Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 7. 9. 2011 od 10:20 hodin do 15:05 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/25Z/2011
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1.
2.
3.

JUDr. Karel Krčmárik (KSČM) - předseda komise
PhDr. Vlastimil Doležal (ODS)
Ing. Dagmar Waicová (ČSSD)

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/25Z/2011
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období 2008 - 2012:
1. Ing. Radka Vonku (ODS)
2. RSDr. Stanislava Rybáka (KSČM)
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/25Z/2011
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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o vystoupení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v bodu č. 9 advokáta Mgr. Michala
Mazla, v bodu č. 10 Ing. Oldřicha Malého, ředitele Úřadu práce České republiky, krajské
pobočky Ústí nad Labem a v bodu č. 11 plk. Mgr. Martina Laníčka, vrchního rady a náměstka
ředitele Hasičského záchranného systému Ústeckého kraje pro úsek Integrovaného
záchranného systému a operačního řízení.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/25Z/2011
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 25. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/25Z/2011
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/24Z/2011 Žádosti o finanční
příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011 takto:
39. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Klub freestylového lyžování Most o.s.
IČ: 22896287
sídlo: Průběžná 3182, 434 01 Most
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Tréninkové centrum pro akrobatické sporty
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/25Z/2011
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/24Z/2011 ze dne 29.6.2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/24Z/2011 Spolufinancování
projektů schválených Výborem regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
žádosti o dotace ze dne 29. 6. 2011 takto:
A)

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, Svazek obcí
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IČ: 68982984
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 875 070 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Kvalitní projektová dokumentace – prostředek ke zvýšení
rozvojové kapacity území
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/25Z/2011
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z II. volebního období
2004 – 2008
1. Usnesení č. 26/5/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 74/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 75/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 18/20Z/2010 C Odkup akcií RRA ÚK a.s.
4. Usnesení č. 23/20Z/2010 B Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost 2.
výzva oblast podpory 3.2 - návrh poskytnutí dotací
5. Usnesení č. 56/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 57/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 62/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 74/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 77/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 85/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 87/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 88/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 89/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 90/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 97/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 17/21Z/2011 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 21/21Z/2011 C Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 22/21Z/2011 C Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 27/21Z/2011 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 28/21Z/2011 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 9/23Z/2011 B Dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého
kraje
22. Usnesení č. 41/23Z/2011 B Dotační program: „Sport 2011“ - schválení dotací
23. Usnesení č. 42/23Z/2011 B Dotační program: „Volný čas 2011“ - schválení dotací
24. Usnesení č. 51/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 52/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 85/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 104/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 105/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 106/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
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30. Usnesení č. 108/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 109/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 111/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 125/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 126/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 128/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 139/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 141/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 142/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 8/24Z/2011 C Personální změny v orgánech společnosti Krajská zdravotní,
a.s. a návrh na člena Dozorčí rady Krajské zdravotní a. s.
40. Usnesení č. 9/24Z/2011 Projednání problematiky gymnázia Josefa Jungmanna v
Litoměřicích
41. Usnesení č. 11/24Z/2011 C Schválení Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace Regionální
radě regionu soudržnosti Severozápad
42. Usnesení č. 12/24Z/2011 C Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011
43. Usnesení č. 15/24Z/2011 B Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
44. Usnesení č. 19/24Z/2011 B Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje, příprava rozpočtu 2012
45. Usnesení č. 20/24Z/2011 C Vyhodnocení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
služby s názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“ formou otevřeného řízení
46. Usnesení č. 23/24Z/2011 B Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Sport Club 2000,
o.s. - narovnání
47. Usnesení č. 26/24Z/2011 C Fond hejtmanky Ústeckého kraje
48.
Usnesení č. 29/24Z/2011 B Spolufinancování projektů schválených Výborem
regionální rady regionu soudržnosti Severozápad - Schválení „Podmínek spolufinancování
projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v období 2007-2013 s
územím realizace v Ústeckém kraji“
49. Usnesení č. 31/24Z/2011 B Předložení žádostí o dotaci z Programu pro podporu obnovy
krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2011
50. Usnesení č. 33/24Z/2011 B-01 Předložení návrhu na zamítnutí žádostí podaných v rámci
Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období 2010
až 2013 pro rok 2011 a návrhu na pozastavení příjmu dalších žádostí
51. Usnesení č. 36/24Z/2011 C-01 Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2012 – vyhlášení
52. Usnesení č. 38/24Z/2011 B Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
„Příspěvek na dojíždění“
53. Usnesení č. 39/24Z/2011 B Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
„Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“
54. Usnesení č. 42/24Z/2011 B Smlouva o poskytnutí dotace k projektu "Sasko-české vztahy v
proměnách času - pomocná výuková publikace"
55. Usnesení č. 137/24Z/2011 C SPZ Triangle – uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí
kupní smlouvě, MEDIOLOPE s.r.o.
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 14/27Z/2008 B Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými
partnery „Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013“ na 30.06.2013
2. Usnesení č. 52/15Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.06.2012
3. Usnesení č. 53/15Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.06.2012
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4. Usnesení č. 61/20Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.06.2012
5. Usnesení č. 49/23Z/2011 C Vejprty – změny v silniční síti na 14.10.2011
6. Usnesení č. 127/23Z/2011 B Nakládání s majetkem na 30.11.2011
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/25Z/2011
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 2.6. 2011 do 10.8. 2011.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/25Z/2011
Odvolání a volba člena Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
dle § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Ing. Petra Bendu z funkce člena Rady Ústeckého kraje
B) volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Martina Kliku, členem Rady Ústeckého kraje
(Hlasování: 46 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/25Z/2011
Odvolání a volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
dle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a ustanovením §16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů Ing. Petra Bendu z funkce člena výboru
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
B) volí
v souladu s dle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a ustanovením §16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Olgu Hrebičkovou členkou výboru
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/25Z/2011
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu za rok 2010 a za 1.pol. 2011
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/25Z/2011
Balíček legislativních opatření
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. dle § 35 odst. 2 písm. a) zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a) návrh na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám
v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení), dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
c) návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2001 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
2. odložení projednání návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, v orgánech
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
B) pověřuje
Janu Vaňhovou, hejtmanku Ústeckého kraje, jednáním o návrzích zákonů schválených v bodu
A) 1. tohoto usnesení v orgánech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
C) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, předložit návrhy zákonů schválených v bodu A) 1.
tohoto usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Termín: 20. 9. 2011
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/25Z/2011
Informace o vývoji nezaměstnanosti v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o vývoji nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a nové koncepci Úřadu práce České
republiky, krajské pobočky v Ústí nad Labem
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/25Z/2011
Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2010 v Ústeckém kraji
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou r o č n í zprávu ředitele Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje o stavu požární ochrany za rok 2010 v Ústeckém kraji „dle předloženého
materiálu“.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/25Z/2011
Poskytnutí finančních darů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření darovací smlouvy s:
1. Obcí Kovářská, Nám. J. Švermy 64, 431 86 Kovářská, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
2. HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s., Svážná 1528, 434 01 Most, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
3. KLH Chomutov, a.s. , Tolstého 738, 430 01 Chomutov, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
4. MEDIA MARKETING SERVICES, a.s., Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2 dle přílohy
č. 8 tohoto usnesení
5. Občanským sdružením přátel historie města Terezín, Terezín čp. 43, 411 55 Terezín, dle
přílohy č. 9 tohoto usnesení
6. Antonínem Čejkou, Pražská 45, 417 43 Žalany, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/25Z/2011
Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) v o l í
do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem tohoto kandidáta:
JUDr. Václav Pokorný, nar. 27. 10. 1947, bytem Děčín XXXII., Tichá 121.
B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedícího dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 27. 9. 2011

(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/25Z/2011
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, který je přílohou
tohoto materiálu č.:
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1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC BĚLUŠICE
IČ: 00265829
sídlo: 434 01 Bělušice
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Zasaď si svou hrušku – obnova aleje
2. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Auto Classic Club Chomutov o.s.
IČ: 22671188
sídlo: Pražská 5601, 430 01 Chomutov
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Open Motor Show
3. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Městys PERUC
IČ: 00265331
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
výše dotace: 169 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Výměna podlahové krytiny na chodbách ZŠ Peruc
4. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Tenisový Klub KADAŇ
IČ: 46787275
sídlo: U stadionu 1860, 432 01 Kadaň
výše dotace: 1 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Rekonstrukce a úprava tenisového zázemí v areálu TK
Kadaň
5. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC VILÉMOV
IČ: 00262200
sídlo: Vilémov 1, 431 54 Vilémov
výše dotace: 2 007 415 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Přestavba stávající štěrbinové nádrže ČOV na aktivační
nádrž
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6. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC HAVRAŇ
IČ: 00265918
sídlo: 435 01 Havraň
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 730. Výročí založení obce Havraň
7. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: "Občanské sdružení pro sport a zdraví"
IČ: 27023851
sídlo: Tomáše ze Štítného 5520, 430 01 Chomutov
výše dotace: 840 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Vodní překážky k vodolyžařskému vleku
8. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Fotbalový klub Bílina
IČ: 22833978
sídlo: Kyselská 391/8, 418 01 Bílina - Mostecké Předměstí
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce hlavní tribuny stadionu FK Bílina
9. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: náměstí 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Revitalizace SZ části města
10. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ: 44555601
sídlo: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem-Severní Terasa
výše dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): 20 let UJEP – kraj, město univerzita
11. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Blatno
IČ: 00264768
sídlo: Blatno 59, 439 84 Blatno
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výše dotace: 295 000 Kč
název projektu (akce): Bezdrátový rozhlas
12. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: "Lyžařský klub Chomutov"
IČ: 47792221
sídlo: Tomáše ze Štítného 4493, 430 02 Chomutov
výše dotace: 1 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): ČOV a příjezd komunikace
13. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO VÝSLUNÍ
IČ: 00262251
sídlo: Výsluní 14, 431 83 Výsluní
výše dotace: 701 110 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 70,20%
název projektu (akce): Přeložení a doplnění části stávající zchátralé kamenné
dlažby o nové dlaždice v hlavní lodi kostela
14. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC KOVÁŘSKÁ
IČ: 00261947
sídlo: náměstí J.Švermy 64, 431 86 Kovářská
výše dotace: 124 000 Kč
název projektu (akce): Nákup dýchací techniky pro JPO II obce II. Etapa
15. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: KLH Chomutov, a.s.
IČ: 25404695
sídlo: Tolstého 738, 430 01 Chomutov
výše dotace: 2 000 000 Kč
název projektu (akce): Účast mládežnických
v extraligových soutěžích

