
Sejmuto z úřední desky:  14. 05. 2017 
Datum účinnosti:    13. 05. 2017 (patnáctým dnem po dni vyhlášení) 
 
Na základě zmocnění: 
 
Z úvodní věty OZV Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České 
republiky (dále jen „ODK“) zjistil, že byla vydána na základě ustanovení § 10 písm. a), c), 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Posouzení OZV: 
 
Při posuzování OZV byl použit ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále 
jen „Ústava“), usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České 
republiky (dále jen „Listina“), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích (dále jen „zákon o některých přestupcích“) a č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného 
zdraví“), č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších 
předpisů a č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon 
o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. Využit byl i výnos ministerstva 
kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení 
historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci (dále jen „výnos Ministerstva 
kultury“). Současně byly respektovány nálezy Ústavního soudu – zejména č.j. Pl. ÚS 
sp. zn. Pl. ÚS 24/06, Pl. ÚS 57/05, Pl. ÚS 69/04 (Ústí nad Labem), Pl. ÚS 10/06 (Plzeň), 
Pl. ÚS 33/05 (Krupka), Pl. ÚS 35/06 (Kořenov), Pl. ÚS 45/06 (Jirkov), Pl. ÚS 44/06 
(Těrlicko), Pl. ÚS 46/06 (Mariánské Lázně), Pl. ÚS 28/09 (Břeclav), Pl. ÚS 58/05 (České 
Velenice), Pl. ÚS 13/09 (Vodňany), Pl. ÚS 19/11 (Liberec) a Pl. ÚS 4/16 (Chrastava). Dále 
bylo postupováno dle stanoviska ODK č. 1/2007 - podmínky platnosti a účinnosti obecně 
závazné vyhlášky, č. 7/2006 (Povolování výjimek z povinností stanovených obecně 
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závaznými vyhláškami obcí), č. 12/2008 (Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/06 
(Kořenov – veřejný pořádek), č. 13/2008 (Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/07 
(Plchov) – veřejná prostranství), č. 16/2008 (Ukládání povinností v obecně závazných 
vyhláškách obcí ve vztahu k veřejnému prostranství), č. 22/2008 postup Ministerstva vnitra 
při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem, č. 23/2008 
(Ukládání povinností formou obecně závazné vyhlášky), č. 24/2008 (Ukládání povinností 
v obecně závazných vyhláškách obcí), č. 26/2008 (Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 
33/05 (Krupka) – veřejný pořádek), č. 29/2008 (Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 
46/06 (Mariánské Lázně) – veřejný pořádek), č. 5/2009 (Nález Ústavního soudu sp. zn. 
Pl. ÚS 47/06 (Sušice) – obecně závazná vyhláška města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, 
čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů) a č. 5/2010 
(Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 58/05 (České Velenice) – omezující opatření 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku), metodický materiál č. 4 – 
zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku dle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, č. 10 zákonné zmocnění k vydávání obecně závazné 
vyhlášky obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle § 10 písm. c) 
zákona o obcích, č. 26 – zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, 
kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo žádnou a metodické doporučení ODK k činnosti územních 
samosprávných celků č. 1 – „Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí 
– obecná část“ a č. 4 - „Tvorba obecně závazných vyhlášek - Úprava místních záležitostí 
veřejného pořádku“. Konečně bylo využito telefonického vyjádření města v osobě 
Bc. Skokové vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka Městského úřadu Litoměřice ze dne 
13. 10. 2016 (dále jen „telefonické vyjádření města“) a aktuálního vyjádření města v osobě 
téže Bc. Martiny Skokové vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka Městského úřadu 
Litoměřice ze dne 2. 6. 2017 (dále jen „písemné vyjádření města“). 
 
K obsahu OZV: 
 
ODK nejdříve zkoumal, zda byla OZV přijata a vydána v mezích Ústavou stanovené 
kompetence a zda byla přijata ústavně předepsaným způsobem (tedy, zda OZV samotná 
byla vydána oprávněným orgánem a zda proces jejího vydávání nebyl poznamenán 
závažnou formální vadou). OZV byla vydána na zasedání Zastupitelstva města dne 
27. 4. 2017. OZV byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu města dne 28. 4. 2017 
a sejmuta byla dne 14. 5. 2017 (OZV tedy visela nepřetržitě celkem 17 dnů). Účinnost této 
OZV byla stanovena patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj. na den 13. 5. 2017. Vycházeje 
z presumpce správnosti uvedených údajů a splnění podmínky platnosti OZV vyvěšením 
na dobu 15 dnů po jejím vydání na úřední desce a stanovení účinnosti po dni vyhlášení, 
resp. nejdříve na den vyhlášení, tj. nezavádí se pravá zpětná účinnost (retroaktivita), lze 
důvodně předpokládat, že procedurální požadavky při schvalování OZV byly splněny, tedy 
že OZV byla přijata a vydána zákonným postupem a v rámci pravomoci svěřené městu 
Ústavou. 
 
ODK se rovněž zaměřil na zkoumání, zda město při vydání OZV nejednalo za hranicí 
pravomoci (ultra vires), tj. mimo věcnou působnost zákonem mu vymezenou (srov. nález 
sp. zn. Pl. ÚS 63/04 nebo Pl. ÚS 1/05) nebo nezneužilo zákonem svěřené působnosti 
(tj. na případné zjevné zneužití výkonu samostatné působnosti, resp. právem 
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aprobovaného účelu či opomíjení relevantních úvah nebo věnování se nerelevantním 
úvahám při přijímání rozhodnutí). Dle ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy jsou obce, 
resp. jejich zastupitelstva nadány pravomocí vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích 
své působnosti. Na tuto činnost je třeba pohlížet jako na originární normotvorbu. Podle 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno 
vydávat obecně závaznou vyhlášku obce v rámci samostatné působnosti obce. 
Dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích do samostatné působnosti obce patří 
záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny 
krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která 
je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále 
záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Ukládat obecně závaznou 
vyhláškou občanům jednostrannými příkazy a zákazy povinnosti smí obec jen na základě 
a v mezích zákona, neboť je vázána čl. 2 odst. 3 Ústavy a  čl. 2 odst. 2 Listiny. Podle 
ustanovení § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích se obec při výkonu samostatné 
působnosti (obecně definované ustanovením § 35 odst. 1 zákona o obcích) řídí 
při vydávání obecně závazné vyhlášky zákonem. Tomuto zákonnému příkazu odpovídá 
vymezení věcných oblastí, v nichž je obec oprávněna originárně tvořit právo. Zákon 
o obcích stanoví ve svém § 10, v jaké věcně vymezené oblasti může obec ukládat 
povinnosti obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti. Jedná se 
zejména o 
• § 10 písm. a) zákona o obcích, podle kterého obec může uložit povinnosti 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které 
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech 
a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých 
veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány; 

• § 10 písm. c) zákona o obcích, podle kterého může obec uložit povinnosti k zajištění 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, 
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících 
potřebám veřejnosti. 

Dále se jedná o případ, kdy je k tomu obec zmocněna zvláštním zákonem (§ 10 
písm. d) zákona o obcích). V daném případě je takovým zvláštním zákonem zákon 
o přestupcích, dle jehož 
• § 47 odst. 6 obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, 

zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 

Pro úplnost uvádíme, že od 1. 7. 2017 se jedná o zákonné zmocnění upravené v zákoně 
o některých přestupcích, dle jehož  

• § 5 odst. 6 obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, 
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 
dodržována. 

 
Článek 1 – „Předmět a cíl vyhlášky“ 
 
Deklarovaným cílem OZV v odst. 1 je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, 
ochrana mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění regulace nočního 
klidu ve výjimečných případech. Město správně stanovilo cíl OZV. Předmětem OZV jsou 
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dle odst. 2 opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
prostřednictvím regulace žebrání jakožto činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek 
ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy anebo estetickým vzhledem města, tedy 
oblasti, jejichž řešení na místní úrovni je umožněno zákonnými zmocněním § 10 písm. a) 
a c) zákona o obcích. Současně je pak předmětem OZV soubor opatření upravujících 
zmírnění zákonné regulace doby nočního klidu (tedy celostátní úpravy nastavené v § 47 
odst. 6 zákona o přestupcích, resp. od 1. 7. 2017 v § 5 odst. 6 zákona o některých 
přestupcích). Tím město všeobecně vymezilo obsah této OZV, jakož i zhodnotilo náhled 
města (negativní) na regulovanou činnost - žebrání. V odst. 3 se pouze informativně 
odkazuje s problematikou ochrany nočního klidu na zákon, přičemž v poznámce pod čarou 
se cituje úprava jak aktuálního znění zákona o přestupcích, který vymezuje dobu nočního 
klidu a přestupek rušení nočního klidu, tak i znění nového zákona o některých přestupcích, 
který od 1. 7. 2017 činí totéž. Město tedy pouze informuje adresáty právní normy 
o zákonné úpravě nočního klidu. Toto ustanovení město patrně zařadilo do rámce OZV 
z důvodu komplexnějšího informování adresátů právní normy o povinnostech týkajících se 
rovněž problematiky hluku vyplývajících přímo ze zákona, popř. jako obecný úvod 
k navazující úpravě výjimečného zkracování doby nočního klidu. Město takovou citaci 
zákona provedlo beze změn a úprav, taková citace je přípustná. 
 
Přijatá právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem. 
     
Článek 2 – „Zákaz žebrání na veřejném prostranství“ + příloha č. 1 a č. 2 OZV  
 
V odst. 1 se stanoví zákaz žebrání na veřejných prostranstvích nacházejících se na území 
Městské památkové rezervace (mapový zákres území, které je jinak vymezené výnosem 
Ministerstva kultury, je provedeno v příloze č. 1 OZV) a na dalších veřejných 
prostranstvích vymezených v mapové příloze č. 2 OZV. Vyslovení zákazu obecně 
závaznou vyhláškou musí vycházet z obecného principu proporcionality. Jak vyplývá 
z nálezu Pl. ÚS 35/06 (Kořenov), obec by neměla zákazy formulovat plošně, ale vždy jen 
v nejméně omezujícím rozsahu. To znamená, že by měla regulaci určitého chování 
vztahovat zásadně na určitá v obecně závazné vyhlášce vymezená místa, případně doby, 
s přihlédnutím k povaze chování a jeho způsobilosti (významnou měrou) narušit veřejný 
pořádek v obci. V nálezu Pl. ÚS 69/04 (Ústí nad Labem) dospěl Ústavní soud, pokud se 
jedná o zákaz žebrání k závěru, že tato činnost nenarušuje závažným způsobem veřejný 
pořádek jako nabízení sexuálních služeb, a proto ji není možno zakázat obecně, ale jen 
na některých veřejných prostranstvích. ODK konstatuje, že příloha č. 1 OZV nemá sama 
o sobě normativní funkci a má být překreslením slovního vymezení Městské památkové 
rezervace ve výnosu Ministerstva kultury (slovní vymezení je citováno v poznámce 
pod čarou č. 3). Naopak příloha č. 2 vymezuje další veřejná prostranství, kterými jsou dle 
mapového zákresu zhruba prostory před vlakovým nádražím, prostor autobusového 
nádraží a přilehlého parkoviště (rozlišení od ostatních míst je provedeno ztmavením 
území, které již není vymezováno), přičemž toto malé území přímo navazuje na Městskou 
památkovou rezervaci (dalo by se říci, že se jedná o vstupní bránu k Městské památkové 
zóně osobami využívajícími veřejnou hromadnou dopravu). Přestože ODK v rámci 
abstraktní kontroly nezkoumá konkrétní obsahy vymezených veřejných prostranství, 
v případě, že z obecně závazné vyhlášky je na první pohled patrná zjevná vada (např. 
uvedení hřbitovů, míst na dráze apod.), zabývá se i zákonností vymezení veřejného 
prostranství. Slova obsažená v § 34 zákona o obcích „a další prostory přístupné bez 
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omezení“ je nutné vykládat tak, že nejde o jakékoliv prostory, tj. „jiné prostory“, ale že jde 
o prostranství mající obdobný charakter jako „náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, 
parky a veřejná zeleň“ (kupř. nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/02, Pl. ÚS 44/06). 
Za veřejné prostranství může obec určit pouze místa, která jsou užívána obecným 
způsobem, tzn., že nikdo není předem z tohoto užívání vyloučen, a svým charakterem 
tomuto účelu odpovídají. Je nutno zdůraznit, že obec při určení veřejného prostranství 
rovněž musí pečlivě posoudit, zda jeho neomezené užívání všemi je nezbytné 
pro zajištění ochrany zájmů občanů a zájmů veřejného života. ODK neidentifikoval žádný 
takový prostor, který by na první pohled nevyhovoval výše uvedenému požadavku. ODK 
uzavírá, že na rozdíl od vymezování zpoplatněného veřejného prostranství u místního 
poplatku za užívání veřejného prostranství, kdy je nezbytné přesné a určité vymezení 
zpoplatněného veřejného prostranství, učinil Ústavní soud u vymezování veřejného 
prostranství určité volnější závěry, kdy na takovém pregnantním vymezení netrval, přesto 
i v takovém případě by mělo být adresátům OZV jasné, kterých veřejných prostranství se 
zákaz žebrání týká. ODK dospěl k závěru, že o rozsahu regulovaného prostoru nemůže 
být pochybnosti. Z definice pojmu žebrání uvedené v odst. 2 OZV ve spojení s čl. 1 odst. 
2 písm. a) OZV je zjevné, že se žebrání hodnotí v místních podmínkách jako činnost, která 
může narušit ve městě jak veřejný pořádek a být v rozporu s dobrými mravy, tak i činnost 
narušující estetickou hodnotu města. Rozhodlo-li se město tuto negativní činnost zakázat 
jen na některých (frekventovaných – např. turisticky) místech veřejného prostranství ve 
vymezených územích města, jedná se o postup souladný s ustanovením § 10 písm. a) i c) 
zákona o obcích, kterým se současně naplňuje princip proporcionality. Ustanovení odst. 3 
stanoví, které činnosti se za žebrání v místních podmínkách nepovažují (i když se 
v podstatě o žebrání v převážné většině, tj. požadavek jakéhokoliv plnění 
bez hmatatelného protiplnění, jedná), tj. stanoví se výjimka z odst. 1 tohoto článku OZV. 
Jedná se konkrétně o vybírání peněz pro studenty související s ukončením střední školy – 
tzv. „poslední zvonění“. K bližšímu pochopení pojmu střední škola se v poznámce 
pod čarou uvádí odkaz na § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Dále se jedná o vybírání milodarů členy řeholních řádů a vybírání prostředků 
v rámci veřejné sbírky. V poznámkách pod čarou se přitom uvádějí odkazy na zákon 
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 
společnostech), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 
předpisů. Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o výjimky učiněné v případech, kdy se jedná 
jednak o činnost společností obecně tolerovanou (např. vybírání peněz studenty), která je 
součástí již vžitých tradic a výrazem studentských svobod, a dále o činnosti, které jsou 
regulovány (resp. výslovně povoleny) již přímo zákonem. Uvedené výjimky nemají 
diskriminační charakter, neboť se vztahují na všechny studenty středních škol, členy všech 
řeholních řádů a všechny pořadatele veřejných sbírek. 
 
Přijatá právní úprava naplňuje princip proporcionality, sleduje jiný předmět než zákonná 
úprava, avšak stále v rámci místních záležitostí veřejného pořádku, popř. vzhledu obce, 
a nebyla shledána v rozporu se zákonem.  
 