družstev

KLH

Chomutov

16. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní škola sgr. J.C. Kluttze Kovářská
IČ: 47795638
sídlo: Nám. Jana Švermy 445, 431 86 Kovářská
výše dotace: 151 000 Kč
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název projektu (akce): ŠvP Conquistador
17. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Libčeves
IČ: 00265110
sídlo: K Zámku 1, 439 26 Libčeves
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Koupě a osazení dětských herních prvků - Hnojnice
18. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Býčkovice
IČ: 00832316
sídlo: 411 42 Býčkovice
výše dotace: 509 212 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště Býčkovice
19. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Mezinárodní umělecká společnost, o.p.s.
IČ: 25420861
sídlo: Svatopluka Čecha 667/15, 431 91 Vejprty
výše dotace: 268 000 Kč
název projektu (akce): „Kámen a lidé“
20. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Mezinárodní umělecká společnost, o.p.s.
IČ: 25420861
sídlo: Svatopluka Čecha 667/15, 431 91 Vejprty
výše dotace: 270 000 Kč
název projektu (akce): „Kámen a Lidé“
21. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC KYTLICE
IČ: 00261483
sídlo: Kytlice 24, 407 45 Kytlice
výše dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Výstava prací kroužku dovedných rukou a rodinná soutěž
„Skřítci Podzimníčci“
22. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Račetice
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IČ: 00673161
sídlo: Račetice 11, 438 01 Račetice
výše dotace: 162 000 Kč
název projektu (akce): Likvidace skládky Račetice
23. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Národní památkový ústav
IČ: 75032333
sídlo: Valdštejnské nám. 3/162, 11801 Praha 1 - Malá Strana
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Mariánské, trojiční a další sloupy v českých zemích
24. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
IČ: 25419561
sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Léčba bolesti v Hospici v Mostě
25. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V JIRKOVĚ
IČ: 47795824
sídlo: Chomutovská 267, 431 11 Jirkov
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Jirkovský Písňovar 2011
26. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Česká atletika, s.r.o.
IČ: 63668157
sídlo: 5. května 9/1323, 140 00 Praha 4 - Nusle
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Vyhlášení ankety atlet roku 2011
27. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: KLH Chomutov, a.s.
IČ: 25404695
sídlo: Tolstého 738, 430 01 Chomutov
výše dotace: 550 000 Kč
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název projektu (akce): Slavnostní zahájení hokejové sezóny v nové aréně
28. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
sídlo: Karlovo Náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 1 200 000 Kč
název projektu (akce): Technický automobil pro JSDH
29. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: ENERGIE o.p.s.
IČ: 25034545
sídlo: Hornická 106, 435 13 Meziboří
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Vestavba výtahu v budově ENERGIE o.p.s.
30. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Farní charita Lovosice
IČ: 46770321
sídlo: Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice
výše dotace: 133 960 Kč
název projektu (akce): Vystoupení romských tanečních souborů Lačho Amirus a
Amore Čhave v rámci Evropského týdne ve francouzském Meschers sur Gironde
31. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677,
okres Chomutov
IČ: 46787534
sídlo: Komenského 677, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše dotace: 55 800 Kč
název projektu (akce): SIRAEX – Festival současného tance s mezinárodní účastí
32. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: REN czech s.r.o.
IČ: 28309871
sídlo: Botanická 606/24, 602 00 Brno
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Informační portál zájmových bodů Ústeckého kraje
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 18/25Z/2011
Fond hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
1. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011, a to
jeho část 31:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhodlo:
o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Dům kultury a kino
IČ: 47274336
sídlo: Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní hudební festival 2011
2. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011, a to
jeho část 13:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhodlo:
o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Jílové
IČ: 00261408
sídlo: Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
výše dotace: 425 000 Kč
název projektu (akce): Koupě a osazení dětských herních prvků – Jílové

B)

rozhodlo
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Dům kultury a kino
IČ: 47274336
sídlo: Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní hudební festival 2011
2. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Město Jílové
IČ: 00261408
sídlo: Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
výše dotace: 425 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 77,45%
název projektu (akce): Koupě a osazení dětských herních prvků – Jílové
3. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu
hejtmanky ÚK č. 2457/2009 na projekt s názvem „Zpevnění plochy kolem nového
hangáru“ (příjemce: „Pilotklub Chomutov o.s.), kterým se stanoví závazný
ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu, ve výši 100%, a kterým
se prodlužuje doba realizace projektu do 31.7.2011.
C)

ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance Ústeckého kraje Janě Vaňhové k podpisu dodatek dle bodu B) tohoto
usnesení
Termín: 30. 9. 2011

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/25Z/2011
Spolufinancování projektů schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad - žádosti o dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
podle žádosti o dotaci, která je přílohou tohoto materiálu č.:
1. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Vejprty
IČ: 00262170
sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
výše dotace: 1 985 161,89 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech
2. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Kostomlaty pod Milešovkou
IČ: 00266396
sídlo: Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
výše dotace: 106 139,76 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod
Milešovkou
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3. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Obrnice
IČ: 00266116
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
výše dotace: 860 760 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Stavební úpravy budovy č.p. 111
4.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
výše dotace: 307 500 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Kvalitní projektová dokumentace – prostředek ke zvýšení
rozvojové kapacity území

5. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje
žadatel: Obec Vědomice
IČ: 00264598
sídlo: Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 171 000 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Příprava rozvojových projektů obce Vědomce
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/25Z/2011
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám již přiznaným dotacím z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje takto:
1.

Ke smlouvě č.1350/2009, uzavřené s městem Velký Šenov, IČ: 00261734, dodatek č.
2 - podle přílohy č. 11 tohoto usnesení

2.

Ke smlouvě č. 1317/2008, uzavřené s městem Bohušovice nad Ohří, IČ: 00263362,
dodatek č. 1 - podle přílohy č. 12 tohoto usnesení

3.

Ke smlouvě č. 1895/2008, uzavřené s obcí Vrutice, IČ: 00526061, dodatek č. 4 - podle
přílohy č. 13 tohoto usnesení

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/25Z/2011
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Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.18
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 18, zpracovanou ve smyslu § 4
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která obsahuje změnu
koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Bžany, místní části Pytlíkov,
dle přílohy č. 14 tohoto usnesení.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/25Z/2011
Předložení návrhu odstoupení od smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené s žadatelem
Město Velký Šenov
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o odstoupení od smlouvy č. poskytovatele 1168/2010 uzavřené dne 24.6.2010 v rámci Programu
pro podporu krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2010 mezi Ústeckým
krajem a Městem Velký Šenov.
B) ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit
administraci odstoupení od smlouvy č. poskytovatele 1168/2010.
Termín: 31. 10. 2011
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/25Z/2011
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) ověřilo
ve smyslu ust. § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, soulad Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR
ÚK) s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
Ministerstva pro místní rozvoj
B) rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, o
námitkách uplatněných při veřejném projednání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ve
smyslu přílohy předloženého materiálu
C) vydává
ve smyslu ust. § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Zásady územního rozvoje Ústeckého
kraje dle přílohy předloženého materiálu
D) u k l á d á
Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zahájení prací na
aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) neprodleně po jejich vydání
a nabytí účinnosti
Termín: neprodleně po nabytí účinnosti ZÚR Ústeckého kraje
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(Hlasování: 42 – 0 – 0)
návrh byl přijat
Usnesení č. 24/25Z/2011
Vstup investora Panattoni Czech Republic Development s.r.o. do SPZ Triangle
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
za podmínky, že ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, jako správce programu
uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu
Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 (Rozhodnutí),
bude vydán souhlas s prodejní cenou uvedenou v kupní smlouvě tvořící přílohu Smlouvy o
nájmu nemovitosti dle přílohy č. 15 tohoto usnesení se společností Panattoni Czech Republic
Development s.r.o. a nebude vydáno vyjádření doporučující provedení změn či doplnění textu
uvedených smluv, nebo obsahující sdělení, že smlouvy nejsou v souladu s Rozhodnutím,
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1. o převodu vlastnictví k nemovitosti:
pozemek: p.p.č. 337/16 o výměře 20 704 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 337/17 o výměře 5 950 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 337/18 o výměře 47 983 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha,
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsaných na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
-

pozemek: p.p.č. 801/34 o výměře 701 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaného na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.

-

pozemek: p.p.č. 1010/28 o výměře 20 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/29 o výměře 26 088 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1010/30 o výměře 44 205 m2, ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsaných na LV č. 338 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
-

na společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., a to za podmínek
uvedených ve Smlouvě o nájmu nemovitosti dle přílohy č. 15 tohoto usnesení
2. o uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti dle přílohy č. 15 tohoto usnesení se
společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/25Z/2011
Rozšíření investičního záměru společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. v SPZ Triangle
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1. o převodu vlastnictví k nemovitostem
- pozemek: p.p.č. 554/1 - část o výměře 22 986 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 554/7 - část o výměře 5 505 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní dopravní plocha
- pozemek: p.p.č. 554/8 - část o výměře 9 209 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: st.p.č. 74 - část o výměře 13 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 73 o výměře 347 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: společný dvůr
vše dle stavu zachyceného v geometrickém plánu č. 137-361/2011 vyhotoveného
MESS GEO s.r.o. pro obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsaných na LV č. 31 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
na společnost JC Interiors Czechia s.r.o., a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o
nájmu nemovitosti dle přílohy č. 16 tohoto usnesení
a
za podmínky, že ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jako Správce
programu uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního
rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo
ISPROFIN 222232 0014 (Rozhodnutí), bude vydán souhlas s prodejní cenou
uvedenou v kupní smlouvě tvořící přílohu Smlouvy o nájmu nemovitosti dle přílohy
č. 16 tohoto usnesení se společností JC Interiors Czechia s.r.o. a nebude vydáno
vyjádření doporučující provedení změn či doplnění textu uvedených smluv, nebo
obsahující sdělení, že smlouvy nejsou v souladu s Rozhodnutím,
2. po splnění podmínky uvedené v bodě 1. tohoto usnesení o uzavření Smlouvy o
nájmu nemovitosti dle přílohy č. 16 tohoto usnesení se společností JC Interiors
Czechia s.r.o.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/25Z/2011
Specifická oblast 05 Mostecko – zpracování rozvojové studie
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, v souladu s ustanovením §
35 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zajistit
zpracování rozvojové studie pro „Specifickou oblast 05 Mostecko“ definovanou Politikou
územního rozvoje ČR 2008 a zpřesněnou při pořizování Zásad územního rozvoje Ústeckého
kraje
Termín: 31. 12. 2011 (termín zadání studie)
(Hlasování: 43 – 1 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 27/25Z/2011
Dodatek č. 1 k smlouvě č. 11/SML1147 ze dne 17. 6. 2011 v rámci Programu podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh dodatku č. 1 k smlouvě č. 11/SML1147 ze dne 17. 6. 2011 v rámci Programu podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2011, dle přílohy č. 17 tohoto usnesení.
B) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 1 k smlouvě č. 11/SML1147 za
dne 17. 6. 2011 v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011, dle
přílohy č. 17 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2011
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/25Z/2011
Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace č. 11/SML1154 a č. 11/SML1170 z
Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dodatek dle příloh č. 18 a č. 19 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2011

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/25Z/2011
Zajištění vyhodnocení plnění závazků příjemce Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v. v. i. vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace ze dne 4. 1. 2010 v letech 2012 – 2014
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
1. Radě Ústeckého kraje v jednotlivých letech 2012 až 2014:

a)

provádět vyhodnocení plnění závazků příjemce Ústavu archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v. v. i. v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí
institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace
ze dne 4. 1. 2010

b)

po provedení vyhodnocení informovat nejblíže následující Zastupitelstvo
Ústeckého kraje o stavu plnění závazků příjemce dle Rozhodnutí o poskytnutí
institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.
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2. Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající

z bodu 1. tohoto usnesení.
Termín: průběžně v letech 2012 až 2014
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/25Z/2011
Zřízení příspěvkové organizace Ústeckého kraje Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
záměr rozdělení příspěvkové organizace Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Lounech,
příspěvková organizace, na dvě samostatné příspěvkové organizace Ústeckého kraje, a to
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace a Zámek Nový Hrad, příspěvková
organizace, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností dnem 1. 1. 2012.