Každá výjimka z obecně nastaveného pravidla chování by neměla být tzv. diskriminační, 
tedy nastavena na věcně neodůvodnitelných rozdílech. Ústavní soud se v nálezu 
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sp. zn. Pl. ÚS 15/02 vyjádřil v tom smyslu, že rovnost je kategorie relativní, jež vyžaduje 
odstranění neodůvodněných rozdílů. Zásadě rovnosti v právech dle článku 1 Listiny je 
proto třeba rozumět tak, že právní rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být 
projevem libovůle, neplyne z ní však závěr, že by každému muselo být přiznáno jakékoli 
právo. Rovněž mezinárodní instrumenty o lidských právech a mnohá rozhodnutí 
mezinárodních kontrolních orgánů vycházejí z toho, že ne každé nerovné zacházení 
s různými subjekty lze kvalifikovat jako porušení principu rovnosti, tedy jako protiprávní 
diskriminaci jedněch subjektů ve srovnání se subjekty jinými. Aby k porušení došlo, musí 
být splněno několik podmínek, a to, že s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné 
nebo srovnatelné situaci, se zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní 
a rozumné důvody pro uplatněný rozdílný přístup. Ústavní soud dospěl k závěru, že určitá 
zákonná úprava, jež zvýhodňuje jednu skupinu či kategorii osob oproti jiným, nemůže být 
sama o sobě bez dalšího označena za porušení principu rovnosti. Zákonodárce (obec 
při vydávání obecně závazné vyhlášky) má určitý prostor k úvaze, zda takové preferenční 
zacházení zakotví. Musí přitom dbát o to, aby zvýhodňující přístup byl založen 
na objektivních a rozumných důvodech (legitimní cíl zákonodárce) a aby mezi tímto cílem 
a prostředky k jeho dosažení (právní výhody) existoval vztah přiměřenosti. Na tento nález 
Ústavní soud navázal v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 35/13, podle kterého není cokoliv, co obec 
koná, konáním ve veřejném zájmu a jde o nedůvodně nerovný přístup obce k sobě samé 
na straně jedné a k ostatním fyzickým a právnickým osobám na straně druhé, jestliže je 
zaveden odlišný právní režim pro druhově obdobné či shodné akce pouze na základě 
osoby pořadatele akce. Pokud zákon či přímo ústavní pořádek umožňuje obci zakázat 
či omezit obecně závaznou vyhláškou ze stanovených důvodů a ve veřejném zájmu určité 
činnosti, musí takové zákazy či omezení platit stejně pro všechny případy, které splňují 
stanovené podmínky, a zejména pro všechny osoby, které by takové činnosti mohly 
či chtěly vykonávat, včetně obce samotné. Konečně nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 
4/16 završil výkladový proces, kdy se mj. vyjádřil k pojmu výjimečnosti v tom smyslu, že 
zákonodárce tím, že dal obcím možnost skrze přijetí obecně závazné vyhlášky určit 
případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, současně vyslovil, že by mělo jít 
o případy výjimečné, přičemž uvedl, že se může jednat např. o slavnosti či obdobné 
společenské nebo rodinné akce. Ze zákona tedy vyplývá, že veřejný zájem, jakým je noční 
klid, a tedy nerušený odpočinek v zákonem vymezené noční době, má být zájmem 
na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity 
převážen pouze ve výjimečných případech. Mimo věcnou působnost vymezenou zákonem 
by tak obec jistě vykročila v případě, že by kratší nebo žádné vymezení doby nočního klidu 
platilo po větší část roku, a tak fakticky nahrazovalo zákonnou úpravu, či že by nebylo 
odůvodněno lokálními specifiky a nebylo činěno se znalostí místních poměrů a ohledem 
na ně, případně by bylo zcela nahodilé a arbitrární. Ustanovení § 47 odst. 3 zákona 
o přestupcích je třeba interpretovat i tak, že stanovování kratší nebo žádné doby nočního 
klidu má být vázáno toliko na případy, tj. konkrétní data či události, jež lze více či méně 
předvídatelně vztáhnout k určitému konkrétnímu datu, nikoliv na subjekty, tj. pořadatele 
akce. Ustanovení zákona o přestupcích jednak přesně definuje, v jaké době je podle 
veřejného pořádku a společenského úzu čas na nerušený odpočinek, jednak obcím 
umožňuje, aby takto konkrétně vymezenou dobu flexibilně upravovaly, tedy, řečeno 
lapidárně, sdělily lidem žijícím v obci, kdy či za jakých okolností na nerušený odpočinek 
v délce osmi hodin vzhledem k místním specifikům nárok nemají, protože osoby tento 
jejich odpočinek narušující za to nebudou podléhat veřejnoprávní sankci. Výjimečné 
případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je proto třeba vymezit 
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natolik určitě, aby lidé žijící v obci mohli počet a rozložení potenciálně probdělých nocí 
v roce předvídat. Takovéto dny je pak třeba vymezit buď konkrétním datem (například 
1. 1.), datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je 
vzhledem k místním tradicím předvídatelné a neponechávat toto vymezení na vůli 
či libovůli určitého subjektu.  
 
Město ve třinácti případech zkracuje dobu nočního klidu, a to v rozsahu od dvou do šesti 
hodin. Ve všech výjimečných případech se jedná ve svém součtu o části cca 90 nocí 
(některé noci se překrývají) v průběhu aktuálního kalendářního roku. Ve dvou případech 
vymezených v odst. 1 se jedná o zkrácení doby nočního klidu na území celého města, 
neboť probíhají takové akce (zpravidla velké množství rodinných i jiných společenských 
akcí organizovaných i neorganizovaných), které opravňují zkrátit dobu nočního klidu 
všeobecně (zájem na hlučné sdružování se osob v nočních hodinách tradičních nocí 
převažuje obecně nad právem na klidný a nerušený osmihodinový spánek)m, a které tak 
nejsou vázány na určitou část obce (Silvestrovská noc, Filipojakubská noc). V dalších 
případech vymezených v odst. 2 město zvolilo dle místních podmínek zkrácení doby 
nočního klidu pouze na části města. Zkrácení doby nočního klidu jen pro část města 
přichází v úvahu pouze tehdy, je-li samotný výjimečný případ (událost) pouze teritoriálně 
omezený. S ohledem na zásadu minimalizace zásahů do práv osob je v takovém případě 
možné připustit teritoriální vymezení výjimky z doby nočního klidu (přičemž však je třeba 
si uvědomit, že s ohledem k šíření zvuku v prostředí je vázanost výjimky na určité území 
poněkud obtížně dosažitelná, tento důsledek však nastává i v případech, kdy hluk 
přechází na území jiné okolní obce s rozdílnou právní úpravou zkrácení doby nočního 
klidu). Teritoriální omezení výjimky v obecně závazné vyhlášce však musí mít 
bezprostřední vztah k události, k níž se výjimka vztahuje, nemělo by jít o teritoriální 
omezení nahodilé (bezdůvodné) či dokonce diskriminační. ODK v této souvislosti již 
nezjišťovalo důvody teritoriálního omezení a vycházelo z telefonického vyjádření města 
k předchozí obecně závazné vyhlášce č. 3/2016. Tehdy se město na telefonický dotaz 
ODK vyjádřilo v telefonickém vyjádření města tak, že omezení doby nočního klidu na 
území celého města bylo v daných případech nadbytečné a neúčelné, neboť cílem města 
bylo omezit rušení nočního klidu mimo místo konání akce činnostmi s akcí nesouvisejícími 
a současně minimalizovat dopady rušení vůči zbytku území města, kterého se uvedená 
výjimečná akce netýká (zájmem je umožnit konání výjimečné akce, nikoliv umožnit všem 
obyvatelům nerušeně hlučet ve vymezený úsek noci, i když není vyloučeno, že na 
totožném území budou v dané době prováděny i jiné hluky s akcí nesouvisející). Ve všech 
případech jsou všechna výjimečná zkrácení doby nočního klidu odůvodněna v poznámce 
pod čarou. Z poznámek pod čarou je zjevné, že obec vycházela z návaznosti zkracování 
dob nočního klidu jen na určité části města na kulturní a společenské akce, které se 
odehrávají jen na jeho konkrétních částech (popř. mají dopad jen na konkrétní části 
města). Podle druhů takových akcí nebo událostí je pak zvoleno i časové rozvrstvení 
posunu doby nočního klidu na území města (jak bylo uvedeno výše, jedná se o zkrácení 
doby nočního klidu v rozmezí od 2 do 6 hodin). ODK by tedy mohlo v rámci abstraktní 
kontroly zákonnosti hodnotit obsah ustanovení tohoto článku tak, že byla zachována 
zásada přiměřenosti časové i místní, vzhledem k okolnostem však byl ODK nucen 
zkoumat některá zkrácení blíže (viz dále). ODK hodnotí vymezení nocí zkrácení doby 
nočního klidu ve všech případech dostatečně určité, srozumitelné, jasné a předvídatelné 
(seznatelné již ze samotné OZV v kombinaci se standardním kalendářem). Ve většině 
případů se jedná o všeobecně přijímané období radosti a volnějšího chování, které je 
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naplněno i hlučnými projevy osob během tradičních slavností, oslav nebo událostí 
pořádaných tradičně na území obce v tradičních termínech.  
 
V rámci abstraktní kontroly zákonnosti ODK standardně zpravidla neposuzuje skutečnosti 
uvedené v OZV, pokud z OZV není zjevný náznak patrného vybočení ze zásad zkracování 
doby nočního klidu uvedených výše. Vzhledem k tomu, že dva případy zkracování doby 
nočního klidu zahrnují několik desítek nocí (cca 30 a cca 40), což z hlediska posuzování 
dodržení zásady výjimečnosti vzbudilo okamžitou pozornost, musel se ODK těmito 
ustanoveními zabývat podrobněji. Z uvedených ustanovení nebylo zřejmé (resp. existovaly 
odůvodněné pochybnosti), zda se ve všechny (hledisko přiměřenosti) zde uváděné noci 
(resp. jejich části) v areálu letního kina a v areálu Biskupského pivovaru konají nějaké 
akce (či jiné hlasité noční aktivity), jejichž konání by věcně odůvodňovalo zavedení 
výjimečného zkrácení doby nočního klidu (včetně převážení zájmu na udržení místních 
tradic a upevňování mezilidských vztahů nad právem na noční klid), a proto ODK požádal 
město o stanovisko (vyjádření), zda se ve všech uvedených nocích konají takové výše 
popsané akce (nebo hlasité noční aktivity), a proč po všechny v čl. 3 odst. 2 písm. i) a k) 
OZV uvedené noci převažuje zájem na udržení místních tradic a na upevňování 
mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity nad zájmem veřejným, jakým je nerušený 
odpočinek v noční době.  

 
K tomu město ve svém písemném vyjádření města uvedlo: „Pokud se týká čl. 3 odst. 2 
písm. i) doba nočního klidu se zkracuje z důvodu konání akce „Projekce v letním kině“, 
a to pouze na Střeleckém ostrově v Litoměřicích, tedy vymezeném území města. Jedná se 
o každoroční promítání v letním kině, které z důvodu viditelnosti nemůže započít dříve, 
než se setmí a proto se promítání protáhne přes 22 hodinu. Na Střeleckém ostrově se sice 
nenachází žádné objekty sloužící k bydlení, ale vzhledem k šíření zvuku nelze vyloučit 
narušení odpočinku občanů bydlících v nepříliš vzdálených lokalitách. Letní kino má 
v Litoměřicích dlouholetou tradici a po uvedené noci převažuje zájem na udržení místních 
tradic a na upevňování mezilidských vazeb nad zájmem veřejným, jakým je nerušený 
odpočinek v noční době. Ve všech nocích uvedených v OZV se koná výše popsaná akce. 
Jako podklad zasíláme program letního kina pro rok 2017. Podle čl. 3 odst. 2 písm. k) OZV 
se doba nočního klidu zkracuje z důvodu konání akce „Hudební večer“ na zahradě 
Biskupského pivovaru (Komenského 748/4, Litoměřice). Jedná se o večery s živou hudbou 
pořádané pro návštěvníky pivovaru, kde se uskutečňují i různé společenské a rodinné 
akce typu svatebních hostin a oslav významných životních jubileí. Zájem občanů je tak 
velký, že až do září jsou termíny obsazeny. Je skutečností, že se v blízkosti nacházejí 
obytné budovy, ale pivovar je obklopen vzrostlými stromy, které zvuk značně tlumí. 
Vzhledem k tomu, že pivovar je nově otevřen cca 2 roky, jedná se o novou tradici, 
nicméně se domníváme, že ani Ústavní soud ve svém nálezu nevyloučil možnost 
zakládání nových tradic. Uvedené akce se konají po všechny noci stanovené v OZV a mají 
nepochybně vliv na upevňování mezilidských zejména rodinných vazeb. Závěrem 
uvádíme, že OZV uděluje výjimky ve výjimečných případech, nikoli po větší část roku a 
všechny akce jsou odůvodněny místními specifiky. Dochází pouze ke zkrácení doby 
nočního klidu nikoli k jejímu úplnému zrušení a děje se tak povětšinou na omezené části 
území města.“ 
 
K odst. 2 písm. i) ODK uvádí, že uvedené vyjádření města, podle kterého ve všech nocích 
uvedených v OZV se koná výše popsaná akce (projekce v letním kině), bohužel 
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neodpovídá obsahu OZV a zaslané tabulce promítání (ač město tvrdí opak). Naopak 
téměř ve třetině nocí k žádnému promítání dle zaslané tabulky nedochází. Přestože tak 
město nenastavilo počet nocí zkrácení doby nočního klidu proporcionálně skutečné 
potřebě, nejedná se o takové vybočení ze zásady přiměřenosti, které by zjevně 
odůvodňovalo dozorový zásah ODK do práva na samosprávu. Počet nocí, vůči nimž jsou 
uvedeni adresáti OZV v omyl (např. si v takových nocích zajistí ubytování mimo město, 
avšak zbytečně), nedosahuje takové disproporce vůči nocím, kdy se skutečně bude 
provádět činnost, která by hlukem rušila nočního klid, a kvůli níž byla doba nočního klidu 
zkrácena. 
 
K odst. 2 písm. k) ODK uvádí, že město pouze rozvedlo informaci uvedenou již v OZV, 
přičemž takové hudební večery označilo za běžné hudební večery pro návštěvníky 
pivovaru, resp. zdejší restaurace (s venkovním posezením), kteří při této příležitosti často 
ve zdejší restauraci oslavují třeba svá životní jubilea, či pořádají svatby. Výjimečnost 
zkrácení doby nočního klidu pak město zdůvodňuje velkým zájmem obyvatel o toto 
pohostinské zařízení – je obsazeno až do září (z vyjádření není možné pochopit, že by se 
mělo jednat o zájem o hudební večery, které by byly hlavní náplní událostí na tomto místě; 
naopak je zjevné z vyjádření, že takové hudební večery jsou pouze doplňkovou činností). 
ODK nerozporuje zakládání nových tradic, ale spojitost tzv. hudebních večerů s činností, 
která se nemůže odehrávat jindy než v nočních hodinách. Město ať záměrně či 
nezáměrně neodpovědělo, čím konkrétním převažuje v tomto případě zájem na udržení 
místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity nad 
zájmem veřejným (v čem se odlišuje od ostatních hostinských zařízení, kde by chtěli 
v nočních hodinách rovněž hlučet, a jistě i oni by pak měli „plno až do září“). Je zjevné, že 
běžné rodinné oslavy a společenské akce je možné realizovat i v jiných místech města, 
aniž by taková místa měla z tohoto důvodu v OZV jakoukoliv zvláštní výjimku z doby 
nočního klidu. ODK dodává, že je zajímavé, že v dnešní „elektronické době“, nebylo 
možné o tzv. hudebních večerech v Biskupském pivovaru nad rámec velmi stručného 
vyjádření města nalézt jedinou relevantní informaci nebo upoutávku (o proběhlých 
i chystaných hudebních večerech mlčí i samotné webové stránky uvedeného zařízení - 
http://biskupskypivovar.cz/?page=o-nas, které uvádějí pouze specializované „kulinářské 
akce“ – např. víkend Rakouské kuchyně; popř. mlčí i hosté recenzující dané zařízení). 
O těchto dle města „tradičních“ (resp. pokračujících již druhým rokem v roce 2016 
zahájené tradici) hudebních večerech mlčí i propagační video daného zařízení 
(https://youtu.be/WFbBVUhowWE). ODK nalezl na oficiálních facebookových stránkách 
daného zařízení pro dotčené letní období pouze jediné foto ze dne 1. července 2016 
(https://www.facebook.com/Biskupskypivovar/photos/a.1737497716478197.1073741828.1
715144115380224/1825462274348407/?type=3&theater), na kterém byl zachycen jeden 
hudebník (kytarista), přičemž obloha nad ním nevykazovala známky jakéhokoliv setmění 
(není tedy jasné, zda se jednalo o vystoupení již v době nočního klidu). Tyto hudební 
večery jsou tedy z hlediska viditelnosti na „síti“ vyloženě neznámé a nevýznamné.  
Samotné pohostinské zařízení, jehož je „zahrada“ součástí, navíc deklaruje na svých 
internetových stránkách zavírací dobu již ve 24:00, což nekoresponduje se zkrácením 
doby nočního klidu až do 1:00. Vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o tzv. „zahrádku“ 
funkčně příslušnou k danému zařízení, je zjevné i to, že přístup bude omezen pouze 
na hosty takového zařízení, od kterých se očekává aktivní účast na provozu pohostinství 
(konzumace jídel a nápojů), nejedná se tedy o samotnou kulturní akci, která je pouze 
přívažkem této hlavní činnosti, určitým lákadlem. ODK uzavírá, že město nepředložilo 

http://biskupskypivovar.cz/?page=o-nas
https://youtu.be/WFbBVUhowWE
https://www.facebook.com/Biskupskypivovar/photos/a.1737497716478197.1073741828.1715144115380224/1825462274348407/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Biskupskypivovar/photos/a.1737497716478197.1073741828.1715144115380224/1825462274348407/?type=3&theater
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žádné relevantní podklady, ze kterých by bylo možné učinit věcně odůvodnitelný závěr, že 
zkracování doby nočního klidu na zahradě Biskupského pivovaru, je ve svém důsledku 
výjimečné i přiměřené, tedy že právo návštěvníků soukromého pohostinského zařízení 
na příjemně prožitý večer a část navazující noci (doplněný o právo hlučet, které by jinak 
uplatnit nemohli) přebíjí právo obyvatel (zejména v bezprostředním okolí daného zařízení) 
na klidný a nerušený spánek (těm zbývá pouhých pět hodin k naplnění takového práva). 
V této souvislosti ODK ještě upozorňuje, že ODK nepřísluší v rámci abstraktní kontroly 
zákonnosti hodnotit obsah OZV po stránce dodržení právních předpisů upravujících 
hospodářskou soutěž (případné zneužití OZV pro narušení pravidel volného 
zvýhodňováním jednoho vybraného subjektu). 
 
ODK tedy hodnotí zavedení výše uvedených výjimek ze zákonné doby nočního klidu 
(zkrácením doby nočního klidu) jako proporcionální (přiměřené) a vyhovující zákonným 
mezím pro tvorbu výjimek stanovených v § 47 odst. 6 zákona o přestupcích, avšak 
s výjimkou případů zkracování doby nočního klidu v odst. 2 písm. i) a k), přičemž 
u písm. k) zhodnotilo takové vybočení jako rozporné se zákonem dosahující intenzity 
opravňující dozorový zásah ODK.  
 
Na závěr se ještě ODK v rámci abstraktní kontroly zákonnosti OZV ODK vypořádalo 
s možnou diskriminací. Vzhledem k tomu, že samotná OZV není nijak vázána na osoby 
pořadatelů, ale přímo na konkrétní datum, území a čas, nevyplývá z úpravy zkracování 
nočního klidu zjevně nedůvodná diskriminace ve smyslu výše uvedeného nálezu 
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/13 a 4/16. 
 
Přijatá právní úprava byla shledána v odst. 2 písm. k) v rozporu s § 47 odst. 6 
zákona o přestupcích (od 1. 7. 2017 § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích), 
neboť byla podstatně porušena zásada výjimečnosti (pravidelné hudební večery 
jako zvuková kulisa pro návštěvníky restaurace, resp. její části nacházející se ve 
venkovních prostorách pod širým nebem) při současném zjevném porušení zásady 
přiměřenosti (zkrácení doby nočního klidu nekoresponduje ani s provozní dobou 
daného hostinského zařízení, o hodinu ji přesahuje), a to zneužitím samostatné 
působnosti k umožnění běžné provozní činnosti jednoho pohostinského zařízení ve 
městě (hudební večery 5 měsíců v roce každé dva dny v týdnu končící údajně v 1 
hodinu v noci). Ve zbytku nebyla přijatá právní úprava přes uvedené vady shledána 
v rozporu se zákonem (resp. intenzita porušení zásady přiměřenosti není takové výše, aby 
si vyžadovala dozorový zásah ODK). 
 
Za účelem odstranění rozporu odst. 2 písm. k) se zákonem se doporučuje snížit 
počet nocí zkrácení doby nočního klidu (či dokonce zcela vypustit v případě, že 
hudební večery jsou skutečně tím, čím se jeví výše – tedy ničím výjimečná hudební 
kulisa pobytu na jedné ze zahrádek jednoho z pohostinských zařízení ve městě) 
a případně souběžně zkrátit i dobu nočního klidu (aby byla zachována zásada 
výjimečnosti, příp. přiměřenosti; mj. aby nedocházelo ke zkracování doby nočního 
klidu nad rámec provozní doby zařízení, jehož je ona zahrada nedílnou součástí). 
Přesný rozsah nelze vymezit, ale měl by odpovídat zásadám vymezených již 
Ústavním soudem (např. existuje i určitá korelace mezi délkou zkrácení doby 
nočního klidu a počtem nocí, ve kterých ke zkrácení dochází, tzn., že situace je jiná 
při zkrácení doby např. o 1 hodinu, kdy zbývá na nerušený spánek 7 hodin, a opět 
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jiná, kdy zbývá jen 5 hodin). Významnou skutečností je pak i rozmístění nocí 
zkrácení v rámci kalendářního roku (opět jiná situace bude, kdy dochází ke zkrácení 
každý víkend po dobu 5 měsíců a jiná, kdy jsou noci zkrácení rozvrženy adresně, 
nebo rovnoměrněji – např. 1x za každý měsíc). 
 
Dále se doporučuje v případě odst. 2 písm. i) nastavit zkrácení doby nočního klidu tak, aby 
se omezilo zkracování doby nočního klidu pouze skutečně v nocích, kdy se něco 
výjimečného v daném území skutečně koná, a to buď uvedením nocí odpovídajících 
městem předloženému plánu promítání, nebo přepracováním ustanovení na obecné 
vymezení podmíněné zveřejněním a omezením maximálního počtu nocí, např. takto 
(včetně poznámky pod čarou): 
„na Střeleckém ostrově na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin, a to pouze v období 
od 27. 5. do 2. 9. v nocích (zpravidla ze středy na čtvrtek a z pátku na sobotu), kdy se 
koná na tomto místě veřejnosti přístupné filmové promítání (dále jen „promítání“), které 
bylo současně zveřejněno na úřední desce Městského úřadu města nejméně po dobu 15 
dnů přede dnem takového promítání; toto výjimečné zkrácení doby nočního klidu platí 
pouze pro prvních 22 promítání v příslušném období; zveřejňování promítání provádí 
Městský úřad města, který vede i evidenci promítání pro příslušné období příslušného 
kalendářního roku*);“ 
--- 
*) Městský úřad města před vyvěšením na úřední desce pouze ověří, zda je možné splnit dobu 
minimálního vyvěšení, a splnění podmínky možnosti promítání (např. souhlasu vlastníka apod.); 
pokud není splněna jedna z podmínek, vyvěšení se neprovede; informaci o připravovaném 
promítání v daném kalendářním roce doručuje pořadatel promítání na Městský úřad města 
v dostatečném předstihu, zpravidla nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdyby už nebylo možné 
splnit lhůtu pro naplnění podmínky aplikace výjimečného zkrácení doby nočního klidu 
 
Článek 4 - „Zrušovací ustanovení“ 
 
Prostřednictvím předmětné OZV se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016, 
o veřejném pořádku, ze dne 15. 9. 2016. Zastupitelstvu města, kterému je zákonem (§ 84 
odst. 2 písm. h) zákona o obcích, resp. čl. 104 odst. 3 Ústavy) vyhrazeno vydávat obecně 
závazné vyhlášky, je vyhrazeno též rozhodnout o jejich zrušení (tj. rozhodnout o přijetí 
obecně závazné vyhlášky, která bude obsahovat zrušovací ustanovení k existující obecně 
závazné vyhlášce). Zrušením předchozí právní úpravy se tak předchází i nejasnostem 
při aplikaci více platných a účinných právních předpisů (obecně závazných vyhlášek 
města), tj. je naplněn i účel zachování přehlednosti právního řádu.  
 
Přijatá právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem.  
 
Článek 5 – „Účinnost“   
 
Účinnost OZV se stanoví patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj. na den 13. 5. 2017. Město 
zvolilo standardní účinnost (přiměřenou pro seznámení se adresátů s novou OZV, než 
normy v ní obsažené začnou být závazné) předpokládanou v § 12 odst. 2 zákona o obcích 
v prvé řadě v případech, kdy samotná obecně závazná vyhláška neobsahuje ustanovení 
o účinnosti. 
 
Přijatá právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem. 
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Závěr:  
OZV byla shledána v ustanovení článku 3 odst. 2 písm. k) v rozporu s § 46 odst. 6 
zákona o přestupcích (od 1. 7. 2017 § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích) 
porušením zásady výjimečnosti (pravidelné hudební večery jako ambientní zvuková 
kulisa pro návštěvníky restaurace, resp. její části nacházející se ve venkovních 
prostorách pod širým nebem) při současném porušení zásady přiměřenosti 
(zkrácení doby nočního klidu neodpovídá ani provozní době daného hostinského 
zařízení, s níž je činnost neodlučně spjata). Ostatní ustanovení OZV nebyla shledána 
v rozporu se zákonem (resp. pochybení nedosahují intenzity potřebné k provedení 
dozorových opatření). 
 
Upozornění a doporučení jsou uvedena u čl. 3 OZV. 
 
Zpracoval: Mgr. Martin Pech 
V Ústí nad Labem dne 26. 6. 2017 



M ě s t o L i t o m ě ř i c e 
 

 
N Á V R H   D O   ZM 

 

 
pro jednání ZM, dne:  14.09.2017 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí KSaT 
 
Návrh: schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých   
            hazardních her 
         
Odůvodnění:  
Město Litoměřice má provozování hazardu regulováno obecně závaznou vyhláškou  
č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, přijatou  
na základě zmocnění v § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, který byl s účinností od 1.1.2017 zrušen a nahrazen zákonem č. 186/2016 Sb.,  
o hazardních hrách.  
 
Stávající vyhláška stanovuje regulaci provozování hazardu tzv. pozitivním výčtem, tedy 
stanovením adres (ulice, číslo popisné a číslo orientační), na kterých je provozování hazardu 
povoleno (celkem 28 míst). Dále obsahuje časovou regulaci a sázkové hry, loterie a jiné 
podobné hry zakazuje provozovat v celém městě od 6:00 do 11:00 hodin.  
Pokud se týká časové regulace, nová právní úprava obsahuje zákaz provozování hazardních 
her v době od 3.00 do 10.00 hodin. Prodloužení této doby (zkrácení není možné) o jednu 
hodinu není nezbytné a těžko jej zdůvodnit, proto se navrhuje časovou regulaci zcela 
vypustit, neboť postačí stanovení v zákoně.   
 
V souvislosti s novou právní úpravou regulace hazardu a tvorbou obecně závazných 
vyhlášek obcí, vydalo Ministerstvo vnitra metodiku, ve které uvádí, že regulace se musí 
opírat o racionální důvody, neutrální a nediskriminační a kritéria, na jejichž základě je hazard 
regulován musí být uvedena, buď přímo ve vyhlášce nebo jako příloha usnesení 
zastupitelstva. Pozitivní výčet míst, na kterých je provozování hazardu povoleno doporučuje 
použít např. tam, kde je hazard soustředěn do jednoho místa – typicky v kasinu. 
 
V nové vyhlášce se nenavrhuje přistoupit k tzv. prohibici (absolutnímu zákazu) neboť 
důsledkem by byl vznik nelegálních heren a úplná ztráta kontroly nad provozováním hazardu 
ve městě. MV ČR v uvedené metodice zdůrazňuje potřebnost zdůvodnění i úplného zákazu 
hazardu, tedy posouzení je-li míra omezení přiměřená konkrétním místním podmínkám. 
Úplný zákaz tudíž neznamená rezignaci na princip proporcionality. Vzhledem k tomu, že 
v Litoměřicích není dlouhodobě zaznamenáno narušování veřejného pořádku (ani nárůst 
kriminality) v souvislosti s provozováním hazardu, jeví se úplný zákaz jako nepřiměřený.  
Hazard tedy není třeba z města zcela vyloučit a provozovatelům tak zůstanou zachovány 
z tohoto pohledu rovné podmínky při vstupu na trh hazardních her a hospodářská soutěž 
nebude narušena (sledováno ÚHOS).  
 
Z uvedených důvodů se navrhuje regulace/zákaz pouze v historickém středu města tedy 
části města, která je určena zejména pro bydlení a turistický ruch čerpající z bohatého 
kulturního dědictví města a je současně křižovatkou aktivit většiny obyvatel města. Kritériem 
pro stanovení rozsahu regulace je také snaha chránit bezpečnost a životní pohodu občanů 
před zvýšeným pohybem problémových osob (hráčů), jakož i dalšími důsledky např. 
narušením veřejného pořádku a mravní výchovy dětí.  
 



V nové OZV se tedy navrhuje stanovit zákaz provozování hazardních her konkrétně  
na celém území Městské památkové rezervace města Litoměřice. 
 
Z regulace jsou zcela vyloučeny turnaje malého rozsahu (karetní hry), které nejsou 
považovány za ohrožení osob gamblerstvím. 
Návrh vyhlášky dále obsahuje přechodné ustanovení k provozování hazardních her  
na základě povolení vydaného Ministerstvem financí ČR, tedy stanoví, že tyto hry lze 
na místech, kde je stanoven zákaz provozovat nejdéle do doby stanovené v povolení, resp. 
do doby zániku povolení. 
 
Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o omezení provozování některých 
hazardních her (vyhláška 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.  4/2017, 
 

o omezení provozování některých hazardních her  
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 14. září 2017 usneslo vydat 

na základě ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a v souladu 

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

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 

 

Článek 1 

Cíl vyhlášky 

 

Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých 

hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem 

a dobrými mravy (např. lichva, krádeže, loupeže), a které mají škodlivý vliv i na jejich 

účastníky a osoby jim blízké (např. rozvrat rodin, chudoba).  

 

Článek 2 

Zákaz provozování 

 

Provozování binga, technické hry a živé hry je zakázáno na všech adresách nacházejících 

se na území Městské památkové rezervace města Litoměřice.1) Grafické zobrazení tohoto 

území je uvedeno v příloze vyhlášky.2) 

                                                 
1 výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení 

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

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

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

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

a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)  
2) kritériem pro stanovení rozsahu regulovaného území bylo: město nechtělo, ač si je vědomo škodlivosti městem 

regulovatelných hazardních her, přistoupit k tzv. prohibici (absolutnímu zákazu) obávaje se o následky (vznik 

nelegálních heren zaplňujících místo na trhu), z tohoto důvodu zvolilo pouze regulaci vůči nejcennější 

historické části města (území městské památkové rezervace), která je určena pro bydlení a pro zklidněnou 

rekreaci a klidový turistický ruch čerpající z bohatého kulturního dědictví (v minulosti bylo město významné 

krajské město, byla a je sídlem druhého českého arcibiskupství, s tradicí vinařství, zelinářství a ovocnářství, 

a je přirozeným centrem prapůvodního Českého ráje), kde se nachází velké množství kulturních památek, 

zejména církevního původu (kostely) a je současně křižovatkou aktivit většiny obyvatel města (středobodem 

města); město má zájem zlepšit vnímání turisticky atraktivní části města, čemuž provozování hazardu 

nepřispívá; město chrání bezpečnost a životní pohodu občanů před zvýšeným provozem vozidel a pohybem 

osob (hráčů), jakož i dalšími důsledky plynoucími z kumulace hráčů nebo herních prostor v takovém 

chráněném území (např. narušení veřejného pořádku a narušení mravní výchovy dětí); hazard není tedy zcela 

vyloučen, ale je vykázán do okrajových částí města, kde bude mít menší dopad na touto vyhláškou chráněné 

hodnoty, a provozovatelé mají tudíž zachovány z tohoto pohledu rovné podmínky při vstupu na trh hazardních 

her; z regulace jsou zcela vyloučeny turnaje malého rozsahu, které město nepovažuje za hrozbu pro cíle 

uvedené v čl. 1 vyhlášky 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litom%C4%9B%C5%99ice_CoA_CZ.svg


Článek 3 

Přechodné ustanovení 

 

Bingo, technické hry a živé hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky 

na místech uvedených v čl. 2 vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby stanovené v platném 

povolení, nejpozději však do doby zániku povolení.3) 

 

Článek 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o regulaci provozování sázkových her, loterií  

a jiných podobných her, ze dne 13. 3. 2014. 

 

Článek 5 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

  

 

 

 

 
 

 

 

Doložka o vyhlášení OZV 

Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 

úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně 

se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

...............  2017 

 

Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2017 

 

Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 

                                                                                                                     (razítko, podpis) 

 

 

 

                                                 
3) ustanovení § 136 odst. 9 zákona o hazardních hrách („Povolení podle § 136 odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 

6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“) 



Příloha obecně závazné vyhlášky č. č. 4/2017, o omezení provozování některých 

hazardních her 
 

(mapa) 

 

 



 

M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 

 

pro jednání ZM dne: 14.9.2017 
žadatelka: S. T., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice   
předkládá: Lukas Wünsch, člen Zastupitelstva města Litoměřice 
vypracoval: OSNMM - Mgr. Václav Härting 
 
 
Návrh: prominutí dluhu včetně příslušenství 
  
   
 

Odůvodnění: 
Město Litoměřice bylo výlučným vlastníkem bytu č. XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích. S. T. byla 
na základě nájemní smlouvy ze dne 1.10.1997 uzavřené s Městem Litoměřice, jako pronajímatelem, 
nájemcem výše uvedeného bytu. V roce 2011 byl byt soudně vyklizen a následně prodán třetí 
osobě. 
Žadatelce vznikl dluh na vyúčtování záloh za dodané služby za r. 2010, 2011 ve výši 2.643,- Kč, 
dále vznikl dluh na nákladech řízení a výkonu rozhodnutí související s vyklizením bytu ve výši 
2.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že vyklizení bytu bylo provedeno pomocí specializované firmy 
(XXXXX), rozhodl se ÚSN fakturu za rozsáhlý úklid (odvoz a likvidaci) ve výši 41.480,- Kč vymáhat 
po žadatelce. Žadatelka od roku 2014 výše uvedený dluh splácí částkou 200,- Kč měsíčně. K datu 
31.8.2017 zbývá uhradit úrok (poplatek) z prodlení k uhrazenému vyúčtování služeb za r. 2010, 
2011 ve výši 4.121,- Kč, dále část neuhrazené faktury za soudní vyklizení ve výši 36.523,- Kč včetně 
úroku z prodlení ve výši 19.564,- Kč. Žadatelka žádá o prominutí celého dluhu včetně příslušenství. 
Žadatelka uvádí, že XXXXX. 
Prominutí dluhu včetně příslušenství nechává ÚSN v kompetenci Zastupitelstva města Litoměřice, 
XXXXX. 
Stanovisko právního úseku: XXXXX.     
Žadatelka nemá žádné další pohledávky vůči Městu Litoměřice. 
 
 

Dopad do rozpočtu města: 
 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prominutí dluhu včetně příslušenství ve výši …, pro paní S.T.,  
nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice 
 

nebo 
 

RM neschvaluje prominutí dluhu včetně příslušenství pro paní S.T., nar. XXXXX, bytem XXXXX, 
Litoměřice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:           
                                    
 



Dohoda o prominutí dluhu ( pohledávky )  
    

  
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
a 
S. T., nar. XXXXX 
bytem XXXXX, 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 vyúčtování služeb za rok 2010, 2011 dlužil věřiteli částku v celkové výši 
2.643,- Kč, dále dlužil na nákladech řízení a výkonu rozhodnutí související s vyklizením bytu částku 
v celkové výši 2.000,- Kč. Tento dluh byl dlužníkem uhrazen v plné výši dne 13.7.2015, zbývá uhradit 
úrok (poplatek) z prodlení ve výši 4.121,- Kč. Dále dlužník na faktuře za vyklizení bytu dluží věřiteli částku 
36.523,- Kč včetně úroku z prodlení ve výši 19.564,- Kč 
 

Čl. 2 
V souladu s ust. § 3074 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 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 § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného v době 
vzniku a porušení závazku, jestliže dlužník nezaplatí nájemné a úhrady za služby poskytované 
s užíváním bytu nebo nedoplatek na vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit 
věřiteli poplatek z prodlení stanovený nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve výši 2,5 promile z dlužné 
částky za každý den prodlení, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení. 
Dlužník bere na vědomí, že podle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného 
v době vzniku a porušení závazku, jestliže dlužník nezaplatí nájemné nebo úhrady za služby poskytované 
s užíváním prostor nebo nedoplatek na vyúčtování služeb ve lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli 
úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední 
den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené  
o osm procentních bodů (do 30.6.2013 o sedm procentních bodů). 