B) ukládá
Bc. Jana Ryšánková, členka Rady Ústeckého kraje, připravit rozdělení příspěvkové
organizace Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, na dvě
samostatné příspěvkové organizace Ústeckého kraje, a to Oblastní muzeum v Lounech,
příspěvková organizace a Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, včetně všech
relevantních dokumentů.
Termín: 21. 12. 2011
(Hlasování: 43 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/25Z/2011
Program prevence kriminality 2011, 2.kolo – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace ve 2. kole programu Prevence
kriminality v Ústeckém kraji 2011 níže uvedeným obcím:
Město Duchcov
sídlo: Náměstí Republiky č. 20/5, 419 01 Duchcov
IČ: 00266299
ve výši 13.000 Kč na projekt Bezpečnostní stojany na kola
Statutární město Chomutov
sídlo: Zborovská č. 4602, 430 01 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 64.000 Kč na projekt Vybavení speciální výslechové a monitorovací místnosti na
Magistrátu města Chomutova
Město Lom
sídlo: nám. Republiky č. 13, 435 11 Lom
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IČ: 00266035
ve výši 181.000 Kč na projekt Asistent prevence kriminality ve městě Lom
Město Lovosice
sídlo: Školní č. 407, 410 02 Lovosice
IČ: 00263991
ve výši 16.000 Kč na projekt Nebojím se vědět!
Obec Měcholupy
sídlo: Měcholupy č. 12, 439 31 Měcholupy
IČ: 00265233
ve výši 45.000 Kč na projekt Otevřená škola
Statutární město Most
sídlo: Radniční č. 1, 434 01 Most
IČ: 00266094
ve výši 36.000 Kč na projekt Mikročipy na jízdní kola
B) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit realizaci bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2011
(Hlasování: 39 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/25Z/2011
Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/23Z/2011 ze dne 13 4.2011 v písm. A) odst.
1
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení č. 37/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011 v písm. a) odst. 1 následovně:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo:
1. v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace ve 2. kole programu Prevence
kriminality v Ústeckém kraji 2011 níže uvedeným obcím:
Město Bílina
sídlo: Břežánská č. 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 198.000 Kč na projekt Prázdninový příměstský tábor v Bílině (na ZŠ praktická)
Město Duchcov
sídlo: Náměstí Republiky č. 20/5, 419 01 Duchcov
IČ: 00266299
ve výši 44.000 Kč na projekt Terapeutický pobyt – prázdninové pobyty
Město Jirkov
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 431 11 Jirkov
IČ: 00261904
ve výši 10.000 Kč na projekt Lepší třída
a ve výši 54.000 Kč na projekt Klidné stáří
Město Kadaň
sídlo: Mírové náměstí č. 1, 432 01 Kadaň
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IČ: 00261912
ve výši 79.000 Kč na projekt Výchovně rekreační víkendové pobyty 2011,
ve výši 70.000 Kč na projekt Společně proti kriminalitě
a ve výši 70.000 Kč na projekt Vybavení pohovorové a výslechové místnosti na MěÚ
Město Krásná Lípa
sídlo: Masarykova č. 246/6, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 00261459
ve výši 60.000 Kč na projekt Prevence kriminality Krásná Lípa
Město Litoměřice
sídlo: Mírové náměstí č. 15/7, 412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 43.000 Kč na projekt S nadějí do programu Pět P,
ve výši 50.000 Kč na projekt Pestrým programem proti nudě,
ve výši 16.000 Kč na projekt Pozor na zloděje
a ve výši 39.000 Kč na projekt Chránit a pomáhat i na jízdních kolech
Město Lom
sídlo: nám. Republiky č. 13, 435 11 Lom
IČ: 00266035
ve výši 12.000 Kč na projekt Bezpečnostní stojany na kola
Město Louny
sídlo: Mírové náměstí č. 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
ve výši 160.000 Kč na projekt Šance
a ve výši 91.000 Kč na projekt Mozaika
Město Lovosice
sídlo: Školní č. 407, 410 02 Lovosice
IČ: 00263991
ve výši 50.000 Kč na projekt Zabezpečení kol ochrannými prvky
Obec Obrnice
sídlo: Mírová č. 66, 435 21 Obrnice
IČ: 00266116
ve výši 181.000 Kč na projekt Asistent prevence kriminality
a ve výši 105.000 Kč na projekt Příměstský tábor Obrnice 2011
Město Podbořany
sídlo: Mírová č. 615, 441 01 Podbořany
IČ: 00265365
ve výši 102.000 Kč na projekt Víkendové pobyty 2011
Město Roudnice nad Labem
sídlo: Karlovo náměstí č. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
ve výši 31.000 Kč na projekt Pokračování projektu "Úřad vstřícný k dětem" aneb…,
ve výši 40.000 Kč na projekt Podzimní pobyt pro děti pocházející evidencí OSPOD…
a ve výši 45.000 Kč na projekt Letní pobyt pro děti pocházející evidencí OSPOD…
Město Šluknov
sídlo: nám. Míru č. 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
ve výši 110.000 Kč na projekt Zážitkový tábor pro děti z vyloučených lokalit a podpora
navazujících služeb
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Město Trmice
sídlo: Fügnerova č. 448/29, 400 04 Trmice
IČ: 00674010
ve výši 80.000 Kč na projekt Odpolední škola
Město Varnsdorf
sídlo: Nám. E. Beneše č. 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 57.000 Kč na projekt Víkendové poznávací pobyty
Město Žatec
sídlo: nám. Svobody č. 1, 438 01 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 34.000 Kč na projekt Bezpečnostní systém FOD v Žatci,
ve výši 60.000 Kč na projekt Prodloužený víkendový pobyt dětí
a ve výši 60.000 Kč na projekt Víkendové pobyty pro děti z rodin ohrožených sociálním
vyloučením v roce 2011.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/25Z/2011
Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s § 27 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, o změně účinnosti sloučení
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková organizace
Sídlo: Louny, Osvoboditelů 497, PSČ 440 64
IČ: 61 357 553
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace
Sídlo: Louny, Osvoboditelů 380, PSČ 440 58
IČ: 14 451 042
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková
organizace, přecházejí na přejímací Střední odbornou školu, Louny, příspěvková organizace.
Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení:
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková
organizace.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2012

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 34/25Z/2011
Převod činností a zrušení Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého
kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
převod činností poskytovaných příspěvkovou organizací zřizovanou Ústeckým krajem
s názvem Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, kterými jsou:
a) Pravidelná výchova, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové kroužky, kurzy)
b) Příležitostná výchova, vzdělávání, zájmová a tématická rekreační činnost
 akce pro členy zájmových kroužků mimo schůzky, včetně výletů
 akce pro členy zájmových kroužků a veřejnost
 semináře, kurzy, kulaté stoly, workshopy, sympozia
 pořady pro děti, rodiče, mládež a veřejnost
c) Prázdninová činnost:
 tábory (jarní, letní, podzimní, příměstské)
d) Osvětová činnost, včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky
a studenty, i pro další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů:
 školení, semináře, workshopy, konference, přednášky, informační centrum
mládeže (jarní,letní,podzimní, příměstské)
e) Spontánní činnosti:
 výstavy
 centrum rodičů s dětmi
 fotbálek
 stolní tenis
f) Individuální práce, vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků a studentů
 konzultace k soutěžím
g) Spolupráce
 spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ
 spolupráce s veřejnou správou
 spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
h) Soutěže a přehlídky
 pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR a zájmovými svazy na
úrovni místní, okresní, krajské, republikové
na město Varnsdorf, která je bude s účinností od 1. 1. 2012 zajišťovat prostřednictvím
jím zřízené příspěvkové organizace,

B)

zrušuje
dle ust. § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení příspěvkové
organizace Ústeckého kraje:
Název: Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
Sídlo: Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf
IČ: 65 082 214
ke dni 31. 12. 2011 s tím, že majetek, práva a závazky této příspěvkové organizace
přechází s účinností od 1. 1. 2012 na zřizovatele,

C)

rozhoduje
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dle ust. § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o darování veškerých movitých věcí, které:
a) budou ke dni 31. 12. 2011 ve vlastnictví Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové
organizace a jež s účinností od 1. 1. 2012 v důsledku zrušení této příspěvkové organizace
přejdou na zřizovatele,
b) budou ke dni 31. 12. 2011 Ústeckým krajem předány k hospodaření Domu dětí a mládeže
Varnsdorf, příspěvkové organizaci (svěřený majetek) Městu Varnsdorf. Přílohou č. 20
k tomuto usnesení je soupis movitých věcí ve vlastnictví nebo správě příspěvkové
organizace Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizace, dle účetní evidence ke dni 22.
3. 2011. Případné přírůstky a úbytky za dobu od 22. 3. 2011 do 31. 12. 2011 budou
v rámci darovací smlouvy vypořádány,
D)

ukládá
1. Radě Ústeckého kraje zajistit převod činností dle části A) tohoto usnesení a věcí dle části
C) tohoto usnesení na Město Varnsdorf a zajistit učinění dalších potřebných úkonů
souvisejících se zrušením Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace.
Termín: 31. 12. 2011
2. Ing. Petru Jakubcovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) a části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2011