Čl. 3 

Věřitel promíjí dlužníkovi hrazení dluhu včetně příslušenství ve výši … % z dlužné částky,  
tedy … Prominutí dluhu včetně příslušenství schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání 
dne 14.9.2017. 

 
Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možné uspokojit pohledávku věřitele 
najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uhrazení 
pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči  

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. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
 

 
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dlužník a po dvou věřitel této dohody. 
 
 

 
V Litoměřicích dne ………. 
 
 
       Město Litoměřice                           S. T. 
zastoupené místostarostou                         
    Mgr. Karlem Krejzou                       
 
 
 



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

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  14.9.2017 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
  
  
Návrh:  
 
OP VVV - DDM Rozmarýn - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání 
 
Odůvodnění: 
 
Záměr příspěvkové organizace města DDM Rozmarýn podat žádost do Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání v rámci  Výzvy z názvem „ Budování kapacit pro rozvoj škol II“  specifického cíle SC2 
– Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích (výzva viz orig. příloha zápisu), 
a to za účelem zajištění financování projektu podpory spolupráce DDM Rozmarýn – sekce Technického 
klubu mládeže (TKM) se základními školami, a to jak na území města Litoměřice, tak i v rámci celého 
ORP Litoměřice. Cílem projektu je nastavení kontinuální vzájemné spolupráce těchto vzdělávacích 
institucí a zajištění využití vhodných prostor pro rozvoj talentovaných dětí. Základní školy budou po dobu 
projektu společně s PO DDM Rozmarýn sekce TKM vytvářet nové metodiky vzdělávání, které následně 
zařadí do svých školních vzdělávacích programů.  
 
Předpokládaná výše celkových výdajů projektu je předběžně vyčíslena na částku zhruba10mil Kč na 
dobu 3let s tím, že konečný rozpočet může být změněn na základě rozhodnutí od poskytnutí dotace. 
Po zpřesnění podmínek ze strany vyhlašovatele (MŠMT) není vyžadováno spolufinancování projektu 
ze strany žadatele, kterou je školské zařízení zapsané ve školském rejstříku. Veškeré přímé i nepřímé 
náklady jsou tak hrazeny poskytovatelem dotace. Financování je poskytováno průběžně po předložení 
monitorovacích zpráv, není tak nezbytné předfinancování ze strany žadatele resp. jeho zřizovatele. 
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 
412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 podání žádosti o dotaci do Operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělávání v rámci Výzvy z názvem „ Budování kapacit pro rozvoj škol II“  specifického cíle SC2 
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích na zajištění financování 
projektu „DDM - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání“. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:     
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Č. j.: MSMT–9421/2017 

V Praze dne 20. června 2017 

 

 

ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

ŘÍDICÍ ORGÁN 

OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ  

 

vyhlašuje 

 

VÝZVU  

Budování kapacit pro rozvoj škol II 

 

 

k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj 

a  vzdělávání 

 

VERZE VÝZVY Č.: 1 

DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění na webových 

stránkách MŠMT – OP VVV 
 

DATUM ÚČINNOSTI: 20. června 2017 
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Anotace výzvy 

Cílem výzvy je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických 

pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V  koncepčních projektech 

a tematických partnerstvích a sítích, které ve výzvě vzniknou, budou dále podpořeni pedagogičtí 

pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a kompetencí pro demokratickou 

kulturu. 

1 Identifikace výzvy 

1.1 Prioritní osa  

PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

1.2 Investiční priorita 

IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu 

ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem 

formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání  

a odborné přípravy. 

1.2.1 Specifický cíl 

SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích  

SC 3 – Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 

1.3 Číslo výzvy 

02_16_032 

1.4 Typ podporovaných operací/ projektů 

Individuální projekt  

1.5 Druh výzvy 

Kolová výzva 

Komplementární ve vazbě Vzdělávání a celoživotní učení s IROP – SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a OP PPR – SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání 

prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti . Ve vazbě Odborné, technické a další vzdělávání 

komplementární s OP Z – SC 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí 

pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu  práce. 

1.6 Model hodnocení 

Jednokolový  
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2 Časové nastavení  

2.1 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ 

 20. 06 2017, od 10.00 hod. 

2.2 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 

20. 06. 2017, od 10.00 hod. 

2.3 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 

29. 09. 2017, do 10.00 hod.  

2.4 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 

31. 12. 2021 

2.5 Minimální/maximální délka trvání projektu 

Minimální délka:  24 měsíců  

Maximální délka:  36 měsíců 

3 Forma podpory 

3.1 Alokace na výzvu 

700 000 000 Kč 

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše výdajů:  3 000 000 Kč 

Maximální výše výdajů: 15 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou 

aktivitou č. 5 

20 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou 

aktivitou č. 2, 4 a 7 

30 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou 

aktivitou č. 3 a 6 

3.3 Fond 

Evropský sociální fond  

3.4 Způsob financování 

Ex post: žadatelé, kteří jsou organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací organizační 

složky státu, jejichž zřizovatelem je jiná OSS než MŠMT 



 

   4 

 

Ex ante: žadatelé výše neuvedení 

3.5 Výše 1. zálohové platby 

Projektům se způsobem financování ex ante  bude poskytnuta první zálohová platba ve výši částky, 

která se vypočte součtem plánovaných výdajů za dvě první sledovaná období uvedená ve finančním 

plánu, maximálně však do výše 40 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu.  Pro 

projekty se způsobem financování ex post není relevantní.  

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování 

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny  v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele 

a příjemce – specifická část.  

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory 

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 

Unie, bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu vyloučeno kumulativní naplnění 

znaků veřejné podpory. 

U projektů, u kterých není možné vyloučit kumulativní naplnění znaků veřejné podpory a u všech 

projektů aktivit č. 3 a č. 6, bude podpora poskytnuta v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu 

s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.  

Více informací k podmínkám režimů podpory u jednotlivých aktivit viz kap. 15 Pravidel pro žadatele 

a příjemce – specifická část. 

3.8 Informace o podpoře v režimu de minimis 

Nerelevantní 

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství 

4.1 Oprávnění žadatelé 

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky 

uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 

Oprávnění žadatelé: 

- Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení. 

- Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba 

vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku) . 

- Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů . 
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- Organizační složky státu. 

- Příspěvkové organizace organizačních složek státu. 

- Územní samosprávné celky. 

- Příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 

- Dobrovolné svazky obcí. 

- Právnické osoby, jejichž činnost je pod dohledem Rady pro rozhlasové a televizního vysílání dle 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

- Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně 

vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace)  alespoň 

v jedné z těchto oblastí: a) práce s dětmi a mládeží, b) školství, c) vzdělávání, školení a osvěty. 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze:  

 spolek; 

 pobočný spolek; 

 ústav; 

 obecně prospěšná společnost; 

 nadace nebo nadační fond;  

 registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní 

právnická osoba. 

- Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo 

ochrana zájmů obcí, měst a krajů.  

- Právnické osoby - akreditované vzdělávací instituce DVPP a zařízení poskytující DVPP (dle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů). 

- Organizace zaměstnavatelů (svazy) a odborové organizace zapsané ve spolkovém rejstříku 

v souladu se zákonem 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Omezení výzvy: Jedna žádost o podporu musí obsahovat pouze jednu povinně vol itelnou aktivitu. 

Jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou 

povinně volitelnou aktivitu.  Jedním žadatelem je subjekt s jedním IČO. Pokud jeden žadatel předloží 

v této výzvě více než dvě žádosti o podporu, budou všechny žádosti vyřazeny z  procesu schvalování. 

V případě, že žadatel předloží dvě žádosti a v obou zvolí stejnou povinně volitelnou aktivitu, budou obě 

žádosti vyřazeny z  procesu schvalování. Žádosti o podporu budou vybírány odděleně pro jednotlivé 

aktivity. 

4.2 Partnerství 

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.  

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky 

uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky 

partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 
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Oprávnění partneři: 

- Oprávněnými partnery s finanční účastí jsou subjekty uvedené v kap. 4. 1. Pro organizační 

složky státu a jejich příspěvkové organizace však platí, že nemohou být partnery s finanční 

účastí. 

- Oprávněnými partnery bez finanční účasti mohou být všechny subjekty uvedené  

v kap. 4. 1. a dále Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České  republiky 

zřízené zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a jejich složky. 

5 Věcné zaměření 

5.1 Specifický cíl 

5.1.1 Oprávněné aktivity 

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce 

– specifická část. 

Povinné aktivity: 

Aktivita č. 1: Řízení projektu – instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity  je uvedena 

v Pravidlech pro žadatele a příjemce  - obecná část, viz kapitola 5.2.4.  

Povinně volitelné aktivity: 

Výzva obsahuje 6 povinně volitelných aktivit, z nichž žadatel vybírá vždy právě jednu. 

Aktivita č. 2: Formativní hodnocení  

(Individuální projekty tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 70 000 000 Kč, propojení 

s individuálním projektem systémovým Komplexní systém hodnocení - ČŠI)  

Cílem je podpořit mateřské, základní a střední školy v zavádění tzv. formativního hodnocení (hodnocení 

sloužící k získávání informací o žákově učení využitelných k úpravám vyučování a učení) a ve sbližování 

hodnocení výkonů žáků (moderace). Zavádění formativního hodnocení do běžné praxe škol podpoří 

síťování škol ve formativních skupinách (centrech kolegiální podpory1). 

Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků  

(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 63 000 000 Kč) 

Tvorba a pilotní ověření nových vzdělávacích modulových programů určených pro vedoucí 

pedagogické pracovníky zaměřených zejména na pedagogické vedení, podporu malotřídních škol, 

formativního hodnocení, rovnost žen a mužů ve školství, projektový management, implementaci 

digitálních technologií do života školy, vzdělávání ředitelů domovů mládeže a zařízení pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy a ředitelů institucí poskytujících zájmové vzdělávání. 

 

                                                                 

1 V této aktivitě se centrem kolegiální podpory myslí instituce, která působí jako lídr v tématu formativního hodnocení pro ostatní školy 
a školská zařízení v území. Území je dáno dopravní dostupností a praktickými hledisky (např. dosažitelnost pro další instituce ). 



 

   7 

 

Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí 

(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 230 000 000 Kč)  

Podpora realizace opatření  Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Tvorba, ověření 

a evaluace programů pro děti a žáky, které propojí neformální vzdělávání s formálním vzděláváním 

a vzniknou za spolupráce pracovníků v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) s pedagogy škol. 

Dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání.  

Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání 

(Individuální projekt tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 15 000 000 Kč) 

Podpora pracovníků ve formálním a neformálním vzdělávání při tvorbě programů propojujících 

formální a neformální vzdělávání. Jejich kompetence se zvýší na workshopech pořádaných 

v celorepublikovém měřítku formou síťování v centrech kolegiální podpory2. Pracovníci v neformálním 

vzdělávání získají informace o možnostech uznávání výsledků v zájmovém a neformálním vzdělávání. 

Aktivita je zaměřena na budování personálních kapacit pro naplnění Koncepce podpory mládeže na 

období 2014-2020. 

 Aktivita č. 6: Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka 

 (Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 160 000 000 Kč) 

Tvorba a ověření vzdělávacích programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách 

a učilištích. Cílem je osvojení si efektivních metod výuky odborného cizího jazyka. Jako studijní 

a didaktické opory programů vzniknou digitální materiály pro výuku odborného cizího jazyka 

v jednotlivých oborech na úrovni A1-B1 dle SERR pro jazyky. 

Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu  

(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 162 000 000 Kč) 

Tvorba a ověření programů pro pedagogy a žáky, které povedou k rozvoji kompetencí pro 

demokratickou kulturu3. Cílem je podporovat zejména aktivní zapojení dětí a žáků do rozhodovacích 

procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. Aktivita je zaměřena na realizaci 

opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 v této oblasti.  

5.1.2 Vyloučené aktivity 

Přehled vyloučených aktivit je uvedený v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 

část, část C) Vyloučené aktivity.  

                                                                 

2 V této aktivitě se centrem kolegiální podpory myslí instituce, která působí jako lídr v tématu propojování formálního a neformálního 

vzdělávání pro školy a školská zařízení a organizace neformálního vzdělávání v území. Území je dáno dopravní dostupností a praktickými 
hledisky (např. dosažitelnost pro další instituce formálního a  neformálního vzdělávání). 

3 Viz Kompetence pro demokratickou kulturu,  http://www.obcanskevzdelavani.cz/download/822/COV_CDC-shrnuti_web[dot]pdf 

 

http://www.obcanskevzdelavani.cz/download/822/COV_CDC-shrnuti_web%5bdot%5dpdf
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5.1.3 Cílová skupina 

- Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ.  

- Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků.  

- Pracovníci ve vzdělávání. 

- Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 

službách a v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. 

- Studenti vysokých škol (budoucí pedagogičtí pracovníci). 

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách 

Nerelevantní 

5.1.5 Návaznost na strategie 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

Národní program reforem 20164 

Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020 

6 Územní zaměření 

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 

6.1 Přípustné místo dopadu 

Území České republiky. Podmínky jsou uvedeny v kap. 5.2.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce  

– specifická část. 

6.2 Přípustné místo realizace 

Území České republiky 

7 Způsobilost výdajů 

7.1 Věcná a časová způsobilost 

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce 

– specifická část. 

                                                                 

4 Viz Doporučení Rady, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_czech_cs .pdf   

 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_czech_cs.pdf
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Výdaje jsou způsobilé od data úspěšného splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila 

všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).  

7.2 Monitorovací období 

První sledované monitorovací období je v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část 

stanoveno na 3 měsíce, druhé a další je stanoveno na 6 měsíců. 

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů 

V rámci této výzvy bude u všech projektů kromě těch, které budou realizovány OSS a PO OSS, část 

celkových způsobilých výdajů vykazována formou nepřímých nákladů, jejichž paušální sazba bude 

stanovena v závislosti na výši přímých výdajů (viz kapitola 8.7.4 Pravidel pro žadatele a příjemce  

– specifická část). Zbývající část celkových způsobilých výdajů představují přímé výdaje, jejichž 

způsobilost je prokazována doložením účetních, daňových a jiný dokladů . 

Projekty, které budou realizovány OSS a PO OSS, budou výdaje prokazovat pouze formou úplného 

vykazování výdajů. Další informace ke způsobu vykazování výdajů jsou uvedeny v  Pravidlech pro 

žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 8.6 a 8.7.   

7.4 Limity rozpočtu 

Jednotlivé limity kapitol/položek rozpočtu projektu jsou definované v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.  

8 Náležitosti žádosti o podporu 

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. 

Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.  

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo 

osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci. 

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, 

kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách 

u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy), vybrané přílohy jsou 

ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti 

o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.  

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu 

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k  výzvě, příp. projektový 

záměr se zástupci Řídicího orgánu. 

Kontaktní osoba výzvy: Ing. Irena Havlová  

E-mail:   irena.havlova@msmt.cz  

Telefon:  234 814 597 

https://mseu.mssf.cz/index.aspx
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
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- Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. 

a od 13:00 do 15:00 hod. 

- E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů 

od obdržení e-mailu. 

- Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou 

kontaktní osobou výzvy. 

- Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k  výzvě, popř. projektový záměr. 

- Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.  

- V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu 

projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních 

prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného  obsahu projektu z hlediska jeho kvality 

a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně 

předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.  

- Dotazy/projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace 

e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.  

- V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / projektový záměr v požadovaném termínu, je 

v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.  

- Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare. 

8.2 Změny výzvy 

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních 

předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či 

zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem 

upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna. 

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již 

mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také 

prostřednictvím interní depeše. 

Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny 

právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí):  

- zrušit výzvu, 

- snížit alokaci na výzvu, 

- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,  

- změnit míru spolufinancování, 

- změnit věcné zaměření výzvy, 

- změnit definici oprávněného žadatele, 

- posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare
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- posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,  

- měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů. 

8.3 Přílohy výzvy 

- Příloha č. 1 Indikátory 

- Příloha č. 2 Hodnotící kritéria 

8.4 Další dokumentace k výzvě 

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci: 

- Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část zveřejněná 

na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.  

- Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část zveřejněná 

na   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-

cast-2017. 

Vzory právních aktů o poskytnutí/převodu podpory jsou zveřejněny 

na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.  

8.5 Ostatní ustanovení 

Podpora je poskytována formou dotace  nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu 

výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán 

si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně v případě/sankce za 

nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu 

o  poskytnutí/převodu podpory. 

 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-2017
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-2017
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv


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

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  14. 9. 2017 
předkládá:  Mgr. Václav Červín - místostarosta                 
zpracoval: Ing. Venuše Brunclíková  
 
 
Návrh:   
 
Schválení Projektu "Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - IV. etapa 2018“:  
 

a) záměru podání žádosti o dotaci ze státního rozpo čtu z Programu podpory bydlení MMR 
ČR pro rok 2018 -  podprogramu Regenerace sídliš ť 2018 pro akci „Regenerace 
panelového sídlišt ě Pokratice - IV.etapa 2018“.  

 
b) projektové studie „Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - IV.etapa 2018“, 

přikládané se všemi povinnými náležitostmi jako p říloha k žádosti o výše uvedenou 
dotaci. 
 

c)  zajišt ění spolufinancování projektu „Regenerace panelového  sídlišt ě Pokratice - 
IV.etapa 2018“ ze strany m ěsta Litom ěřice z vlastních rozpo čtových prost ředků města 
ve výši min. 30 % celkových rozpo čtových náklad ů akce. 

 
 
Odůvodn ění: 
 
Problematika regenerace panelového sídliště Pokratice byla podrobně analyzována a rozpracována 
studií projekční kanceláře Baube již v roce 2004. 
 
Pro rok 2018 vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Program podpory bydlení - podprogram  
Regenerace sídliš ť. Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného 
prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do 
výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč. 
 
Jako čtvrtá etapa (I. etapa – r. 2015, II. etapa – r. 2016, III. etapa – r. 2017) postupné investice do 
tohoto panelového sídliště byla vytipována lokalita ulic Alfonse Muchy, Hynaisova a Ladova. Na 
základě výsledků proběhlé ankety mezi obyvateli zájmového území v březnu 2017 a požadavků 
občanů vzešlých z Prohlídky sídliště Pokratice s architekty (23. 4. 2017) jsou v projektu navrženy: 
 
- oprava sportovního hřiště 
- oprava stávajících vyšlapaných pěšin, chodníků 
- vybudování odpočinkových prostor, doplnění městského mobiliáře 
- doplnění herních a volnočasových prvků 
- úprava vzrostlé zeleně (prořezání stávající zeleně, výsadba zeleně) 
- výsadba nové zeleně, keřů, půdopokryvných rostlin, založení trávníků  
- oprava stávajících kontejnerových stání 
 
 

 

 



Celkové náklady „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV.etapa 2018" budou doloženy 
podrobným výkazem výměr a položkovým rozpočtem k realizaci akce. 

V této fázi jsou náklady kalkulovány: 

       cena vč. DPH:  

Investice Města Litoměřice:    3.236.042,- Kč 

Dotace MMR:      4.000.000,- Kč 

Celková investice:     7.236.042,- Kč 

 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje Projekt "Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - IV. etapa 2018“: 
 

a) záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpo čtu z Programu podpory bydlení MMR 
ČR pro rok 2018 -  podprogramu Regenerace sídliš ť 2018 pro akci „Regenerace 
panelového sídlišt ě Pokratice - IV.etapa 2018“. 

 
b) projektovou studii „Regenerace panelového sídliš tě Pokratice - IV.etapa 2018“, 

přikládanou se všemi povinnými náležitostmi jako p říloha k žádosti o výše uvedenou 
dotaci. 
 

c)  zajišt ění spolufinancování projektu „Regenerace panelového  sídlišt ě Pokratice - 
IV.etapa 2018“ze strany m ěsta Litom ěřice z vlastních rozpo čtových prost ředků města 
ve výši min. 30 % celkových rozpo čtových náklad ů akce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:      Přijaté usnesení ZM č.:  
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A.   Úvodní  informace  
 

B.  Obsah projektu regenerace sídliště 
 

 

1 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

a) Platná územně plánovací dokumentace 

b) Dříve zpracované záměry strategie 

c) Výsledky ankety mezi obyvateli sídliště, seznámení obyvatel se záměrem 

d) Vývoj věkové a sociální skladby obyvatel v sídlišti 

e) Posouzení stávajícího stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 

prostorového 

f) Charakteristika jednotlivých úprav 

 

2 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

2.1. TEXTOVÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – ETAPA (2018) 
 

a) Cíle v pořadí podle naléhavosti, ke kterým povede realizace záměrů projekt regenerace 

sídliště 

b) Návrh úprav v návaznosti na stanovené cíle 

1. Urbanisticko – architektonické řešení prostor 

2. Veřejný prostor 

3. Klidové zón a místa pro setkávání 

4. Životní prostředí 

5. Rekreace a volnočasové aktivity 

 

2.2. VÝKRESOVÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – ETAPA (2018) 
 
a.1. Situace širších vztahů 

a.2. Situace – výřez územního plánu 

a.3. Situace - zákres do katastrální mapy 

a.4. Situace – stávající stav 

 

b.1. Situace – etapa 2018 – návrh 

b.2. Situace – etapa 2018 – výřez 1 – návrh 

b.3. Situace – etapa 2018 – výřez 2 - návrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.4. Situace – etapa 2018 – výřez 3 - návrh 

b.5. Fotodokumentace – stávající stav  

b.6. Motivační skica č.1 

b.7. Motivační skica č.2  

b.8. Motivační skica č.3 

b.9. Motivační skica č.4 

b.10. Motivační skica č.5 

b.11. Motivační skica  - idea,městský mobiliář, inspirace 

 
c.1. Situace – řešené území  

 

 
2.3. EKONOMICKÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – ETAPA (2018) 
 
a)  Seznam navrhovaných úprav  

b) Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav 

c) Časový a finanční harmonogram realizace Projektu regenerace sídliště nebo jeho 

 etap 

d) Návrh způsobu financování úprav, upřesnění zdrojů financování 
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ZADAVATEL PROJEKTU  

 

Město Litoměřice 

Mírové náměstí 15/7 

412 01 Litoměřice 

IČO: 263958 

DIČ: CZ00263958 

Bankovní spojení: 19-1524-471/0100 

 

Statutární zástupce: 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

tel: 416 916 109 

e-mail:  ladislav.chlupac@litomerice.cz 

adresa: Město Litoměřice 

Pekařská 2 

412 01 Litoměřice 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

vedoucí odboru územního rozvoje 

Město Litoměřice 

Pekařská 2 

412 01 Litoměřice 

 

Tel. +420 416 916 169 

fax: +420 416 916 210 

GSM: +420 606 753 476 

e-mail: venuse.brunclikova@litomerice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRACOVATELÉ PROJEKTU 

 

Generální projektant:  

DONDESIGN s.r.o. 

Vorařská 2075/2,  143 00 Praha 4 

www.don-design.cz,  IČ:290 62 942     DIČ: CZ29062942 

 

Zodpovědný projektant: 

 

Ing. Otakar Berdych 

č. autorizace: 0013487 

Ing. arch. Markéta Poláková 
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1 ANALYTICKÁ ČÁST 

 
a) Platná územně plánovací dokumentace 

b) Dříve zpracované záměry strategie 
c) Výsledky ankety mezi obyvateli sídliště, seznámení obyvatel se záměrem 

d) vývoj věkové a sociální skladby obyvatel v sídlišti 
e) posouzení stávajícího stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 

prostorového 
f) charakteristika jednotlivých úprav 

 

A.  ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Navrhované úpravy jsou v souladu se schváleným územním plánem města Litoměřice (viz. 

výkresová část projektové dokumentace – výkres č. a.2.) 

Charakter navrhovaných úprav nevyžaduje povolení ve stavebním řízení, protože se jedná o 

opravy stávajících konstrukcí ve stávajícím rozsahu. 

Veškeré práce, uváděné v projektu regenerace panelového sídliště Litoměřice, nevyžadují 

pořízení regulačního plánu a jsou v souladu s platným územním plánem v jeho aktuálním 
znění. Návrh regenerace panelového sídliště má formu oprav stávajících konstrukcí, doplnění 

mobiliáře, sadových úprav, návrh drobné architektury a stavebních prací, nevyžadujících 
stavební povolení. 

 

B. DŘÍVE ZPRACOVANÉ ZÁMĚRY A STRATEGIE 

V roce 2015, 2016 a 2017 město Litoměřice realizovalo I. , II. a III. etapu projektu RPS Pokratice, 
na které dle vyhlášení výzvy ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o dotace v roce 

2015, 2016 a 2017 z programů podpory bydlení, zpracovalo projekt a na základě své žádosti 
obdrželo kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

V řešeném území, které tvořila střední, jižní, západní a severní část sídliště Pokratice, se 
nacházely poničené zbytky staré občanské vybavenosti, kontejnerových stání, poničené, 

různorodé povrchy chodníků a množství vyšlapaných pěšin kolem potoka a  bytových domů. 
Okolí Pokratického potoka  bylo zarostlé náletovými dřevinami, a proto neposkytovalo 

možnost volnočasových aktivit. Trávníková plocha byla částečně zdevastovaná. Území trpělo 
nedostatkem ploch pro odpočinek a volnočasové aktivity pro děti a mládež. 

Projekt byl zaměřen na regeneraci této části panelového sídliště s cílem přeměnit sídliště  ve 

víceúčelový celek, všestranně zlepšit obytné prostředí, zatraktivnit okolí Pokratického potoka, 
přiblížit jej obyvatelům okolních domů a v neposlední řadě poskytnout možnosti 

volnočasových aktivit obyvatel sídliště a jejich dětí v celé své ploše. Velký důraz byl kladen na 
obnovu funkce veřejného prostoru, jeho využití a hierarchizaci, na opravy chodníků, které  

vyžadovaly nový povrch, vybudování mlatových pěšin, dětských hřišť a doplnění městského 
mobiliáře.  

Dalším nezbytným zásahem do  sídliště bylo zušlechtění keřovitých rostlin, které  vyžadovaly 

odborný zásah. V rámci odstranění některých keřů byly tyto etapy rovněž zaměřeny na 
novou výsadbu zeleně a nové osetí trávníkem.  

V projektu byla zahrnuta a respektována přání obyvatel a připomínky na základě 

projednávání projektu s veřejností.  

Realizované úpravy v rámci etapy 2015  regenerace panelového sídliště: 

- hierarchizace a členění veřejného prostoru 

- obnova hřiště 
- realizace mlatových pěšin 

- oprava stávajících chodníků 
- umístění prvků městského mobiliáře 

- odborný prořez zeleně 
- regenerace travních ploch, výsadba zeleně 

- vybudování  odpočinkových ploch, umístění nových herních prvků, 
-regenerace lávky přes potok 

 
Fotodokumentace I. etapy 2015  – zrealizováno v roce 2015   
 

     

Realizace mlatových cest podél Pokratického potoka, schodiště. 
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Realizace prostoru pro hru petangu. 

  

Umístění herních prvků 

 

 

Realizace centrální části  - pobytové louky. 
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Realizace lávky přes Pokratický potok. 

 

Realizované úpravy v rámci etapy 2016  regenerace panelového sídliště: 

- hierarchizace a členění veřejného prostoru 

- regenerace promenády podél potoka 
- venkovní cvičící stroje 

- realizace mlatových pěšin 
- oprava stávajících chodníků 

- umístění prvků městského mobiliáře 
- odborný prořez zeleně 

- regenerace travních ploch, výsadba zeleně 
- vybudování  odpočinkových ploch, umístění nových herních prvků 

 

Fotodokumentace etapy II. 2016  – zrealizováno v roce 2016   
 

 
 
Rekonstrukce okolí  Pokratického potoka 

 

 
 
Realizace svahové zídky s herními a relaxačními prvky 
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Dtto doplnění vhodným mobiliářem, zelení 

 

 

Dtto detail tabule pro děti 

 

 

 

 

  

Dtto detail odpočinkové lavičky 

 

Vytvoření rekreační klidové zóny podél  Pokratického potoka 
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Osazení mobiliáře a dětských herních prvků 

 

Osazení venkovních work-outových strojů 

Realizované úpravy v rámci etapy 2017  regenerace panelového sídliště: 

- obnova sportovního hřiště 
- obnova dětského hřiště 

-  realizace mlatových pěšin 
- oprava stávajících chodníků 

- umístění prvků městského mobiliáře 
- odborný prořez zeleně 

- regenerace travních ploch, výsadba zeleně 
- vybudování  odpočinkových a herních  ploch, umístění nových herních prvků 

- regenerace páteřní cesty sídlištěm 
 

 

C. VÝSLEDKY ANKETY MEZI OBYVATELI, SEZNÁMENÍ OBYVATEL SE ZÁMĚREM 

V souvislosti s projektem regenerace sídliště byl uskutečněn letákový průzkum - anketa - mezi 

 obyvateli lokality za účelem zjištění pohledu občanů na problémy k řešení. Výsledky  této 
ankety byly vyhodnoceny a jsou uvedeny níže v jednotlivých grafech. 

 DOTAZNÍK:  

Pohlaví: □ muž     □ žena 

Věk:  □  do18 let □ 19-30 let □ 31-60 let □ nad 60 let 

 
V jaké části sídliště Pokratice bydlíte? 

□ Alfonse Muchy 416/17 □ Alfonse Muchy 417/22 □ Alfonse Muchy 417/24 

□ Alfonse Muchy 418/18 □ Alfonse Muchy 418/20 □ Alfonse Muchy 429/13  

□ Alfonse Muchy 429/15 □Hynaisova 427/7  □ Hynaisova 427/9 

□ Ladova 430/4  □ Ladova 430/6  □ jiná adresa, uveďte  

Považujete stávající počet nádob na odpad za dostačující?   □ ano  □ ne 

Máte zájem o opravu stávajících konstrukcí kolem nádob na odpady?   □ ano  □ ne 

Chováte zvíře, vyžadující venčení?       □ ano  □ ne 

Máte zájem o doplnění a obnovu městského mobiliáře? Případně jakého:    □ ano  □ ne 

□ lavičky    □ stojany na kola  □ odpadkové koše   □ psí WC   □ jiné.......................................... 

Máte zájem o umístění laviček u stávajícího hřiště (dále od domů)  □ ano  □ ne 

 
Máte zájem o umístění laviček u vstupů do domů, sloužících výhradně  

pro jeho obyvatele?         □ ano  □ ne  

Máte zájem o opravu povrchu pěších komunikací ve Vaší lokalitě?  □ ano  □ ne 

Máte zájem o obnovu a novou výsadbu zeleně ve Vaší lokalitě?     □ ano  □ ne 

 
Preferujete prořez/odstranění stávající vzrostlé zeleně clonící oknům Vašeho domu s náhradou 

novou vhodnější výsadbou) ?       □ ano  □ ne 

Poznámka:   ....................................................................................................................................... 

Máte zájem o spolupodílení se při regeneraci a údržbě předzahrádky Vašeho domu?  

           □ ano  □ ne 

 

Považujete stávající počet parkovacích míst pro automobily za dostačující? □ ano  □ ne 

Preferovali byste zrušení části ploch zeleně před Vaším domem na úkor parkovacích stání pro 

automobily?           □ ano  □ ne 

Máte zájem o vybudování parkovacího domu v lokalitě sídliště Pokratice? □ ano  □ ne 

Byli byste ochotni se finančně spolupodílet na výstavbě parkovacího domu?  
□ ne 
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□ ano - výstavba do osobního vlastnictví - zakoupení stání 

□ ano - pronájem stání - ve výši ................................. Kč/měsíc      

Jaké využití veřejného prostoru u Vašeho domu byste upřednostňovali? 
(prosím zaškrtněte jednu nebo více možností) 

□ bez úprav  

□ doplnění městského mobiliáře, zeleně, volná plocha trávníku 

□ poloveřejné předzahrádky 

□ jiné ........................................................................................................................ 

Jaké využití veřejného prostoru vám chybí v širším okolí Vašeho domu? 
(prosím zaškrtněte jednu nebo více možností) 

□ venkovní využití pro děti 

□ venkovní využití pro dospělé 

□ venkovní využití pro seniory 

□ sportovní využití 

□ městský park  

Které věkové skupině by podle Vás měl přednostně sloužit prostor původního hřiště (vymezený 
ulicemi Ladova a Alfonse Muchy) a jaké využití by pro tuto skupinu mohl nabízet? 

□ do 10 let ................................................................................................................... 

□ 10 - 20 let ................................................................................................................... 

□ 20-40 let ................................................................................................................... 

□ 40 - 60 let ................................................................................................................... 

□ nad 60 let ................................................................................................................... 

□ pro všechny věkové skupiny   ......................................................................................... 

Máte zájem o netradiční využití teto plochy hřiště (vymezené ulicemi Ladova a Alfonse Muchy)? 

□ možnost menší sezónní ledové plochy    □ ano  □ ne 

□ překážky pro provozování parkouru     □ ano  □ ne 

□ prvky pro venkovní cvičení - work out    □ ano  □ ne 

□ menší skatepark       □ ano  □ ne 

□ jiné ............................................................................................................................. 

Máte zájem o zpřístupnění svahu za domy Alfonse Muchy 417/22, Alfonse Muchy 417/24, Alfonse 
Muchy 418/18, Alfonse Muchy 418/20? Pokud ano, jaké řešení by Vám vyhovovalo? 

□ ne 

□ ano   □ návrh parkových úprav 

    □ pěšina a mobiliář pro venčení psů 

    □ přeřešení odvodnění svahu 
 
Považujete veřejné osvětlení Vaší lokality z hlediska rozsahu a kvality za dostačující?  

□ ano    □ ne 

 

VÝSLEDKY ANKETY MEZI OBYVATELI: 
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D. Vývoj věkové a sociální skladby obyvatel v sídlišti 

 

Vývoj věkové a sociální skladby obyvatel je zdokumentován v následující tabulce. Podklady 
k zdokumentování věkové a sociální skladbě obyvatel jsou převzaty z přehledu města, 

zpracovaného na základě sčítání lidu v roce 2011. 

Počet obyvatel:                              3011 
Počet obyvatel 0 - 14 let:   406 

Počet obyvatel 15 - 64 let:   2081 
Počet obyvatel nad 65 let:   524 

 

E.  Posouzení stávajícího stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 
 prostorového 

 

Stávající stav,historie a  základní údaje o lokalitě 

Historie 
Ve 14. století ves patřila rodu Kamýků z Pokratic. Jindřich z rodu Kamýku z Pokratic postavil hrad 
Kamýk, který roku 1319 dostal jako léno od krále Jana. V té době zde stával kostel a tvrz. Vesnice 

byla známa svými vinicemi, kterým se na vápencových svazích velmi dařilo. Roku 1461 Vilém z Konic 
a Kamýku prodal Pokratice s tvrzí a dvorem Martinovi ze Třtice. Poté se vrátila do vlastnictví Zikmunda 

Kamýka z Pokratic. V roce 1593 zdědila tvrz Pokratickou i s jeho podílem ve vsi dcera Eva, která byla 
provdána za Flavína z Rotenfeldu. V 16. století zde stály dvě tvrze, Henikovská a Hurtovská, jež obě 

získal v roce 1595 synovec Flavína z Rotenfeldu Jan Kechl z Hollensteina. Po bitvě na Bílé hoře byl 
Václav Kamýk z Pokratic roku 1626 odsouzen a jeho statek zvaný Henichovský v Pokraticích za 4457 

kop odhadnutý a prodaný císařem konventu kláštera dominikánského sv. Maří Magdaleny v Menším 
Městě Pražském. Ostatní grunty za 2410 kop se ujala obec Litoměřice. 20. srpna 1796 se zde narodil 

známý loupežník Václav Babinský lidově zvaný Venca z Pokratic. V horní části vsi byla v roce 1815 

postavena empírová kaplička, která se dochovala do dnešních dnů. Podle písemných zmínek z roku 

1890 zde stálo 174 domů, v nichž žilo 861 obyvatel. Ve vesnici stálo několik mlýnů při Pokratickém 
potoce a také několik pil. V roce 1905 byla postavena další kaplička na rohu Březinovy cesty v 

secesním slohu (zanikla v 80. letech 20. století). Počátkem 20. století zde byla uvedena do provozu 
základní škola o dvou třídách, později se rozrostla na pět tříd, od roku 1981 sloužila jako budova 

Lidové školy umění (dnes budova nese název Lékařský dům s několika menšími ambulantními 
zdravotnickými zařízeními a v sousedství se nachází lékárna).  