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/25Z/2011
Informace k činnosti pracovní skupiny Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. veškeré informace vyplývající z jednání pracovní skupiny ustavené usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 54/81R/2011 na schůzi dne 20. 7. 2011 dle důvodové zprávy
předloženého materiálu,
2. přijaté usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/83R/2011 ze dne 24.8.2011 dle důvodové
zprávy předloženého materiálu.
(Hlasování: 28 – 1 – 7)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/25Z/2011
Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 – Oblast podpory 5: Soutěž
Vesnice roku 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 10 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
o poskytnutí finanční podpory ve formě dotace na realizaci projektů Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje 2011 obcím oceněným stuhou, diplomem či mimořádným
oceněním:
1) Obci Nová Ves v Horách (okr. Most)
435 45 Nová Ves v Horách 33
IČ 00266108
ve výši: 300 tis. Kč
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Zlatá stuha – vítěz krajského kola
2) Obci Vchynice (okr. Litoměřice)
Vchynice 46, 410 02 Lovosice
IČ 00554847
ve výši: 125 tis. Kč
Modrá stuha za společenský život
3) Obci Koštice (okr. Louny)
439 21 Koštice 26
IČ 00265055
ve výši: 125 tis. Kč
Bílá stuha za činnost mládeže
4) Obci Vědomice (okr. Litoměřice)
Na průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ 00264598
ve výši: 125 tis. Kč
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
5) Obci Malé Žernoseky (okr. Litoměřice)
Zahradní 245, 410 02 Malé Žernoseky
IČ 00526045
ve výši: 125 tis. Kč
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
6) Městysu Brozany nad Ohří (okr. Litoměřice)
Palackého náměstí čp. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
IČ 00263397
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom za vzorné vedení kroniky
7) Obci Nezabylice (okr. Chomutov)
Nezabylice 6, 43001 Chomutov
IČ 00673170
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom Cena naděje pro živý venkov
8) Obci Libotenice (okr. Litoměřice)
Libotenice 37, 412 01 Litoměřice
IČ 00263940
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom za rozvíjení lidových tradic
9) Obci Chodouny (okr. Litoměřice)
411 71 Chodouny 20
IČ 00263699
ve výši: 25 tis. Kč
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Diplom za kvalitní květinovou výzdobu (Fulínova cena)
10) Obci Veliká Ves (okr. Chomutov)
Podlesice 53, 441 01 Podbořany
IČ 00262188
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
11) Obci Obrnice (okr. Most)
Mírová 70, 435 21 Obrnice
IČ 00266116
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom za vytváření podmínek pro všestranný rozvoj obce
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/25Z/2011
Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Krušné
hory o.p.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1. dodatek č. 1 k zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Destinační agentura
Krušné hory o.p.s. dle přílohy č. 21 tohoto usnesení,
2. přílohu k dodatku č. 1 zakládací smlouvy dle přílohy č. 22 tohoto usnesení.
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/25Z/2011
Projekt"Turistika bez hranic" - smlouva o spolupráci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem (Ústeckým krajem) a projektovým partnerem
(Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.) projektu „Turistika bez hranic“ dle přílohy č.
23 tohoto usnesení.
(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/25Z/2011
Projekt "Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu v česko saském pohraničí" - smlouva o
spolupráci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem (Ústeckým krajem) a projektovými partnery
(Asociace hotelů a restaurací České republiky a Tourismus-Gemeinschaft Silbernes
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Erzgebirge) projektu "Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu v česko saském pohraničí “
dle přílohy č. 24 tohoto usnesení
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 40/25Z/2011
Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2008 a 2009 tj. prodloužení
termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Územní plán obce Libčeves do 30. 6. 2013
- Pořízení územně plánovací dokumentace obce Hora Svatého Šebestiána
do 30. 6. 2012
- Územní plán městyse Panenský Týnec do 30. 11. 2012
- Územní plán obce Měcholupy do 30. 12. 2012
- Územní plán obce Kunratice do 30. 11. 2012
- Územní plán obce Chotiměř do 31. 12. 2012
- Územní plán obce Měrunice do 31. 12. 2012
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 41/25Z/2011
Destinační agentura České středohoří o.p.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení č. 47/20Z/2010 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22. 12. 2010 v bodu A) takto:
název obecně prospěšné společnosti „Destinační agentura České středohoří o.p.s.“ se mění
na „Destinační agentura České středohoří, o.p.s.“
B)

schvaluje
zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří,
o.p.s. dle přílohy č. 25 tohoto usnesení.

C)

ukládá
Ing. Radku Vonkovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit nezbytné kroky nutné ke
vzniku obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Termín: 30. 10. 2011

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 42/25Z/2011
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Dodatek ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2011 s
Libereckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o uzavření dodatku ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok
2011 mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, a Libereckým krajem, IČ 70891508, dle přílohy č.
26 tohoto usnesení.
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 43/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2011 ze dne
5.5.2011.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z majetku Ústeckého kraje městu Trmice, se sídlem:
Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČ: 00274010, a to:
- pozemek: p. p. č. 1764/31 o výměře 748 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (p.p.č 1764/31 vznikl rozdělením p.p.č. 1764/1 o výměře 16473 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1239-39/2011 ze dne 18.4.2011),
- pozemek: p. p. č. 1764/33 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (p.p.č 1764/33 vznikl rozdělením p.p.č. 1764/1 o výměře 16473 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1239-39/2011 ze dne 18.4.2011),
- pozemek: p. p. č. 1764/34 o výměře 1785 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (p.p.č 1764/34 vznikl rozdělením p.p.č. 1764/1 o výměře 16473 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1239-39/2011 ze dne 18.4.2011),
- pozemek: p. p. č. 1764/35 o výměře 452 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (p.p.č 1764/35 vznikl rozdělením p.p.č. 1764/1 o výměře 16473 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1239-39/2011 ze dne 18.4.2011),
- pozemek: p. p. č. 1764/36 o výměře 140 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (p.p.č 1764/36 vznikl rozdělením p.p.č. 1764/1 o výměře 16473 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1239-39/2011 ze dne 18.4.2011),
obec Trmice, k.ú. Trmice, zapsaný na LV č. 1162 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem vše za kupní cenu 162.400,-- Kč (50,-- Kč/m2).

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

2.
Usnesení č. 44/25Z/2011
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Josefu
Valentovi a Marii Valentové, oba bytem Ploskovice 20, PSČ 411 42 a to:
- pozemek: p.p.č. 243/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Ploskovice, k.ú. Ploskovice, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj za kupní cenu 4.266,-Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská
260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

3.
Usnesení č. 45/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5.5.2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Povodí Ohře, státní
podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p.p.č. 1370/2 díl „b“ o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: manipulační plocha (díl „b“ byl oddělen z pozemku p.č. 486/1 a
sloučen k pozemku p.č. 1370/2 geometrickým plánem pro změnu hranic pozemku č.
640-59/2011 ze dne 16.3.2011)
obec Český Jiřetín, k.ú. Český Jiřetín, zapsané na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 200,- Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3,
IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

4.
Usnesení č. 46/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2011 ze dne
5.5.2011.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Tomáši Novákovi,
bytem Studentská 2093, 436 01 Litvínov, a to:
- pozemek: p.p.č. 1136/6 o výměře 397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Horní Jiřetín, k.ú. Dolní Jiřetín, zapsané na LV č. 171 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 64 401,- Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ:
0080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

5.
Usnesení č. 47/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Ing. Lubošovi
Vargovi, CSc. a Marii Vargové, bytem Jezerní 1349/1, Chomutov, PSČ: 430 03, a to:
- pozemek: p. č. 812/7 o výměře 442 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 812/1 o výměře 37767 m2
geometrickým plánem č. 121-16/2011 ze dne 8. 2. 2011),
obec Chraberce, k. ú. Chraberce, zapsané na LV č. 159 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 37.080, - Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2 tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

6.
Usnesení č. 48/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
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2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Ing. Milanovi
Mrázovi a Anně Mrázové, oba bytem Purkyňova 1360, Louny, PSČ: 440 01 a to:
pozemek: p. č. 2687/3 o výměře 250 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Louny, k. ú. Louny, zapsané na LV č. 3030 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 217.230- Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie
generála Františka Fajtla Louny, p. o., Osvoboditelů 497, 440 64 Louny, IČ: 61357553.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

7.
Usnesení č. 49/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Šluknov, se
sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. p. č. 694/2 o výměře 1031 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 694 o výměře 5331 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 148-3/2011 ze dne 17. 1. 2011),
obec Šluknov, k. ú. Nové Hraběcí, zapsané na LV č. 1513 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

8.
Usnesení č. 50/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Srbská
Kamenice, se sídlem: 407 15 Srbská Kamenice 54, IČ: 00831387, a to:
- pozemek: p. p. č. 1498/1 o výměře 1237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Srbská Kamenice, k. ú. Srbská Kamenice, zapsané na LV č. 181 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012
9.
Usnesení č. 51/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Chotěšov, se
sídlem Lovosická 13, Chotěšov, PSČ 410 02, Lovosice, IČ: 00526096, a to:
- pozemek: p.p.č. 753/2 o výměře 510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 753/3 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 753/4 o výměře 236 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 753/5 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.p.č. 753 o výměře 40354 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
268-20/2011 ze dne 9. 2. 2011)
obec Chotěšov, k.ú. Chotěšov u Vrbičan, zapsané na LV č. 640 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

10.
Usnesení č. 52/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Valkeřice, se
sídlem: Valkeřice 299, 407 24 Valkeřice, PSČ 403 34, IČ: 00555967, a to:
- pozemek: p.p.č. 2604/12 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 2604/12 byl oddělen z pozemku p.č. 2604
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009)
- pozemek: p.p.č. 2604/13 o výměře 508 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek p.č. 2604/13 byl oddělen z pozemku p.č. 2604 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009)
- pozemek: p.p.č. 2604/15 o výměře 224 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 2604/15 byl oddělen z pozemku p.č. 2604
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009)
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- pozemek: p.p.č. 2604/17 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek p.č. 2604/17 byl oddělen z pozemku p.č. 2604 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009)
- pozemek: p.p.č. 2628/7 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 2628/7 byl oddělen z pozemku p.č. 2628/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009)
- pozemek: p.p.č. 2628/8 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek p.č. 2628/8 byl oddělen z pozemku p.č. 2628/1 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009)
obec Valkeřice, k.ú. Valkeřice, zapsaný na LV č. 167 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

11.
Usnesení č. 53/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Oleško, se
sídlem Oleško 2, PSČ 412 01, IČ: 00526070, na budoucí darování (převod) nemovitostí, a
to:
- pozemek: část p.p.č. 279/1 o výměře max. 214 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 282/3 o výměře max. 76 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Oleško, k.ú. Oleško u Rohatců, zapsané na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu na budoucí darování
nemovitého majetku, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

12.
Usnesení č. 54/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Blatno, se
sídlem Blatno 1, Chomutov 1, PSČ 430 01, IČ: 00261807, a to:
- pozemek: p.p.č. 425/4 o výměře 1652 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 425/2 o výměře 2141 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 103-28/2011 ze dne 14. 3. 2011)
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obec Blatno, k.ú. Radenov, zapsané na LV č. 518 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.p.č. 1104/8 o výměře 3551 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 1104/3 o výměře 7059 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 294-141/2011 ze dne 14. 6. 2011)
obec Blatno, k.ú. Blatno u Chomutova, zapsané na LV č. 545 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