 
Po povodních z rozvodněného Pokratického potoka v roce 1929 bylo v následujících letech 

vybudováno zděné koryto potoka. S výstavbou sídliště v 80. letech 20. století došlo k zatrubnění 
pravostranného přítoku z tzv. Hervertovy rokle. Po druhé světové válce došlo k odsunu obyvatel 

německé národnosti, kteří zde žili v naprosté většině. Následoval příchod obyvatel z vnitrozemí a v 
době komunistické moci v zemi došlo k značné devastaci obce. V 80. letech 20. století velká část 

vesnice ustoupila sídlištní výstavbě. Pokratice jsou součástí města Litoměřice od 50. let 20. století.  
 
Současnost 
Dnes z původních Pokratic zůstaly stát hlavně domy po levé straně silnice směrem z Litoměřic na 

Sebuzín (Pokratická ulice) a pár domů nad sídlišti, pravou části bývalé vesnice zabírá sídliště 
Pokratice I. a II z druhé poloviny 80. let 20. století, které je předmětem tohoto projektu. 

 
Z původní vesnice v sídlišti Pokratice zůstala stát pouze malá kaplička se zvoničkou na bývalé návsi, 

dnes se nachází na otočce autobusů litoměřické MHD při křížení ulic U kapličky a Pokratická.  
 

Uprostřed sídliště se v areálu zdejší základní školy dochovala dřevěná roubená chalupa. V minulosti 
nedaleko odtud zde stávala kovárna. 

 
Sport 
Mezi nejdůležitější zdejší sportoviště patří Pokratická sokolovna, fotbalové hřiště a sportovnímu vyžití 
slouží i tělocvična zdejší nové základní školy. Na pozemcích bývalého kravína někdejšího Státního 

statku Litoměřice vyrostl nový areál pro BMX cyklistiku. 
 

Okolí 
Severně od Litoměřic na okraji Pokratic se nachází národní přírodní památka Bílé stráně. V údolí pod 

Bílými stráněmi protéká Pokratický potok, podél něhož je vedena červená turistická značka. Jedná 
se o místo hojně navštěvované obyvateli města. Nedaleko se nachází také Mostná hora s 

rozhlednou (východním směrem) a čedičový skalní suk Kočka. Po silnici k obci Hlinná leží vrch Velké 
Hradiště a Malé Hradiště z jejich vrcholu se otevírá pohled do širokého okolí, hlavně na nedaleké 

Litoměřice a dolní Polabí a Poohří s horou Říp jihovýchodně a hradem Házmburk jižně. Dalšími 
okolními vrchy jsou Bídnice (západně) a Radobýl (jihozápadně), pod nimi pak se nalézá bývalá 

podzemní továrna Richard. 
 
Pokratický potok 
Pokratický potok je pravostranný přítok řeky Labe, který odvodňuje malé území na jižním úpatí 

Českého středohoří v okrese Litoměřice. Délka toku od pramene k ústí činí 7,2 km. Jde o vodoteč 2. 
řádu.  

 
Pokratický potok pramení při samém okraji Českého středohoří na jižním úpatí Dlouhého vrchu v 

nadmořské výšce přes 580 metrů nedaleko Nového Dvora. Východně od obce Lbín do něho přitéká 
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několik pravostranných bezejmenných toků. Poté protéká mezi obcemi Skalice a Mentaurov stále na 

jih, směrem k chráněnému území Bílé stráně. Dnes v této části podél toku vede  turisticky značená 
cesta hojně navštěvována výletníky z nedalekých Litoměřic.  

 
Od potoka směrem na Bílou stráň  tok také využívají rybáři jako chovný k pěstování malých plodů, 

kteří k těmto účelům využívají i Pokratický rybník, kterým potok protéká směrem k bývalé obci 
Pokratice po níž potok získal svůj název a která je dnes součástí Litoměřic. Potok se zde dostává do 

zděného koryta vystavěném v 30. letech 20. století poté, co způsobil značné povodňové škody v 
roce 1929. Tok dále protéká řešeným panelovým sídlištěm, poblíž železničního nádraží protéká pod 

rušnou křižovatkou pod pokratickými závorami a o kus níže vtéká do potrubí a je veden pod starou 
části Litoměřic. Potrubí ho dovede až k ústí, kde se stává nedaleko Střeleckého ostrova 

pravostranným přítokem Labe. 

 

ZÁVADY A NEDOSTATKY SÍDLIŠTĚ POKRATICE 

Na prvním místě by bylo možné označit nedostatky, které mají kořeny v porušení přirozeného vývoje 

sídla. Sídliště vzniklo z masivní potřeby po nových bytových kapacitách plánované bytové výstavby, 
poplatné době, ideologii a stylu plánování sídel. Nachází se na severním okraji města v těsném 

sousedství zástavby rodinných domů a značně svažité zalesněné krajiny. 

Vazba sídliště na samotné centrum města ve vzdálenosti přibližně 1,5km je poněkud neuchopitelná, 
na západní části tvoří Pokratická ulice se značnou dopravní zátěží. Významnou pěší trasou je stezka 

podél Pokratického potoka. 

Sídliště vykazuje většinu charakteristických znaků obdobných panelových sídlišť: 

Vysokou koncentraci obyvatel a bytů, vysokou hladinu zástavby, monotónnost prostředí a typickou 

monofunkčnost, stejně jako stárnutí v jednotné časové fázi. Objekty vykazují stavebně technické 
závady a mají velké tepelné ztráty. Většina stavebně technických závad je způsobena nekvalitním 

provedením, dlouholetou zanedbanou údržbou domů, bytů i jejich okolí. Stávající bytový fond 
vykazuje nízký plošný standard a omezenou velikostní strukturu.  

Sídliště trpí nedostatečnou urbanistickou koncepcí zástavby, která částečně respektuje původní 

vesnické ulice. Sídlišti schází čitelná definice obvodu, lokálních center, ulic, dominant, os, veřejného 
prostoru s jeho nezbytným hierarchickým členěním.  Zástavba je značně zahuštěná a to vesměs 

nahodilým způsobem ve svažitém terénu, působí neharmonicky a stísněně. 

Sídliště postrádá veřejnou zeleň, parky. Zelené plochy bez členění jsou degradovány 
všudypřítomnými kanály a poklopy inženýrských sítí. V některých místech se nachází dílčí živé ploty, 

členící čistě veřejný prostor na poloveřejný s chráněnějším "předpolím" pro místní obyvatele domů. Z 
ankety vyplývá, že toto členění obyvatelé vnímají pozitivně a vyžadují je i v dalších místech, kde 

bohužel zcela schází. 

Vzrostlé vysoké zeleně je značný nedostatek, v některých místech schází zcela a umocňuje tak 

neutěšený stav sídliště. 

Sportoviště a dětská hřiště s relativně dostačujícími plochami jsou situována vesměs ve svažitém 
terénu a vyžadují opravy pro svou jednotvárnost herních prvků s minimem nápaditosti pro dětskou 

obratnost a fantazii, nedostatečné oplocení i údržbu. 

Komunikace a chodníky s převážně asfaltovými plochami vykazují poruchy (výtluky, obrubníky, 

odvodnění..). V některých místech nejsou chodníky vedeny optimálním směrem převažujících tras, 
lidé si přirozeně zkracují cestu vyšlapanými pěšinami v trávníku.  

Řešení dopravy bylo podrobně analyzováno v rámci studie regenerace panelového sídliště 

Pokratice, objednanou městem Litoměřice (viz seznam podkladů). 

Z hlediska dopravy v klidu je nyní přibližně 300 povolených parkovacích míst. Při počtu 3011 obyvatel 
v 1119 bytech je tento počet značně nedostačující. Příčina pramení již ze samotného založení sídliště, 

kdy nebyla počtem stání naplněna tehdejší potřeba při motorizaci 1:3,5. Důsledkem 
nedostatečného počtu parkovacích stání je odstavování vozidel na plochách zeleně či na jiných 

nevhodných místech po obvodu sídliště. 

 

Územní plán města Litoměřice i Studie regenerace panelového sídliště Pokratice řeší tento stav 

vhodným návrhem hromadných garáží. Doplnění parkovacích stání na terénu uvnitř již tak stísněné 
zástavby s absencí zeleně, prostor pro rekreaci, volnočasové aktivity se nejeví jako jakkoliv vhodný či 

dostačující. Záměrem je využití svahů a výstavba polozapuštěných parkovacích stání, či odkopání 
terénu nad ul. Alfonse Muchy s novou obslužnou komunikací a vytvoření nových parkovacích stání s 

kapacitním navýšením např.formou patrových zakladačů vozidel. Vzhledem k finanční náročnosti 
takovýchto dopravních opatření se však záměr neobejde bez dominantní účasti Města. 

Obě části sídliště (Pokratice I. a Pokratice II.) jsou odděleny Pokratickým potokem s lokálním 

přemostěním. Potok je zahlouben do zpevněného koryta s oplocením, a tak se jako výrazný přírodní 
prvek s velikým potenciálem v nynější podobě příliš neuplatňuje i v důsledku oddělující přerostlé 

zeleně a nekvalitních návazných veřejných prostranství.  

Novodobým nedostatkem je živelná kreativita v provedení a barevnosti fasád nově zateplovaných 

panelových domů. Obyvatelé to určité míry patrně touto cestou kompenzují potřebu osobitého a 
funkčního veřejného prostoru a jiných nedostatků tohoto sídliště. 

Mezi hlavní nedostatky veřejného prostoru řešeného území patří také jeho nízká či neexistující 

členitost a hierarchizace. Vnitrobloky a prostory kolem domů postrádají vesměs svou funkčnost, jsou 
jen převážně průchozím místem, nenabízejícím obyvatelům důvody pro jeho aktivní využití. Cesty 

jsou pouze nezbytnými průchody a spojnicemi, bez atraktivity pro místní obyvatele. 

Dílčí kroky k nápravě již nicméně byly realizovány, například doplnění odstavných stání pro 
automobily, či velmi vhodná renovace jednotných stání pro kontejnery KO s využitím popínavé a 

půdokryvné zeleně. 

 

 

F. Charakteristika jednotlivých úprav 

 

Stav veřejného prostoru řešeného území je v součastné době nevyhovující. Plochy jsou výrazně 

monofunkční, stejně jako zeleň - nepřehledné bez možností významnějšího využití či nabízené funkce. 
Potenciál pro zlepšení kvality, rekreace i sportovního využití však existuje. Navržené řešení umožní 
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vytvořit bezpečné a kreativní vyžití pro obyvatele řešeného vnitrobloku. Množství drobnějších pěšin 

pro alternativní trasy procházek, zkratek či pro venčení psů podél Pokratického potoka apod., 
dopomohou k lepšímu členění a hierarchizaci veřejného prostoru.  

Provedením stavebních úprav parteru z oblastí architektonických, urbanistických, životního prostředí i 

oblastí pro sport a rekreaci dojde k významnému zlepšení nynějšího stavu a ke zlepšení prostředí pro 
život na tomto sídlišti. V opačném případě hrozí z dlouhodobého hlediska odliv aktivních občanů 

produktivního věku a možný nárůst problémových skupin obyvatelstva.  

Základní bilanční údaje pro řešení projektu v roce 2018 

Počet obyvatel řešené IV.etapy  2018:     657 obyvatel 
Počet bytů IV.etapy 2018:       219 

Velikost IV.etapy 2018:      12  700 m2  
Celkové rozpočtové náklady akce:       7 236 042 Kč (vč. DPH) 

 

Charakteristika jednotlivých úprav zpracovávaného projektu regenerace je podrobně uvedena níže 
v části :  TEXTOVÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – IV.ETAPA (2018). 

 

Počet předpokládaných etap:  

Zájmové řešené území je rozděleno do 5 etap(viz. c.1. – Situace - etapizace), kde je předpokládán 
postupný sled renovačních prací po logických ucelených etapách tak, aby rozsah úprav plynule a 

návazně pokrýval nejproblematičtější okruhy problémů území a reflektoval požadavky obyvatel 
sídliště: 

2015 I.etapa - realizováno 

Střední severovýchodní část sídliště Pokratice - Úpravy veřejného prostoru na hlavní pěší trase, 
rekultivace okolí Pokratického potoka (severní část), parkové a sadové úpravy, výsadba zeleně, 

oprava městské lávky a pěších komunikací, doplnění městského mobiliáře. 

2016 II.etapa: - realizováno 

Střední severozápadní část sídliště Pokratice - Úpravy veřejného prostoru na hlavní pěší trase podél 
Pokratického potoka (jižní část) - nová kolonáda, rekultivace jeho okolí - výsadba zeleně, oprava 
pěších komunikací, doplnění městského mobiliáře. 

2017 III.etapa: v realizaci 

Střední část sídliště Pokratice - Oprava dětských hřišť ve vnitrobloku ulic Kubínova a Na výsluní, 
oprava pěších komunikací, výsadba zeleně, doplnění městského mobiliáře, řešení dopravy v klidu. 

2018 IV.etapa: 

Severní část sídliště Pokratice - Zvelebení veřejného prostoru, oprava hřiště, oprava pěších 
komunikací, výsadba zeleně, doplnění městského mobiliáře, návrh nových pěších tras 

2019 V.etapa: 

Ulice A. Muchy a ul. Ladova s okolím - Oprava dětského hřiště, oprava pěších komunikací, výsadba 
a rekultivace zeleně, doplnění městského mobiliáře, oprava veřejného osvětlení, řešení dopravy v 
klidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







                

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ  POKRATICE - LITOMĚŘICE  IV. ETAPA 2018                                        

 PROGRAM PODPORY BYDLENÍ MMR PRO ROK 2018 - PODPROGRAM 117D06200 Regenerace sídlišť 2018                      

 

2 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

2.1. TEXTOVÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – III.ETAPA (2017) 

a) Cíle v pořadí podle naléhavosti  

Projekt k zadání přistupuje komplexně se zohledněním potřeb obyvatel sídliště, výsledky údajů o  
demografickém vývoji a věkové skladbě obyvatel, se zohledněním stávajících i možných aktivit 
obyvatel a reaguje na závěry jednání s občany při místních šetřeních na sídlišti samotném, i při 
veřejných projednáních v ZŠ Ladova, kde byl návrh veřejnosti názorně prezentován. 
 
Z  průzkumu mezi občany vyplývají konkrétní cíle pro danou lokalitu. Jedná se zejména o doplnění 

mobiliáře, opravu a doplnění nových herních prvků, chodníků, rekultivaci zeleně a doplnění ploch 

pro další volnočasové aktivity ( především přeřešení prostoru hřiště mezi ulicemi A. Muchy  a Ladova) 

a návrh nového využití pro prostor  za objekty čp. 417 a 418). 

Záměrem řešení je nejen naplnit cíle dle ankety, ale obecně sladit jednotlivé požadavky a potřeby 

dílčích věkových skupin obyvatel sídliště, a docílit tak nenásilného prolínání aktivit všech těchto 

věkových skupin obyvatel - zlepšit sociální vazby komunity sídliště se všemi pozitivními důsledky. 

(aktivity sportovní, rekreační, sociální). 

Nekonfliktní zapojení vysoké a střední zeleně přispěje ke zlepšení mikroklimatu sídliště, odstíní 

jednotlivé prostory a zmírní přehřívání v letních měsících. 

Realizací změn dojde ke zlepšení stávajícího stavu zejména v nabídnutí nových možností užívání 

veřejného prostoru, v oblasti životního prostředí,  volnočasových a sportovních aktivit. Navrhovanými 

změnami dojde ke zvýšení úrovně života obyvatel sídliště Pokratice v Litoměřicích.   

 

b) Návrh úprav v návaznosti na stanovené cíle  

1. Urbanisticko – architektonické řešení prostoru 

Urbanisticko architektonické řešení plynule navazuje na předchozí etapy regenerace veřejného 

prostoru tohoto panelového sídliště dle problémové analýzy. Pro čtvrtou etapu regenerace byla 

zvolena severní část sídliště (vymezená ulicemi: Alfonse Muchy, Ladova, Hynaisova, Pod Strání).  

 

Návrh regenerace této části sídliště spočívá ve zkvalitnění a zatraktivnění veřejných prostorů, návrhu 

nových pěších spojení s důrazem na jejich bezbariérové řešení, opravě stávajících cest, rekultivaci a 

doplnění městské zeleně, doplnění městského mobiliáře a vzniku nových těžišť veřejného prostoru, 

nabízejících drobné sportovní využití (víceúčelové hřiště) lákajících k odpočinku a relaxaci.  

 

 

PROSTOR  HŘIŠTĚ (ulicemi A. Muchy  a Ladova) 

Těžištěm čtvrté etapy regenerace  se stane prostor dětského a sportovního hřiště v její centrální části. 

Dle průzkumů a prohlídek s občany vyplývá, že hřiště je užíváno převážně pro míčové sporty. 

Obyvatelé vyžadují ponechat dostatečně velkou volnou plochu pro víceúčelové využití. Dalším 

požadavkem je  vytvoření plochy pro starší generace využívané k relaxaci a odpočinku.  

 

Při návrhu zvelebení tohoto veřejného prostoru je uvažováno se všemi věkovými skupinami, které sice 

mají vymezenou část plochy, ale vymezení je nenápadné a nepřímé volbou trasy cesty, volbou 

povrchů, zeleně apod. Toto řešení umožní prolínání aktivit i víceúčelové využití:  míčové hry, zejména 

nohejbal badminton, brusle, koloběžky, částečně skate park / parkur apod. 

Oplocení sportovního hřiště bude rekonstruováno, stávající sloupy budou nově natřeny a opatřeny 

ochranou sítí. Pochozí plocha hřiště získá nový povrch.  Volba tartanového materiálu pomůže k 

tlumení nárazů míče a veselá barevnost zpříjemní celý prostor. 

 

Díky strategickému zapuštění hřiště do terénu jsou přiléhající svahy využity k návrhu tribun.  Jsou 

navrženy prefabrikované betonové posedavé stupně (tribuny), směřující k jihu, lákající ke slunění.  

Povrch betonových tribun bude potažen obdobným materiálem dle designu pochozí plochy 

(zvýšení bezpečnosti prostoru) .Výškovým zapuštěním vznikne  místo, útočiště pro teenagery, skryté 

od přilehlých obytných domů.  Místo, kde se mohou teenageři setkávat bez narušení soukromí 

okolních bytů (je dál od oken).  

 

Vzhledem k blízkosti mateřské školky a faktu, že prostorem prochází trasa dětí do školky, jsou do 

areálu umístěny také herní prvky pro menší děti (klouzačka při cestě tam, lezecká plocha při cestě 

zpět).  

 

V těsném kontaktu s hřištěm vznikne dřevěná paluba doplněná vysokou parkovou zelení, lákající ke 

slunění a dalším libovolným aktivitám.  Protější navazující travnatá     víceúčelová plocha nabídne 

možnost pořádání pikniků a relaxaci v zeleni. Oba tyto prostory poskytnou útočiště nejen pro rodiče 

a  prarodiče, pozorující své ratolesti. 

 

Svahy budou osázeny půdopokryvnými rostlinami, vhodnými na dané stanoviště. Tímto budou 

zakryty nežádoucí všudypřítomné poklopy inženýrských sítí. Vysoké traviny přispějí k pohledovému 

vymezení jednotlivých prostor.  

 

Zopakováním dílčích prvků atypického mobiliáře a navrženým uspořádáním se i tato plocha propojí 

se sportovním hřištěm, ale poskytne i částečné soukromí pro jednotlivé aktivity hřiště.   

 

 

PROSTOR  ZA DOMY Č.P. 417 A 418 

Dnes nevyužívaná svažitá plocha v severní části etapy bude zpřístupněna obyvatelům okolních 

domů. Je navržena mlatová pěšina doplněná vhodným mobiliářem (lavičky, koše, psí WC),  

Stávající betonové žlaby budou zasypány kačírkem a doplněny trvalkami. Svahy budou opět 

osázeny vysokou a středně vysokou zelení a v nepřístupných  místech také půdopokryvnými 

rostlinami. Přilehlá pěší komunikace bude vyspravena. 

 

PROSTOR  U DOMU Č.P. 427 

Na žádost obyvatel je uvažováno s opravou přiléhajících pěších komunikací, zabezpečující 

bezbariérové užívání. Prostor je doplněn vhodnou zelení. 

 

UL. LADOVA 

V ul. Ladova je navržena oprava povrchů této významné pěší trasy, výměna a doplnění mobiliáře a 
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rekultivace veškeré přilehlé zeleně.  

 

V celém území je navržena výměna stávajících rozpadlých přístřešků pro kontejnery za nové 

konstrukce, obrůstající popínavými rostlinami v duchu designu města. Budou odstraněna klepadla na 

koberce, v nepřehledných či kolizních místech bude proveden odborný prořez zeleně.  

 

Bezbariérové řešení je podpořeno novými zpevněnými plochami i několika přechodovými místy 

vozovky. 

 

2. Veřejný prostor 

Stávající negativní monofunkční charakter veřejného prostoru je v rámci návrhu rekultivace řešeného 

sídliště členěn nalezením a nabídnutím nových funkcí a využití: 

 

„Obytné prostory“ domů 

- přilehlé prostory u vstupů do jednotlivých bytových domů, navazující na vstupní komunikaci  

- prostory jsou vymezeny architektonickými či zahradními prvky, oddělujícími od hlavních pěších tras 

či samotného uličního prostoru 

- slouží k sousedskému kontaktu, střetávání, posezení, plochy a řešené území navazující na vstupy do 

objektů budou doplněny o základní vybavenost parteru (lavičky, zeleň). 

 

Hlavní pěší trasy – promenády 

- hlavní pěší trasy jsou komunikace, které probíhají jednak podél průčelí panelových objektů, dále se 

jedná o hlavní komunikace, spojující jednotlivé páteřní komunikace podél průčelí objektů, jedná se o 

rekultivace hlavních pěších tras na charakter promenády 

 

Vedlejší pěší trasy – pěšiny 

- jedná se o respektování stávajících vyšlapaných pěšin, které vznikly provozem sídliště jako 

„doplněk“ obyvatel k základním komunikacím pro pěší, které byly provedeny v rámci výstavby 

sídliště. Postupným užíváním sídliště si obyvatelé sami „vytvořili“ hlavní komunikační „zkratky“, 

respektující základní komunikační směry mezi bytovou zástavbou 

- v rámci regenerace panelového sídliště bude jejich nové provedení realizováno v podobě 

mlatových parkových cestiček, reflektujících přirozené trasy chodců, ale budou provedeny i nové 

alternativní trasy pro procházky zelení 

3. Klidové zóny a místa pro setkávání  

Hlavní pěší komunikace, spojující řešenou IV. etapu s I. a V. etapou, bude doplněna klidovými zálivy. 

Zálivy budou zatravněny či zpevněny mlatovou pochozí plochou a doplněny o vysokou a střední 

zeleň  a vhodný městský mobiliář (lavičky, koše, apod.).  

V prostoru dětského hřiště vznikne travnatá plocha pro pořádání pikniků, setkávání se a relaxaci. 

 

 

 

4. Životní prostředí 

V  rámci řešení zeleně bude proveden odborný prořez stávající zeleně, výsadba zeleně nové a 

sadové úpravy na degradovaných plochách (založení nového trávníku, výsadba drobných keřů a 

stromů). Bude provedeno dosypání propadlých míst a ploch, jejich případné odvodnění vsakem a 

osetí travním porostem. 

Pro keřové patro a půdopokryvné dřeviny budou použity druhy nenáročné na stanoviště i údržbu 

s převahou dřevin listnatých - Cotoneaster, Potentilla, Spiraea, Caryopteris, Hypericum apod.  

Půdopokryvné rostliny s keři budou využity především u vstupu do objektů a kolem mlatových cest.  

Prostorové umístění zeleně je ovlivněno také rozmístěním inženýrských sítí a dále plánovanému 

provozu a využití plochy.   

Navržené sadové úpravy by měly posílit dendrologický potenciál i význam plochy, vytvořit i esteticky 

hodnotné a bezpečné prostředí pro odpočinek i pohybové aktivity, jakož i částečně zlepšit 

mikroklima lokality z hlediska prašnosti, vlhkosti a letních teplot. 

 

5. Rekreace a volnočasové aktivity 

Návrh regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018 umožňuje rozšíření rekreačních a 

volnočasových možností využití veřejného prostoru. Usiluje o nekonfliktní prolínání různých věkových 

skupin obyvatel sídliště, prostoru pro případné nové sociální vazby nabídnutím míst, kde se budou 

moci setkávat různé věkové a zájmové skupiny i obyvatelé jednotlivých domů. Navrženými úpravami 

se zpřístupní a zkvalitní i dosud nepříliš využívané plochy řešeného území. Pestřejším, četnějším a 

obyvateli osobnějším využíváním veřejného prostoru a především jeho vizuální přehledností usilujeme 

o prevenci případné kriminalitě a vandalismu. 
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2.3. EKONOMICKÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – IV.ETAPA 2018 

a) Seznam navrhovaných úprav 
 
Navrhované úpravy jsou uvedeny v následujících okruzích: 

- oprava stávajících vyšlapaných pěšin, chodníků 

- vybudování odpočinkových prostor, doplnění městského mobiliáře 

- doplnění herních a volnočasových prvků 

- oprava sportovního hřiště 

- oprava stávajících kontejnerových stání 

- úprava vzrostlé zeleně (prořezání stávající zeleně, výsadba vzrostlé zeleně) 

- výsadba nové zeleně, keřů, půdopokryvných rostlin, založení trávníků  

 

ODHADOVANÉ NÁKLADY  - RPS LITOMĚŘICE  - etapa IV. 2018     

ZELEŇ, ZAHRADNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY       

  cena bez DPH DPH CELKEM 

PROŘEZY, OŠETŘENÍ ZELENĚ                     82 500 Kč  21%                      99 825 Kč  

TRÁVNÍK NOVÁ VÝSADBA                   125 250 Kč  21%                   151 553 Kč  

VÝSADBA LISTNATÝCH STROMŮ                   205 000 Kč  21%                   248 050 Kč  

VÝSADBA KEŘŮ, TRAVIN, TRVALEK A ROSTLIN                   325 150 Kč  21%                   393 432 Kč  

OSTATNÍ PARKOVÉ ZAHRADNÍ ÚPRAVY                   152 250 Kč  21%                   184 223 Kč  

CELKEM ZELEŇ                   890 150 Kč  21%                1 077 082 Kč  

ZPEVNĚNÉ POLOCHY, VYBAVENOST       

  cena bez DPH DPH CELKEM 

MOBILIÁŘ - LAVIČKY, KOŠE 268 000 Kč 21%                   324 280 Kč  

PREFABRIKÁTY, BETONOVÉ KONSTRUKCE                   462 000 Kč  21%                   559 020 Kč  

RENOVACE KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ                   175 000 Kč  21%                   211 750 Kč  

ÚPRAVY A VYBAVENÍ SPORTOVIŠŤ 325 000 Kč 21%                   393 250 Kč  

BOURACÍ PRÁCE, SVAHOVÉ ÚPRAVY 1 350 000 Kč 21%                1 633 500 Kč  
PĚŠÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - mlatové 
pěšiny                   173 050 Kč  21%                   209 391 Kč  

PĚŠÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - asfalt 240 000 Kč 21%                   290 400 Kč  
PĚŠÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - betonová 
dlažba               1 165 000 Kč  21%                1 409 650 Kč  

DOPADOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY HŘIŠŤ 270 000 Kč 21%                   326 700 Kč  

HERNÍ PRVKY                   250 000 Kč  21%                   302 500 Kč  
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ                     75 000 Kč  21%                      90 750 Kč  
NÁVAZNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PARTER                     47 000 Kč  21%                      56 870 Kč  

ÚPRAVY VOZOVKY, PARKOVÁNÍ, PŘECHODY 250 000 Kč 21%                   302 500 Kč  

CELKEM ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VYBAVENOST               5 050 050 Kč  21%                6 110 561 Kč  

VRN, OSTATNÍ NÁKLADY                     40 000 Kč  21%                      48 400 Kč  

CELKEM                5 980 200 Kč  21%                7 236 042 Kč  

 

 

c) Časový a finanční harmonogram  realizace projektu regenerace sídliště – IV. etapa 2018 

popis prací za období 

2018 

červenec srpen září říjen listopad 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

příprava staveniště                                         

bourání zpevněných ploch                                         
příprava podkladu pro nové 
povrchy                                         

výstavba zpevněných ploch                                         

výstavba mlatových pěšin                                       

výsadba, úprava vzrostlé zeleně                                         

osazení mobiliáře, herních prvků                                         

založení trávníků                                          

 

 

Finanční vyjádření objemu prováděných prací k datu: 

celkem  7.236.042,-       

1.9.2018 2.000.000,-   

1.10.2018 2.000.000,-   

15.11.2018  3.236.042,-       

 

d) Návrh způsobu financování úprav , upřesnění zdrojů financování 

rok 

rozdělení financování  -  náklady stavby (včet. DPH) 

dotace obec celkem 

1.etapa 2015 4.000.000,-Kč 2.067.940,- Kč 6.067.940,-  Kč  

2.etapa 2016 4.000.000,-Kč 1.968.157,53 Kč 5.968.157,53 Kč 

3.etapa 2017 4.000.000,-Kč 3.889.868,-Kč 7.889.868,- Kč 

4.etapa 2018 4.000.000,-Kč 3.236.042,-Kč 7.236.042,-Kč 

5.etapa 2019 4.000.000,-Kč 2.050.000,-Kč 6.050.000,-Kč 

celkem 1. až 5.etapa 20.000.000,-Kč 13.212.007,53 Kč 33.212.007,53 Kč 

    

       V Litoměřicích, 7/2017 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  14.09.2017 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí KSaT 
                   
Návrh: revokace usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 – zrušení části města 
 
Odůvodnění:   
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 29.06.2017 schválilo zrušení části města Za Nemocnicí. 
V důsledku tohoto rozhodnutí by měla tato část města splynout s částí Předměstí. Změna sice 
není rozsáhlá, ale znamená to přečíslování budov novými čísly popisnými v číselné řadě v rámci 
části obce Předměstí. Tím by došlo např. ke zrušení historického čísla popisného 1 na Dómském 
náměstí. Církevní instituce, které převážně v této části města sídlí, vyjádřily nesouhlas s touto 
změnou z historických důvodů a také kvůli administrativní náročnosti, když např. pod Biskupství 
litoměřické spadá cca 400 právnických osob (farnosti v 5 krajích), které by všechny musely 
zrušení části města promítnout do údajů v rejstříku církevních osob.    
Ze zrušení městské části tedy nevyplývají pro město ani pro občany či instituce žádné výhody,  
a z tohoto pohledu se jeví zrušení části města Za Nemocnicí pouze z důvodu neaktuálního názvu  
jako nepotřebné.      
 
Dopad do rozpočtu města: 
Dopad do rozpočtu města by byl úměrný tomu, jaké změny zastupitelstvo schválí. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM revokuje usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 a neschvaluje zrušení části města  
Za nemocnicí. 
  
 
   
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
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    Návrhy k projednání   ZM dne 14.09.2017 

Předkládá: OSNMM 

majetkové záležitosti: 
 
 
Záměry: 
 
12. Prodej části pozemku parc.č. 2472/3  v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)  
Žadatel: Manželé - Ing. M.K. a D.K., bytem Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky sousedního pozemku parc.č 2472/2 v k.ú. Litoměřice se záměrem  
výstavby RD. Z důvodu dopravního řešení a umístění sítí je jediná možnost napojení přes sousední  
pozemek parc. 2472/3. 
Stanovisko OÚRM: Po konzultaci s městským architektem byla navržena koncepce území, do kterého 
je zahrnut i výše uvedený pozemek. Vzhledem k tomu, že záměrem zde je realizace stavby RD, což 
není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací, požaduje zdejší odbor dodržet koncepci 
a tedy i dělení zmíněného pozemku dotčeného záměrem prodeje tak, jak je znázorněno v přiloženém 
návrhu městského architekta, přičemž realizace stavby RD tak, jak je naznačeno v příloze, je možná i 
z hlediska splnění KZ, urbanistického a  z hlediska utváření veřejného prostoru jen tehdy, bude-li nově 
oddělený pozemek využíván současně s pozemkem 2472/2 v k.ú. Litoměřice.  

Projednáno v MK dne 28.08.17 hlasováním  pro:  4     proti:  0  zdržel se: 1 
MK doporučuje prodej 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2472/3  v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. 
geometr. plán) dle regulativu OÚRM včetně návrhu využití území (viz příloha orig. zápisu).  
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13. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 
m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. 
geometr. plánu) 
Žadatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústít nad Labem 
 
Odůvodnění: V rámci připravované investiční akce „II/247-Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II 
část“ je třeba provést demolici stávajících garáží. Výstavba náhradních garáží je situována na částech 
pozemků ve vlastnictví města: parc.č. 1668/1, 2541/1, 2542/2, 2543/1 a 2560/6 v k.ú. Litoměřice,  
o celkové výměře 2097 m2 (na tyto pozemky má ÚK předkupní právo). Jedná se o 54 garážových skupin 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou záměry na budování garážových 
stání a samotný záměr na realizaci přivaděče v souladu.  
 
MK doporučila prověřit možnost prodeje pouze zastavěných pozemků pod garážemi formou smlouvy  
o budoucí kupní smlouvě s právem provést stavbu na dotčených pozemcích. 
Dle sdělení Ústeckého kraje je v rámci připravované akce počítáno i s výstavbou přilehlých komunikací. 
Před vydáním kolaudačního souhlasu bude provedeno skutečné zaměření stavby a vzájemné 
majetkoprávní dořešení pozemků v této lokalitě.  
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Projednáno v MK dne 28.08.17 hlasováním:   pro: 5  proti:  0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 
2542/3 o výměře 204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Litoměřice 
(dle nezapsaného odděl. geometr. plánu). 

 
 
 

 
 
 
14. Prodej pozemků parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 

(zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústít nad Labem 
 
Odůvodnění: Jedná se o dvě garáže, které jsou určené k demolici v rámci připravované investiční akce 
„II/247-Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II část“ včetně přilehlé zahrady. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou záměry na budování garážových 
stání a samotný záměr na realizaci přivaděče, díky němuž dojde k demolici několika objektů garáží 
v souladu.  
 