13.
Usnesení č. 55/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, Správa Chomutov,
Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: část p.p.č. 609/19 díl „a42“ o výměře 809 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (díl a42 byl oddělen z pozemku p.p.č. 609/19 a byl přisloučen
k pozemku p.č. 609/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace dle geometrického plánu č. 123-141/2010 ze dne 20.12.2010)
obec Toužetín, k.ú. Toužetín, zapsané na LV č. 125 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
2. o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, Správa Chomutov,
Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 197/12 o výměře 133 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 197/13 o výměře 26 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: část p.p.č. 609/17 díl „g1“ o výměře 5 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (díl g1 byl oddělen z pozemku p.p.č. 609/17 a
přisloučen k pozemku p.č. 429/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 123-141/2010 ze dne 20.12.2010)
- pozemek: část p.p.č. 609/17 díl „c1“ o výměře 54 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond (díl c1 byl oddělen z pozemku p.p.č. 609/17 a
přisloučen k pozemku p.č. 609/19, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, dle geometrického plánu č. 123-141/2010 ze dne 20.12.2010)
- pozemek: část p.p.č. 609/18 díl „c2“ o výměře 535 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond (díl c2 byl oddělen z pozemku p.p.č. 609/18 a
přisloučen k pozemku p.č. 609/19, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, dle geometrického plánu č. 123-141/2010 ze dne 20.12.2010)
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- pozemek: část p.p.č. 610/1 díl „c4“ o výměře 355 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond (díl c4 byl oddělen z pozemku p.p.č. 610/1 a
přisloučen k pozemku p.č. 609/19, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, dle geometrického plánu č. 123-141/2010 ze dne 20.12.2010)
obec Toužetín, k.ú. Toužetín, zapsané na LV č. 323 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 0080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvy, jejichž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

14.
Usnesení č. 56/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městysi Brozany nad
Ohří, se sídlem Palackého nám. 75, PSČ 411 81, Brozany nad Ohří, IČ: 00263397, a to:
- pozemek: p.p.č. 1564/14 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1564/7 o výměře 1550 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace dle geometrického plánu č. 595197/2010 ze dne 26.10.2010),
- pozemek: p.p.č. 1536/4 o výměře 1617 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.p.č. 1536/1 o výměře 9782 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 599-1/2011 ze dne 26.1.2011),
- pozemek: p.p.č. 1536/5 o výměře 842 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1536/1 o výměře 9782 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 599-1/2011 ze dne
26.1.2011),
- pozemek: p.p.č. 1536/6 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1536/1 o výměře 9782 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 599-1/2011 ze dne
26.1.2011),
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří zapsané na LV č. 968 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

15.
Usnesení č. 57/25Z/2011
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Statutárním
městem Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95, Teplice, IČ: 00266621, na budoucí
darování (převod) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 624/7 o výměře max. 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 793/3 o výměře max. 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 996 o výměře max. 782 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Teplice, k.ú. Sobědruhy zapsaných na LV č. 1021 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2012

16.
Usnesení č. 58/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městu Ledvice,
se sídlem Mírová 422/42, 417 72 Ledvice, IČ: 00266434, na budoucí darování (převod)
nemovitosti, a to:
- těleso části komunikace č. III/25319 v celkové délce 0,615 km (staničení km 2,845
koncový úsek – km 2,230) na pozemku p.č. 558/1, p.č. 574/2, p.č. 581/2, p.č. 583/1, p.č.
583/4, obec Ledvice, k.ú. Ledvice.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2012

17.
Usnesení č. 59/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Žatec, se
sídlem: náměstí Svobody 1, Žatec, PSČ: 438 24, IČ: 00265781, a to:
- pozemek: p. č. 6960/7 „díl n1-n2“ o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek oddělen z p. p. č. 6960/7 o výměře 1005 m2 dle geometrického
plánu č. 3284-2393/2005 ze dne 8. 9. 2005),
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- pozemek: p. č. 6960/7 „díl m“ o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek oddělen z p. p. č. 6960/7 o výměře 1005 m2 dle geometrického
plánu č. 3284-2393/2005 ze dne 8. 9. 2005),
obec Žatec, k. ú. Žatec, pozemky zapsané na LV č. 6087 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

18.
Usnesení č. 60/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Petrohrad, se
sídlem: Petrohrad č. p. 146, Petrohrad, PSČ: 439 85, IČ: 00480975, a to:
- pozemek: p. č. 839/4 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 839/1 o výměře 1130 m2 dle
geometrického plánu č. 289-3846/2011 ze dne 11. 3. 2011),
obec Petrohrad, k. ú. Petrohrad, pozemek zapsaný na LV č. 215 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
- pozemek: p. č. 629/2 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 629 o výměře 670 m2 dle geometrického
plánu č. 144-3846/2011 ze dne 11. 3. 2011),
- pozemek: p. č. 629/3 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 629 o výměře 670 m2 dle geometrického
plánu č. 144-3846/2011 ze dne 11. 3. 2011),
- pozemek: p. č. 677/3 o výměře 224 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 677/1 o výměře 3452 m2 dle
geometrického plánu č. 144-3846/2011 ze dne 11. 3. 2011),
- pozemek: p. č. 677/4 o výměře 254 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 677/1 o výměře 3452 m2 dle
geometrického plánu č. 144-3846/2011 ze dne 11. 3. 2011),
obec Petrohrad, k. ú. Černčice u Petrohradu, pozemky zapsané na LV č. 134 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

19.
Usnesení č. 61/25Z/2011
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1369/5 o výměře 683 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (oddělen z p.p.č. 1369/2 o výměře 3431
m2 geometrickým plánem č. 320-49/2010 ze dne 24. 11. 2010)
obec Libochovany, k.ú. Libochovany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek
č. 2236/2011 a doložky dle přílohy č. 27 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1369/5 o výměře 683 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (oddělen z p.p.č. 1369/2 o výměře 3431
m2 geometrickým plánem č. 320-49/2010 ze dne 24. 11. 2010)
obec Libochovany, k.ú. Libochovany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

20.
Usnesení č. 62/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) podílů (1/2) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/13 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/16 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/18 o výměře 407 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
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- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/19 o výměře 570 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Černiv, k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 219 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2210/2011 a doložky dle
přílohy č. 28 tohoto usnesení, týkající se převodu podílů (½) nemovitostí z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/13 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/16 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/18 o výměře 407 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/19 o výměře 570 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Černiv, k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 219 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod podílů nemovitostí uvedený v
bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

21.
Usnesení č. 63/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Krásná Lípa, se
sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: část p. p. č. 321 „díl b“ o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 321 o výměře 609 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, dle geometrického plánu č.
1704-27/2011 ze dne 1. 4. 2011),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1081 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Krásná Lípa a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012
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22.
Usnesení č. 64/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128
00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1288/6 o výměře 485 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Dobrná, k.ú. Dobrná, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedené nemovitosti
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek
č. 24/11/UDC/BP a doložky dle přílohy č. 29 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitosti z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1288/6 o výměře 485 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Dobrná, k.ú. Dobrná, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

23.
Usnesení č. 65/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128
00, a to:
- pozemek: p.p.č. 717/9 o výměře 381 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 912/1 o výměře 432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k.ú. Počeplice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedených
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nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek
č. 665/2011 a doložky dle přílohy č. 30 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 717/9 o výměře 381 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 912/1 o výměře 432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k.ú. Počeplice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

24.
Usnesení č. 66/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128
00, a to:
- pozemek: p.p.č. 60 o výměře 1779 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1557/1 o výměře 25275 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č.
2160/2011 a doložky dle přílohy č. 31 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 60 o výměře 1779 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1557/1 o výměře 25275 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

25.
Usnesení č. 67/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 832/2 o výměře 3758 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 832/2 o výměře 3791 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 183-114/2005 ze dne 13. 7. 2005)
obec Krupka, k.ú. Nové Modlany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek
č. 18/11/4120 a doložky dle přílohy č. 32 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 832/2 o výměře 3758 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 832/2 o výměře 3791 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 183-114/2005 ze dne 13. 7. 2005)
obec Krupka, k.ú. Nové Modlany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

26.
Usnesení č. 68/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 810/5 o výměře 162 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k.ú. Nebočady, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedené nemovitosti
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek
č. 23/11/UDC/BP a doložky dle přílohy č. 33 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitosti z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 810/5 o výměře 162 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k.ú. Nebočady, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

27.
Usnesení č. 69/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Obrnice, se sídlem
Obrnice, 435 21, IČ: 00266116, a to:
- pozemek: p.p.č. 75/42 o výměře 1648 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.p.č. 75/21 o výměře 2634 m2 geometrickým plánem č. 413-47/2011 ze
dne 18. 7. 2011)
obec Obrnice, k.ú. Obrnice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Most, pro obec Obrnice a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011
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28.
Usnesení č. 70/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p. č. 79/1 o výměře 338 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p. č. 79/2 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p. č. 79/3 o výměře 1772 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Petrohrad, k. ú. Petrohrad, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Psychiatrická
léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, se sídlem Petrohrad 1, PSČ 439 85, IČ:
00829137.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami
č. 75/2011 a doložky dle přílohy č. 34 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p. č. 79/1 o výměře 338 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p. č. 79/2 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p. č. 79/3 o výměře 1772 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Petrohrad, k. ú. Petrohrad, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami, jejímž předmětem je
bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011
29.
Usnesení č. 71/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1502/1 o výměře 62148 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Malá Veleň, k.ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami
č. 10/11/UDC/BP a doložky dle přílohy č. 35 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitosti z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1502/1 o výměře 62148 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Malá Veleň, k.ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh Smlouvy o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2012

30.
Usnesení č. 72/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 62/7 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 62/5 o výměře 55 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 134-68/2011 ze dne 2.5.2011),
obec Povrly, k. ú. Český Bukov, zapsaný na LV č. 480 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837,
za
nemovitost ve vlastnictví Jiřího Bezděky, bytem: Ševčíkova 1441/22, 415 01 Teplice, a to:
- pozemek: p.p.č. 63/5 o výměře 48 m2, druh pozemku: zahrada (pozemek byl oddělen
z p.p.č. 63/2 díl „a“ a přisloužen k parcele 63/3 díl „b“, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 134-68/2011 ze dne 2.5.2011),
obec Povrly, k. ú. Český Bukov, zapsaný na LV č. 504 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Jiřího Bezděku a předání uvedené
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nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 2. 2012

31.
Usnesení č. 73/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Pavla Wittgrubera,
bytem: Kutnohorská 911/5, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, RČ: 510805/268 (1/2) a Petra
Wittgrubera, bytem: Kutnohorská 910/4, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, RČ: 611228/0273
(1/2), a to:
- pozemek: p. p. č. 313/2 o výměře 1920 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (oddělený z p. p. č. 313 o výměře 15444 m2, dle
geometrického plánu č. 1247-20/2011 ze dne 15. 3. 2011),
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsané na LV č. 1078 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Pavla Wittgrubera (1/2) a Petra Wittgrubera (1/2)
za kupní cenu 296.167,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, se sídlem: Jiříkov,
Londýnská, čp. 563, PSČ 407 53, IČ: 47274468.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