Projednáno v MK dne 28.08.17 hlasováním:  pro: 5  proti:  0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej 
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Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 
o výměře 20 m2 (zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 v k.ú. Litoměřice. 

 
 
 
Prodeje: 
 
15.  Prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby – klasická hrobka, sektor IV., evidenční 
číslo 87 na městském hřbitově v Litoměřicích  
Žadatel: paní Z.Ř.,  bytem Litoměřice 
 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků  
a pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se 
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města. 
 
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc – 
hrobku, která se neeviduje v katastru nemovitostí (dle zákona o pohřebnictví – hřbitovní stavba). 
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hřbitovní stavby nutné zaúčtovat s aktuálním DPH 
(21%). Žádost byla podána dne 14.06.2017, MK se konala 5.06.2017. 
 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 29.06.2017 pod bodem usnesení 97/5/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 21.08.2017 do 7.09.2017 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku 2.960,- Kč 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby – klasická hrobka, sektor IV., 
evidenční číslo 87 na městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 2.960,- 
Kč + 21% DPH, paní Z.Ř., Litoměřice. 
 
 
 
16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – krycí deska, rám kopaného hrobu, 
sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově v Litoměřicích  
Žadatel: pan G.J., bytem  Litoměřice 
 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků  
a pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se 
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města. 
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se movitou věc, hrobové 
zařízení – krycí deska, rám hrobu (dle zákona o pohřebnictví - hrobové zařízení). 
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobové zařízení nutné zaúčtovat s aktuálním PH 
(21%). 
 
Projednáno v MK dne 5.06.2017: Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
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MK doporučuje prodej 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 29.06.2017 pod bodem usnesení 96/5/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 21.08.2017 do 7.09.2017 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku 1.678,-Kč 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – krycí deska a rám 
kopaného hrobu, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově v Litoměřicích za cenu 
dle znaleckého posudku 1.678,- Kč + 21% DPH, panu G.J., bytem Litoměřice. 
 
 
 
 
17.  Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 (ve vlastnictví Milana Minky) za pozemek 
parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 (ve vlastnictví města Litoměřice), vše v k.ú. Pokratice, 
(nezapsaný odděl. geometr. plán). 
Žadatel: manželé Ing. M.M. a J.M., bytem Litoměřice 
 
Odůvodnění: V rámci dořešení dopravní obslužnosti v této lokalitě (Meruňková ul.) a s ohledem  
na řešení vlastnických vztahů na Miřejovické stráni byla předjednána možnost směny pozemků bez 
finančního vyrovnání. 
Parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 (orná půda)  vl. žadatel 
Parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 (ost.plocha)  vl. město 
  
Projednáno v MK dne 5.06.2017: Hlasováním  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje směnu 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 29.06.2017 pod bodem usnesení 98/5/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 21.08.2017 do 7.09.2017 není připomínek ani námitek. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 ve vlastnictví Ing. M.M. a J.M.,  
za pozemek parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 ve vlastnictví města Litoměřice, vše v k.ú. Pokratice 
(nezapsaný odděl. geometr. plán), a to bez finančního vyrovnání. Správní poplatek za vklad práva 
do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice. 

 
 
 
18.  Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a  
pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. 
geometr. plán) 
Žadatel: ČR – Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6 
 
Odůvodnění:  Město Litoměřice je na základě souhlasného prohlášení ze dne 14.04.2014 vlastníkem 
stavby č.p. 76 ul. 5.května (jde o bývalou vojenskou posádku). Na základě dohody mezi městem 
Litoměřice a Ministerstvem obrany ČR, byla vypracována smlouva o výpůjčce pro umístění  
a provozování administrativního pracoviště včetně logisticko-technického zařízení (sklady, garáže). 
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Ministerstvo požádalo o převod jiné stavby bývalého štábu SO č.05 a části přilehlého pozemku 
s podmínkou, že nejpozději do pěti let, kdy se MO stane vlastníkem stavby v bývalých kasárnách Jiřího 
z Poděbrad  opustí prostory v č.p. 76, Litoměřice, které aktuálně užívá. Tato dohoda byla předjednána 
s místostarostou Mgr. Karlem Krejzou.  Na tomto jednání by i vznesen požadavek o převod části 
přilehlého pozemku minimálně v šíři 1,5 m z důvodu zajištění nezbytného přístupu k budově i z důvodu 
údržby. Před budovou požadují část komunikace dle nákresu č.1 
 
Stanovisko OÚRM: Na místě byla prověřena otázka rozsahu pozemku, který MO chce do vlastnictví 
spolu s objektem na pozemku parc. č. 4008/58 v k.ú. Litoměřice. Odbor nesouhlasí s rozsahem, který 
zahrnuje i komunikaci severně od objektu na uvedeném pozemku stejně tak jako s rozsahem, který se 
zahrnutím zmíněné komunikace nepočítá. Jako podklad zde slouží zpracovaná územní studie na areál 
kasáren od arch. Hyska. S ohledem na to, že záležitosti vycházející z koncepce stanovené ve zmíněné 
studii zatím nejsou propsány do území kasáren, zastává zdejší odbor názor, že do vlastnictví MO by v 
současné době měly být převedeny pouze nejnutnější pozemky a ostatní případně řešeny pronájmem 
(za podmínek stanovených mimo jiné zdejším odborem), viz orientační přiložený zákres č.2. 
Projednáno v MK dne 5.06.2017: Hlasováním  pro:5  proti: 1  zdržel se: 0 
MK doporučuje převod dle nákresu č.3 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 29.06.2017 pod bodem usnesení 99/5/2017 
s upřesněním nákresu č. 3 
Zveřejněno na úřední desce: od 21.08.2017 do 7.09.2017 není připomínek ani námitek 
 
Stanovisko OSNMM: Celková rekonstrukce objektu bude časově i finančně náročná, předpoklad je, že 
nejpozději do 5-ti let po převodu opustí užívané prostory v čp. 76 v ul. 5.května z důvodu rekonstrukce 
bývalého velitelství pro ZUŠ, tato podmínka bude uvedená ve smlouvě.    
  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje bezúplatný převodu pozemků parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez 
č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný 
odděl. geometr. plán) do vlastnictví nabyvatele ČR – Ministerstva obrany, IČO: 60162694, 
Tychonova 221/1, Praha 6, s podmínkou, že nejpozději do 5-ti let od podpisu smlouvy o převodu 
nabyvatel vyklidí a předá městu Litoměřice prostory, které užívá v budově č.p. 76, v části obce 
Litoměřice-Město, která je součástí pozemku parc.č. 74 v k.ú. Litoměřice; nabyvatel uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem. 
 

 
 
19 .Bezúplatný převod  pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. 
Litoměřice,  od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha  
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod komunikací včetně přístupové cesty k bytovému domu a veřejné 
prostranství  v ul. Dobrovského. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu  
a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná 
prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně. 
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Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

1773/2 ost.plocha 60000 1189 m2 Ul. Dobrovského   
Zastupitelstvo města dne 19.09.2013 schválilo podání žádosti 
 
Nabyvatel touto smlouvou dle § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sjednává po dobu  
10-ti let věcné právo spočívající v závazku nezcizit převáděný pozemek a nezatížit jej zástavním 
právem. 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje smlouvu č.j. 3797/2017 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1773/2 v k.ú. 
Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha, do vlastnictví města Litoměřice a zřízení 
věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zřízení zástavního práva.  

 
 
 
20. Prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. 
geometr. plán) 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Záměr prodeje byl projednán na základě žádosti společnosti PEDASTA  dopravní stavby 
s.r.o.za účelem výstavby domů a občanské vybavenosti v souladu se záměrem územního plánu města 
Litoměřice. 
 
Stanovisko OÚRM: Zdejší úřad prověřil předloženou studii zpracovanou di5 architekti inženýři s.r.o. 
Předmětem této studie je záměr výstavby bytových domů s občanskou vybaveností městského centra 
včetně souvisejícího zázemí a vybavení pro tyto funkce. Záměr sportovního zázemí pro lokalitu je 
situován zejména na jižní části pozemku parc. č. 2355/1 v k.ú. Litoměřice. 
V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je územní plán Litoměřice ve znění právního stavu po 
změně č.2, je záměrem dotčená část uvedeného pozemku zařazena zejména do ploch s rozdílným 
způsobem využití označených jako SM - SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO TYPU a z části pak 
do ploch označených jako BI - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ. 
Samotné záměry na realizaci bytových domů s případnou občanskou vybaveností je v plochách 
označených jako BH dle platné územně plánovací dokumentace přípustné. Záměr na umístění lokálního 
sportovního a relaxačního zařízení je taktéž přípustným využitím jak v plochách SM, tak i v plochách BI. 
Z předložené studie vyplývající plánované využití zamýšlených objektů je pak i v souladu se 
zpracovanou a v evidenci územně plánovací činnosti zapsanou studií Urbanistická studie Litoměřice - 
Miřejovická stráň. 
 
Projednáno v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním:  pro: 5 proti: 1  zdržel se: 1 
MK doporučuje prodej. 
Záměr prodeje byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení 67/3/2017 formou 
veřejné licitace 
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Projednáno v RM dne 10.08.2017: RM schválila výběr vítězného uchazeče formou veřejné licitace dle 
schváleného licitačního řádu za minimální vyvolávací cenu 1.300,- Kč/m2 + 21 % DPH 
Zveřejněno na úřední desce: od  14.08.2017 do 30.08.2017 není připomínek ani námitek. 
 
Na základě veřejné licitace, která se konala dne 30.08.2017 byl vybrán uchazeč : VDP service SE 
  
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje výběr vítězného zájemce - společnosti VDP service SE, IČO: 04825900, Teplická 
604/15, Praha 9, a prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 (orná půda) v k.ú. 
Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) tomuto zájemci za cenu 2.241.200,- Kč + 21 % DPH 
a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Výstavba na předmětném 
pozemku podléhá regulativu ze dne 18.07.2017. 
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21.  Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IP-12-406923- LT, Ltm-NN, Akátová, ppč. č.1345/57, nové OM“ 
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000502 ze dne 21.10.2016. 
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 

pozemku 

Způsob 
využití 

Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH21% výpočet      
(bez DPH) 

1345/12 orná půda   367 NN 47,81 27,00 271,08 1 290,87 

cena celkem bez DPH   47,81   271,08 Kč 1 290,87 Kč 

cena celkem s DPH         1 561,95 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice dle GP 1393-
49/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 
Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1291 Kč + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 

 
 
 
22.  Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků  parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IP-12-406923, LT, Ltm -NN, Akátová, ppč.1345/59, nové OM“ byla 
žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000487 ze dne 24.8.2016. 
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 

pozemku 
Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / Kč 

DPH 21% výpočet      
(bez DPH) 

1345/12 orná půda   367 NN 30,24 27,00 171,46 816,48 

1345/20 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 1076 NN 

8,15 77,00 131,79 627,55 

1345/117 orná půda   82 NN 3,39 27,00 19,22 91,53 
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cena celkem bez DPH   41,78   322,47 Kč 1 535,56 Kč 

cena celkem s DPH         1 858,03 Kč 
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. 
I/20 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. 
Pokratice dle GP 1395-77/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 
24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1536 Kč + 21% DPH a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 
 
 
 
23.  Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4015051 - LT, Ltm, U Kapličky- NN, ppč. 657/48“ byla žadatelem 
vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000513 dne 10.2.2017. 
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% 
výpočet      (bez 

DPH) 

657/48 ostatní plocha zeleň 5353 NN 22 64,00 295,68 1 408,00 

657/48 ostatní plocha zeleň 5353 
pojistková 

skř. 
1 500,00 105,00 500,00 

cena celkem bez DPH   23   400,68 Kč 1 908,00 Kč 

cena celkem s DPH         2 308,68 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice dle GP 1398-
805/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, 
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Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1908 Kč + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 
 
 
24.  Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IP-12-4006610 - LT, Ltm-NN, Tolčianská, ppč.4006/73, nové 
OM“ byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000484 dne  20.5.2016. 
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí 
žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 

pozemku 

Způsob 
využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / Kč DPH 21% 

výpočet     
(bez DPH) 

4006/1 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 4048 NN 19,77 96,00 398,56 1 897,92 

4006/93 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 741 NN 

20,88 96,00 420,94 2 004,48 

cena celkem bez DPH   40,65   819,50 Kč 3 902,40 Kč 

cena celkem s DPH         4 721,90 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup města Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice dle 
GP 4504-78/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 
874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3902 Kč + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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25.  Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  

 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4005645 - LT, Ltm-NN, Na Vinici, ppč. 4071/22, nové OM“ byla 
žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000427 dne 6.5.2015. 
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí žadatel.  

Parcelní číslo 
Název druhu 

pozemku 
Způsob využití Výměra 

Druh zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% 
výpočet      (bez 

DPH) 

4011/3 ostatní plocha ostatní komunikace 136 NN 21,16 27,00 119,98 571,32 

4011/8 ostatní plocha ostatní komunikace 666 NN pojistk. skř 1 500,00 105,00 500,00 

4011/8 ostatní plocha ostatní komunikace 666 NN 11,8 77,00 190,81 908,60 

cena celkem bez DPH   32,96+1   415,78 Kč 1 979,92 Kč 

cena celkem s DPH         2 395,70 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice dle 
GP 4376-17/2016 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 
874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1980 Kč + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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26. Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav 
kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045,1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, Přítkovská 1689, Teplice 
 
Odůvodnění: V rámci revitalizace ul. Palachova žadatel realizoval výměnu rozvodů v rámci stavby „LT-
060 094, Litoměřice-rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v této lokalitě. 
Před stavbou byla uzavřena dne 7.4.2016 pod č. MAJ/145/2016 Smlouva o úpravě vzájemných práv a 
povinností, souvisejících s rekonstrukcí vodního díla (pozn. OSNMM žadatel není povinen podle zák. č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích zřizovat věcné břemeno).  
Žadatel požádal o uzavření věcného břemene ke stavbě „LT-060 094, Litoměřice-rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ v ul. Palachova, akceptuje sdělenou výši jednorázové náhrady podle platných 
zásad, schválených Zastupitelstvem města Litoměřice ze dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20. 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra Druh zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% výpočet      (bez 

DPH) 

119/4 ostatní plocha ostatní komunikace 1513 kanal.+ vodovod 1 96,00 20,16 96,00 

1045 ostatní plocha ostatní komunikace 1212 kanal.+ vodovod 136 96,00 2 741,76 13 056,00 

1158 ostatní plocha ostatní komunikace 11173 kanal.+ vodovod 1 96,00 20,16 96,00 

cena celkem bez DPH   138   
2 782,08 

Kč 13 248,00 Kč 

cena celkem s DPH         16 030,08 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup.města Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045, 1158 a 119/4 v k.ú. 
Litoměřice, v rozsahu dle GP č.4511-109/2017, ve prospěch Severočeské vodárenské 
společností a.s., IČO: 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, za jednorázovou úhradu za zřízení 
věcného břemene ve smluvní výši, 13248 Kč + 21% DPH a správní poplatek za vklad práva do 
katastru nemovitostí. 
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27.  Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku  parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 
  
Odůvodnění: V rámci stavební akce „TM_BTA_Litoměřice_LTYxx_46002_OK, 11010-056092“ byla 
žadatelem vybudována nová přípojka telekomunikačního vedení v ul. Revoluční.   
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000454 dne 12.11.2015.  
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad smlouvy do KN hradí 
žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 

pozemku 

Způsob 
využití 

Výměra Druh zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% výpočet      

(bez DPH) 

3718/103 
ostatní 
plocha 

ostaní 
komunikace 17192 telekomunikační 

6,7 96,00 135,07 643,20 

cena celkem bez DPH   6,7   135,07 
Kč 643,20 Kč 

cena celkem s DPH         778,27 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice dle GP 4442-
260/2016 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 
04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 643 Kč + 21% DPH 
a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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Doplněný bod k projednání: 
 
28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/40 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV IP-12-4006741 Litoměřice ppč. 4008/40 nové OM.“ byla 
žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000480 dne 25.4.2016. 
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Způsob 
využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 

DPH 
21% 

výpočet      
(bez DPH) 

4008/1 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 23768 NN 90,33 96,00 1 

821,05 8 671,68 

4008/40 
zastavěná plocha a 
nádvoří   582 

skříň SS 
100 1 500,00 105,00 500,00 

4008/40 
zastavěná plocha a 
nádvoří   582 NN 0,34 160,00 11,42 54,40 

cena celkem bez DPH   90,67+1   
1 

937,48 
Kč 

9 226,08 
Kč 

cena celkem s DPH         
11 163,56 

Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a  4008/40 v k.ú. Litoměřice dle 
GP 4498-70/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 
874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 9226 Kč + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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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   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  14.09.2017 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
 
Návrh: schválení doporučení Radě Ústeckého kraje ve věci vyhlášení konkursního řízení na 
obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích  
         
Odůvodnění:  
Ústecký kraj je zřizovatelem Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, 
příspěvková organizace. Působnost zřizovatele vykonává Rada Ústeckého kraje. 
Podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ředitele školské právnické osoby 
zřizované krajem jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného 
konkursního řízení.  
V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let 
výkonu práce na pracovním místě ředitele školy (dále jen „šestileté období“) může zřizovatel 
vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni 
šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem 
lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo 
školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo 
druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další 
šestileté období. 
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem (Vyhláška č. 54/2005 Sb.) náležitosti 
vyhlášení konkursního řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů  
o jmenování a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto konkursních komisí. 
  
 
Návrh na usnesení:   
ZM doporučuje Radě Ústeckého kraje vyhlásit konkurs na obsazení funkce ředitele 
Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, a to 
z důvodu zajištění zlepšení kvality odborné a pedagogické úrovně vzdělávání, pracovně 
právních vztahů a spolupráce se základními školami v Litoměřicích.         
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   ____ 
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