32.
Usnesení č. 74/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Mikulášovice, se sídlem: Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice, IČ: 00261581, a to:
- pozemek: p. p. č. 5379/1 o výměře 13042 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Mikulášovice, k.ú. Mikulášovice, zapsaný na LV č. 708 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Rumburk za kupní cenu 521.680,-- Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2011
33.
Usnesení č. 75/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Holuba, bytem
Prokopova 470, Louny, PSČ 440 01, a to:
- pozemek: p. p. č. 628/53 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 628/54 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 631/22 o výměře 211 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 631/23 o výměře 92 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 632/4 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 632/5 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Slavětín, k.ú. Slavětín nad Ohří, zapsané na LV č. 98 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Louny za kupní cenu 32.310,-- Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

34.
Usnesení č. 76/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Klášterec nad Ohří,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří, 431 51, IČ: 00261939, a to:
- pozemek: p.p.č. 901/4 o výměře 10774 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 901/1 o výměře 17751 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1736-20/2011 ze dne 28. 4. 2011)
- pozemek: p.p.č. 1704/250 o výměře 596 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 1704/26 o výměře 16088 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1736-20/2011 ze dne 28. 4. 2011)
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- pozemek: p.p.č. 905/4 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 905/2 o výměře 335 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1760-70/2011 ze dne 23. 6. 2011)
- pozemek: p.p.č. 1704/251 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 1704/49 o výměře 6721 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1760-70/2011 ze dne 23. 6. 2011)
- pozemek: p.p.č. 1704/252 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 1704/132 o výměře 7091 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1760-70/2011 ze dne 23. 6. 2011)
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsaný na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, pro město Klášterec
nad Ohří za kupní cenu 571.450,--Kč (11.429 m2 – 50,--Kč/m2) a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

35.
Usnesení č. 77/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílu (1/3) nemovitého majetku do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od
Petra Štáfa, bytem nám. Svobody 87, Hoštka, PSČ 411 72, a to:
- pozemek: podíl 1/3 p. p. č. 1557/16 o výměře 3688 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsané na LV č. 203 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice za kupní cenu 61.466,-- Kč a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) podílu nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

36.
Usnesení č. 78/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílu (2/3) nemovitého majetku do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od
Ireny Štáfové, bytem Rooseveltova 1660/33, Předměstí, Litoměřice 1, PSČ 412 01, a to:
- pozemek: podíl 2/3 p. p. č. 1557/16 o výměře 3688 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
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obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsané na LV č. 203 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice za kupní cenu 122.934,-- Kč a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) podílu nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

37.
Usnesení č. 79/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Miroslavy Bulfínkové,
bytem Malé Březno 123, 403 23 Velké Březno, a to:
- pozemek: p. p. č. 726/12 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 714 o výměře 1025 m2, druh
pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 359-87/2010 ze dne 31. 1. 2011)
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem zapsané na LV č. 133 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Miroslavu Bulfínkovou za
kupní cenu 22.900,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

38.
Usnesení č. 80/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Knotka, bytem Malé
Březno 40, 400 02 Ústí nad Labem a Jarmily Knotkové, bytem Malé Březno 40, 400 02 Ústí
nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 726/14 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 708 o výměře 746 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 359-87/2010 ze dne 31. 1. 2011)
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem zapsané na LV č. 54 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Josefa Knotka (podíl ½) a
Jarmilu Knotkovu (podíl ½) za kupní cenu 7.280,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 5. 2012
39.
Usnesení č. 81/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslava Krákory, bytem
Malé Březno 30, 400 02 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 727/4 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 679/2 o výměře 22016 m2, druh
pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné
území, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 360-87/2010 ze dne 31. 1. 2011)
- pozemek: p. p. č. 726/20 o výměře 152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 688/2 o výměře 252 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob vyžití: jiná plocha, způsob ochrany: zemědělský půdní
fond, rozsáhlé chráněné území, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 35987/2011 ze dne 31. 1. 2011)
- pozemek: p. p. č. 726/22 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 689/2 o výměře 265 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob vyžití: jiná plocha, způsob ochrany: zemědělský půdní
fond, rozsáhlé chráněné území, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 35987/2011 ze dne 31. 1. 2011)
- pozemek: p. p. č. 726/17 o výměře 335 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek vznikl oddělením „dílu h“ o výměře 159 m2, z p. p. č. 694/3
o výměře 6764 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyžití: jiná plocha, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, a přisloučením „dílu g“ o
výměře 175 m2 z p.p.č. 695/2 o výměře 438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 359-87/2011 ze dne
31. 1. 2011)
- pozemek: p. p. č. 695/2 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p. p. č. 695/3 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemky byly odděleny z p. p. č. 695/2 o výměře 438 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob vyžití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
359-87/2011 ze dne 31. 1. 2011)
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem zapsaných na LV č. 303 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Jaroslava Krákoru za
kupní cenu 106.440,- Kč (887 m2).

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

40.
Usnesení č. 82/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Miloslava Černého,
bytem Jeseniova 1167/57, 130 00 Praha 3, Žižkov, a to:
- pozemek: p. p. č. 125/8 o výměře 146 m2, Pozemek veden ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr – (PK 127/2), (pozemek byl oddělen z p. p. č. 125/4 o
výměře 13482 m2, druh pozemku: orná půda geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 311-155/2010 ze dne 9. 9. 2010)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany zapsané na LV č. 707 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ing. Miloslava Černého za kupní
cenu 36.500,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

41.
Usnesení č. 83/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Martina Holuba,
bytem Bublíkova 2187/1, 182 00 Praha 8, Libeň, a to:
- pozemek: p. p. č. 125/9 o výměře 77 m2, Pozemek veden ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr – (PK 104/3), (pozemek byl oddělen z p. p. č. 125/4 o
výměře 13482 m2, druh pozemku: orná půda geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 311-155/2010 ze dne 9. 9. 2010)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany zapsané na LV č. 708 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ing. Martina Holuba za kupní
cenu 7.700,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

42.
Usnesení č. 84/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Stanislava Korčáka, bytem
Mládežnická 1753, 431 11 Jirkov, Marka Štichy, bytem Višňová 121, 262 61 Višňová u
Příbramě, Milana Štichy, Dolní Hbity 19, 262 62 Dolní Hbity a Pavla Štichy, bytem Nová
Ves pod Pleší 220, 262 04 Nová Ves pod Pleší, a to:
- pozemek: p. p. č. 1078/8 o výměře 1431 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 1078/9 o výměře 1038 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 1081/1 o výměře 914 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
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obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 174 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Stanislava Korčáka (podíl ½), Marka
Štichu (podíl 1/8), Milana Štichu (podíl 1/8) a Pavla Štichu (podíl ¼) za kupní
cenu 266.750,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

43.
Usnesení č. 85/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jiřího Fibicha, bytem
Kolonka 86, Kochovice, 411 72 Hošťka u Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 1011/4 o výměře 193 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 1007 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Jiřího Fibicha za kupní
cenu 25.700,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

44.
Usnesení č. 86/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od spol. ZinkPower
Promptus, s.r.o., se sídlem Krokova 767/6, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ: 44795840, a to:
- pozemek: p. p. č. 2658/33 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 2658/14 o výměře 5156 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2160141/2011)
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 1787 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro spol. ZinkPower Promptus, s.r.o. za kupní cenu 1.500,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

45.
Usnesení č. 87/25Z/2011
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od spol. TKL Development,
a.s., se sídlem Krokova 767/6, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ: 25488244, a to:
- pozemek: p. p. č. 2658/30 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 2658/31 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 2658/32 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2658/1 o výměře 5921 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2159-141/2011)
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 4516 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro spol. TKL Development, a.s., za kupní cenu 7.200,- Kč
(36 m2).

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

46.
Usnesení č. 88/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ilony Urbanové, bytem
Šturmova 402/14, 460 01 Liberec 1, a to:
- pozemek: p. p. č. 30/2 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
30 o výměře 1481 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 629-141/2011)
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 732 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ilonu Urbanovou za kupní cenu 3.400,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2012

47.
Usnesení č. 89/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Kamily Tylové, bytem
Masarykova 1840/142, 400 01 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 184/13 o výměře 9 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
184/3 o výměře 372 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 626-141/2011)
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obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 156 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Kamilu Tylovou za kupní cenu 3.150,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

48.
Usnesení č. 90/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Zbyňka Charouse, bytem
Děčín - Březiny 112, 405 02 Děčín 2, Zdeňka Charouse, bytem Děčín - Březiny 112, 405 02
Děčín 2, Zdeňky Charousové, bytem Děčín - Březiny 112, 405 02 Děčín 2, Miloše
Tomáška, bytem Kosmonautů 166, 405 02 Děčín, a to:
- pozemek: p. p. č. 38/15 o výměře 4 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 38/11 o výměře 3901 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 628141/2011)
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 800 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Zbyňka Charouse (podíl ¼), Zdeňka Charouse (podíl
¼), Zdeňku Charousovou (podíl ¼) a Miloše Tomáška (podíl ¼) za kupní cenu 800,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

49.
Usnesení č. 91/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Sportovní klub Březiny, se
sídlem Děčín XXVII - Březiny, 405 02 Děčín 2, IČ: 46717161, a to:
- pozemek: p. p. č. 453/19 o výměře 178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 453/1 o výměře 14019 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 625-141/2011)
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 598 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Sportovní klub Březiny za kupní cenu 35.600,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

50.
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Usnesení č. 92/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Miroslavy Harychové,
bytem Děčín XXVIII-Folknáře 28, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 1377/6 o výměře 551 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 1377/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1377/2 o výměře 23245 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 416-141/2011)
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 307 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Miroslavu Harychovou za kupní
cenu 110.600,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2012

51.
Usnesení č. 93/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Pavla Chochela, bytem
Malá Veleň 23, 405 02 Děčín, a to:
pozemek: p. p. č. 1403/4 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 1403/5 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1403/2 o výměře 2080 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 414-116/2011 ze dne 9. 6. 2011)

-

-

pozemek: p. p. č. 1403/7 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek vznikl oddělením
„dílu a“ o výměře 10 m2, z p. p. č. 1403/2 o výměře 2080 m2, a přisloučením „dílu b“ o
výměře 9 m2 z p. p.č. 1384 o výměře 735 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 419-141/2011)

pozemek: p. p. č. 1409/2 o výměře 10 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 1409/3 o výměře 39 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1409 o výměře 1562 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 413-116/2011 ze dne 9. 6. 2011)

-

obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 281 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Pavla Chochela za kupní cenu 14.600,- Kč
(73 m2).
B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012
52.
Usnesení č. 94/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Marie Škodové, bytem
Malá Veleň 53, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 1361/3 o výměře 243 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob
ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č.1361/1 o výměře 14047 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 415-116/2011 ze dne 9. 6. 2011)
- pozemek: p. p. č. 1378/6 o výměře 156 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob
ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č.1378/5 o výměře 3124 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 415-116/2011 ze dne 9. 6. 2011)
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 344 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Marii Škodovou za kupní cenu 99.750,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2012

53.
Usnesení č. 95/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Petra Matějíčka, bytem
Lužická 1018/9, 470 06 Česká Lípa 6 a Jany Ingerové, bytem Žižkova 149, 407 22 Benešov
nad Ploučnicí, a to:
- pozemek: p. p. č. 875/2 o výměře 84 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
875 o výměře 3178 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1010-141/2011)
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 191 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Petra Matějíčka a Janu
Ingerovou (podíl SJM) za kupní cenu 16.800,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

54.
Usnesení č. 96/25Z/2011
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Miroslava Kofroně a Ivany
Kofroňové, oba bytem Františkov nad Ploučnicí 42, 407 23 Františkov nad Ploučnicí, a to:
- pozemek: p. p. č. 350/2 o výměře 17 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
350 o výměře 209 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 184-116/2011 ze
dne 9. 6. 2011)
- pozemek: p. p. č. 351/6 o výměře 1 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 351/4 o
výměře 1448 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 186-141/2011)
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 116 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Miroslava Kofroně
(podíl ½) a Ivanu Kofroňovou (podíl ½) za kupní cenu 3.600,- Kč (18 m2).

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

55.
Usnesení č. 97/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Fotbalového klubu FC,
Františkov nad Ploučnicí, se sídlem 407 23 Františkov nad Ploučnicí, IČ: 46717285, a to:
- pozemek: p. p. č. 397/5 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 397/6 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 397/1 o výměře 9314 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 142-116/2011 ze dne 9. 6. 2011)
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Františkov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 143 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Fotbalový klub FC,
Františkov nad Ploučnicí za kupní cenu 1.600,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2012

56.
Usnesení č. 98/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Zuzany Märzové, bytem
Na Hutích 755/10, 160 00 Praha 6, Bubeneč, a to:
- pozemek: p. p. č. 577/3 o výměře 30 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 577/1 o
výměře 1455 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 102-116/2011 ze dne 9.
6. 2011)
- pozemek: p. p. č. 579/5 o výměře 28 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 579/6 o výměře 1 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 579/7 o výměře 17 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 579/8 o výměře 27 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 579/2 o výměře 992 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 108-141/2011)
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsaných na LV č. 118 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Zuzanu Märzovou za kupní cenu 20.600,- Kč
(103m2).
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

57.
Usnesení č. 99/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Vojtěcha Grznára, bytem
Novina 651, 407 22 Benešov nad Ploučnicí a Zdeňky Grznárové, bytem Sosnová 96, 470 01,
Česká Lípa, a to:
- pozemek: p. p. č. 499/2 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 499/3 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 499 o výměře 2735 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 103-116/2011 ze dne 9. 6. 2011)
-

-

-

pozemek: p. p. č. 526/8 o výměře 33 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p.
č.526/4 o výměře 100469 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 103116/2011 ze dne 9. 6. 2011)
pozemek: p. p. č. 549/3 o výměře 249 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
549/1 o výměře 317 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 103-116/2011 ze
dne 9. 6. 2011)
pozemek: p. p. č. 566/3 o výměře 22 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
zamokřená plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p.
č. 566/2 o výměře 805 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 103-116/2011
ze dne 9. 6. 2011)
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pozemek: p. p. č. 500/3 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
500/1 o výměře 8852 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 104-116/2011
ze dne 9. 6. 2011)
- pozemek: p. p. č. 501/3 o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 501/4 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 501/5 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 501/6 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 501/1 o výměře 16104 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 104-116/2011 ze dne 9. 6. 2011)
- pozemek: p. p. č. 546/3 o výměře 82 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany:
pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 546/2 o výměře 3303 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 104116/2011 ze dne 9. 6. 2011
- pozemek: p. p. č. 548/2 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
548 o výměře 2229 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 104-116/2011 ze
dne 9. 6. 2011)
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsaných na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Vojtěcha Grznára (podíl ½) a Zdeňku
Grznárovou (podíl ½) za kupní cenu 212.200,- Kč.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2012

58.
Usnesení č. 100/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Mgr. Luďka Tesarčíka,
bytem Komenského 84/9, 460 05 Liberec 5, a to:
- pozemek: p. p. č. 631/5 o výměře 49 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 631 o
výměře 1414 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 105-141/2011)
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsané na LV č. 23 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Mgr. Luďka Tesarčíka za kupní cenu 9.800,Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem
je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012
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59.
Usnesení č. 101/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Dany Slánské a Petra
Slánského, oba bytem Starý Šachov 15, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 510/3 o výměře 27 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. p. č. 510/1 o
výměře 2553 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 106-141/2011)
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsané na LV č. 55 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Danu Slánskou (podíl 1/7) a Danu Slánskou a
Petra Slánského (podíl SJM + 6/7) za kupní cenu 5.400,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

60.
Usnesení č. 102/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Milana Šlambory,
bytem Děčín XXX - Velká Veleň 109, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 766/5 o výměře 45 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 766/6 o výměře 3 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemky byly odděleny z p. p.
č. 766/3 o výměře 9148 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 417141/2011)
- pozemek: p. p. č. 1377/9 o výměře 84 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
1377/1 o výměře 36294 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 418141/2011)
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 341 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ing. Milana Šlamboru
- pozemek: p. p. č. 538/2 o výměře 453 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
538 o výměře 1473 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 185-141/2011)
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 198 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ing. Milana Šlamboru
- pozemek: p. p. č. 414/7 o výměře 39 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka
- pozemek: p. p. č. 414/8 o výměře 47 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka
- pozemek: p. p. č. 414/9 o výměře 157 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka
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- pozemek: p. p. č. 414/10 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka
- pozemek: p. p. č. 414/11 o výměře 13 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka
- pozemek: p. p. č. 414/12 o výměře 17 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka
- pozemek: p. p. č. 414/13 o výměře 48 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka (pozemky
byly odděleny z p. p. č. 414/1 o výměře 221898 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 143-141/2011)
- pozemek: p. p. č. 476/2 o výměře 249 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 476/3 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 476/4 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 476/5 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 476/6 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemky byly odděleny z p. p. č.
476 o výměře 30352 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 143-141/2011)
- pozemek: p. p. č. 520/4 o výměře 38 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 520/5 o výměře 8 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 520/6 o výměře 3 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemky byly odděleny z p. p. č. 520 o
výměře 290823 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 143-141/2011)
- pozemek: p. p. č. 523/2 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č.
523 o výměře 1479 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 143-141/2011)
- pozemek: p. p. č. 551/3 o výměře 14 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 551/4 o výměře 76 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 551/5 o výměře 3 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 551/6 o výměře 16 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 551/7 o výměře 8 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemky byly odděleny z p. p. č. 551/1
o výměře 44671 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 143-141/2011)
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Františkov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 191 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ing. Milana Šlamboru
za kupní cenu 357.900,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

61.
63

Usnesení č. 103/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Nová Ves v Horách,
se sídlem Nová Ves v Horách 33, 435 45, IČ: 00266108, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1217/3 díl „f“ o výměře 30 m2 (oddělen z p.p.č. 1217/3 o výměře 450
m2 a přisloučen do p.p.č. 1230/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemku č.
380-21/2011 ze dne 2. 6. 2011)
- pozemek: části p.p.č. 1319/5 díl „b1“+ „b2“ o výměře 109 m2 (oddělen z p.p.č. 1319/5 o
výměře 344 m2 a přisloučen do p.p.č. 1230/2 geometrickým plánem pro změnu hranice
pozemku č. 380-21/2011 ze dne 2. 6. 2011)
- pozemek: části p.p.č. 1384/1 díl „a1“+ „a2“ o výměře 193 m2 (oddělen z p.p.č. 1384/1 o
výměře 12157 m2 a přisloučen do p.p.č. 1230/2 geometrickým plánem pro změnu hranice
pozemku č. 380-21/2011 ze dne 2. 6. 2011)
obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, pro obec Nová Ves v Horách, za kupní cenu
13.280,--Kč (332 m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

62.
Usnesení č. 104/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Jenčice, se sídlem
Jenčice 58, Třebívlice, 411 15, IČ: 00481670, a to:
- pozemek: p.p.č. 868/1 o výměře 1028 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (oddělen z p.p.č. 868 o
výměře 1744 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 248-93/2011 ze dne 1. 7.
2011)
obec Jenčice, k.ú. Jenčice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro obec Jenčice, za kupní cenu 41.120,--Kč (1028 m2 –
40,--Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

63.
64

Usnesení č. 105/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Lišnice, se sídlem
Lišnice 42, Most 1, 434 01, IČ: 00266019, a to:
- pozemek: p.p.č. 324/12 o výměře 1128 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 324/1 o výměře 2520 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a změnu hranice pozemku č. 422-57/2011 ze dne 5. 8. 2011)
- pozemek: p.p.č. 327/2 o výměře 835 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 327 o výměře 5221 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a změnu hranice pozemku č. 422-57/2011 ze dne 5. 8. 2011)
obec Lišnice, k.ú. Lišnice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Most, pro obec Lišnice, za kupní cenu 98.150,--Kč (1963 m2 – 50,-Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

64.
Usnesení č. 106/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Obrnice, se sídlem
Obrnice, 435 21, IČ: 00266116, a to:
- pozemek: p.p.č. 250/3 o výměře 5631 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý z části p.p.č. 250/1 díl „d“ o výměře 3949 m2, části p.p.č. 9/1 díl „a“ o
výměře 1513 m2 – k.ú. Chanov a části p.p.č. 1001 díl „g“ o výměře 169 m2 – k.ú. Obrnice
geometrickým plánem č. 310-415-47/2011 ze dne 26. 7. 2011)
obec Obrnice, k.ú. Chanov, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Most, pro obec Obrnice,
- pozemek: p.p.č. 995/2 o výměře 612 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 995/2 o výměře 732 m2 geometrickým plánem č. 413-47/2011 ze
dne 18. 7. 2011)
- pozemek: p.p.č. 996/18 o výměře 1350 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý z části p.p.č. 996/7 díl „m“ o výměře 1301 m2 a části p.p.č. 101/7 díl „l“ o
výměře 49 m2 geometrickým plánem č. 413-47/2011 ze dne 18. 7. 2011)
- pozemek: p.p.č. 996/15 o výměře 2845 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý z části p.p.č. 996/9 díl „h“ o výměře 1693 m2, části st.p.č. 40/1 díl „e“ o
výměře 12 m2, části p.p.č. 58/5 díl „b“ o výměře 61 m2, části p.p.č. 68/2 díl „f“ o výměře
48 m2, části p.p.č. 1006/1 díl „g“ o výměře 788 m2 a p.p.č. 995/3 o výměře 243 m2
geometrickým plánem č. 413-47/2011 ze dne 18. 7. 2011)
obec Obrnice, k.ú. Obrnice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Most, pro obec Obrnice, za kupní cenu 417.520,--Kč (10438 m2 –
40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
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a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

65.
Usnesení č. 107/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Bystřany, se sídlem
Pražská 32, Bystřany, 417 61, IČ: 00266256, a to:
- pozemek: p.p.č. 672/4 o výměře 709 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (vzniklý z části p.p.č. 672/2 díl „b“ o výměře 584 m2 a části p.p.č.
673/1 díl „c“ o výměře 125 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 26026/2011 ze dne 27. 7. 2011)
obec Bystřany, k.ú. Velvěty, zapsané na LV č. 409 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Bystřany, za kupní cenu 28.360,--Kč (709 m2 –
40,--Kč/m2) + úhrada nákladů spojených s převodem ve výši 12.000,--Kč a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

66.
Usnesení č. 108/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti VITANA, a. s.,
se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ: 14803691, a to:
- pozemek: p. p. č. 68/3 o výměře 195 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 68/1 o výměře 1452 m2, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 375-155/2010 ze dne 13. 9. 2010)
obec Dobříň, k. ú. Dobříň, zapsaných na LV č. 221 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro spol. VITANA, a.s.,
- pozemek: p. p. č. 860/3 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p.
č. 860/2 o výměře 104 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2688-155/2010
ze dne 13. 9. 2010)
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obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 5143 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro spol. VITANA,
a.s., za kupní cenu 31.050,-Kč (207 m2).
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

67.
Usnesení č. 109/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslavy Krejčové,
bytem: Na Hradčanech 569, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- budova: část obce Roudnice nad Labem, č.e. 467, způsob využití: jiná stavba, způsob
ochrany: menší chráněné území, na p.p.č. 3835/11 pro LV č. 1
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 6688 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jaroslavu
Krejčovou, za kupní cenu 153.220,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 2. 2012

68.
Usnesení č. 110/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Stanislavy Fučíkové,
bytem Liškova 2012/8, 412 01 Litoměřice, a to:
- pozemek: p. p. č. 3780/8 (podíl 1/60) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 5223, (8.975,- Kč)
- pozemek: p. p. č. 3568 (podíl 1/36) o výměře 687 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 7938, (4.770,83 Kč)
- pozemek: p. p. č. 3338/51 (podíl 1/36) o výměře 118 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 4887, (819,44 Kč)
- pozemek: p. p. č. 3338/54 (podíl 1/36) o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území, zapsaný na
listu vlastnictví č. 800, (118,06 Kč)
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- pozemek: p. p. č. 3338/9 (podíl 1/36) o výměře 187 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 4887, (1.298,61 Kč)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 15.982,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Mileny Korousové,
bytem Libkovice pod Řípem 118, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
pozemek: p. p. č. 3780/8 (podíl 1/60) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 5223, (8.975,- Kč)
pozemek: p. p. č. 3568 (podíl 1/36) o výměře 687 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 7938, (4.770,83 Kč)
pozemek: p. p. č. 3338/51 (podíl 1/36) o výměře 118 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 4887, (819,44 Kč)
pozemek: p. p. č. 3338/54 (podíl 1/36) o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
zapsaný na listu vlastnictví č. 800, (118,06 Kč)
pozemek: p. p. č. 3338/9 (podíl 1/36) o výměře 187 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 4887, (1.298,61 Kč)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za celkovou kupní cenu 15.982,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejichž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 2. 2012

69.
Usnesení č. 111/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Ing. Petrem
Bartošem, bytem: Sluneční 2486, 470 06 Česká Lípa, na budoucí nákup (nabytí)
nemovitostí, a to:
- pozemek: p. p. č. 3576 (podíl 1/6) o výměře 1864 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 2418, (77.667,- Kč)
- pozemek: p. p. č. 3780/8 (podíl 1/12) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 5223, (44.875,- Kč)
- pozemek: p. p. č. 4309/15 (podíl 1/12) o výměře 41 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: menší
chráněné území, zapsaný na listu vlastnictví č. 801, (854,- Kč)
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obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 123.396,- Kč.
2. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a MUDr.
Michaelou Bartošovou, bytem: Římanova 1, 160 00 Praha 6, na budoucí nákup (nabytí)
nemovitostí, a to:
- pozemek: p. p. č. 3576 (podíl 1/12) o výměře 1864 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 2418, (38.833,- Kč)
- pozemek: p. p. č. 3780/8 (podíl 1/24) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 5223, (22.438,- Kč)
- pozemek: p. p. č. 4309/15 (podíl 1/24) o výměře 41 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: menší
chráněné území, zapsaný na listu vlastnictví č. 801, (427,- Kč)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 61.698,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 2. 2012

70.
Usnesení č. 112/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Přemyslem
Bartošem, bytem: Prostřední 3489, 760 01 Zlín, na budoucí nákup (nabytí) nemovitostí, a
to:
- pozemek: p. p. č. 3576 (podíl 1/8) o výměře 1864 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 2418, (58.250,- Kč)
- pozemek: p. p. č. 3780/8 (podíl 1/16) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 5223, (33.656,- Kč)
- pozemek: p. p. č. 4309/15 (podíl 1/16) o výměře 41 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: menší
chráněné území, zapsaný na listu vlastnictví č. 801, (641,- Kč)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 92.547,- Kč.
2. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Janou
Kopovou, bytem: Václavská 484, 760 01 Zlín, na budoucí nákup (nabytí) nemovitostí, a
to:
- pozemek: p. p. č. 3576 (podíl 1/8) o výměře 1864 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 2418, (58.250,- Kč)
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- pozemek: p. p. č. 3780/8 (podíl 1/16) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 5223, (33.656,- Kč)
- pozemek: p. p. č. 4309/15 (podíl 1/16) o výměře 41 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: menší
chráněné území, zapsaný na listu vlastnictví č. 801, (641,- Kč)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 92.547,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 2. 2012

71.
Usnesení č. 113/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Košťany, se sídlem
Teplická 297, Košťany, 417 23, IČ: 00266400, a to:
- pozemek: p.p.č. 412 o výměře 1868 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Košťany, k.ú. Střelná, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Teplice, pro město Košťany, za kupní cenu 74.720,--Kč (1868 m2 –
40,--Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

72.
Usnesení č. 114/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Štětí, se sídlem
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ: 00264466, a to:
1. pozemek: p.p.č. 909/6 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 909/3 o výměře 1235 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 200-36/2011 ze dne 10.3.2011)
obec Štětí, k.ú. Počeplice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Štětí za kupní cenu 1 597,- Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
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Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

73.
Usnesení č. 115/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od pana Jaroslava Šůmy
(podíl ¾), bytem Tuchořice 58, Tuchořice, PSČ: 439 69 a paní Dáši Nekolné (podíl ¼),
bytem Markvarec 17, Louny, PSČ: 440 01, a to:
- pozemek: p. č. 3/4 o výměře 1751 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
obec Tuchořice, k. ú. Tuchořice, zapsaný na LV č. 324 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro pana Jaroslava Šůmu a paní Dášu Nekolnou za kupní
cenu 211.210,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace, Tuchořice 1, PSČ: 439 69, IČ:
00830331.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

74.
Usnesení č. 116/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.
75.
Usnesení č. 117/25Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k.ú. Žim týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1208/1 o výměře 6359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna,
- pozemek: p.č. 1208/3 o výměře 270 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna,
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- pozemek: p.č. 1258/1 o výměře 5653 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna,
- pozemek: p.č. 1259 o výměře 2255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna,
- pozemek: p.č. 1261/3 o výměře 3800 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna,
- pozemek: p.č. 1261/4 o výměře 12362 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna,
- pozemek: p.č. 1261/6 o výměře 12251 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna,
- pozemek: p.č. 1261/7 o výměře 8250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna,
obec Žim, k.ú. Žim, zapsaných na LV č. 219 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03
Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Žim, a to:
- pozemek: pracovní číslo 219/1 o výměře 1579 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 219/2 o výměře 4397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 219/3 o výměře 17188 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 219/4 o výměře 13812 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 219/6 o výměře 10893 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Žim, k.ú. Žim, zapsaných na LV č. 219 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03
Dubí 3, IČ: 00080837,
s tím, že pozemkovou úpravou byl odstraněn nesoulad v katastru nemovitostí a tím snížena
výměra z 51176 m2 na 47869 m2.

C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za sníženou výměru pozemků o 3307 m2 ve výši 24.107,- Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je snížení výměry u nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro podbody 1 – 75.

Usnesení č. 118/25Z/2011
Návrh na uzavření spolupráce mezi Ústeckým krajem a společností Collegium Bohemikum
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

bere na vědomí
informaci z jednání Výboru pro zahraniční vztahy ZÚK dne 24. 1. 2011

B)

souhlasí
s navázáním spolupráce mezi Ústeckým krajem a společností Collegium Bohemicum, o. p. s.

C)

ukládá
Jaroslavu Foldynovi, předsedovi Výboru pro zahraniční vztahy ZÚK, připravit návrh
Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a společností Collegium Bohemicum, o. p. s.
Termín : 31. 12. 2011

(Hlasování: 37 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 119/25Z/2011
Hodnocení činnosti Kontrolního výboru ZÚK za 1. pololetí 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
hodnocení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za 1. pololetí 2011
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 120/25Z/2011
Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje: personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vzdání se funkce členky Výboru sociálního Zastupitelstva Ústeckého kraje RNDr. Věry
Mirvaldové.
B)

volí
dle ust. § 35 odst. 2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
MUDr. Vladimíra Záhorského,
členem Výboru sociálního Zastupitelstva Ústeckého kraje.

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 12/25Z/2011 –

Balíček legislativních opatření - Návrh zákonné
úpravy sociálního bydlení, zejména definice
sociálního
bydlení,
stanovení
práv
a povinností dotčených subjektů a zavedení
práv a povinností orgánů státní správy
v oblasti sociálního bydlení
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Příloha č. 2 k usnesení č. 12/25Z /2011

–

Balíček legislativních opatření - Návrh
novelizace zákonné úpravy provozování
hazardních her a sázek zakotvující účinnou
možnost obcí regulovat počet a umístění heren
a loterijních terminálů všech typů na svém
území

Příloha č. 3 k usnesení č. 12/25Z /2011

–

Balíček legislativních opatření novelizace
zákonné úpravy postupu proti narušování
veřejného pořádku či soužití lidí, trestání
opakovaných krádeží a drobných výtržností
jako trestného činu

Příloha č. 4 k usnesení č. 12/25Z /2011

–

Balíček legislativních opatření Návrh novelizace
zákonné úpravy veřejné služby, zakotvení
povinnosti
příjemce
sociálních
dávek
odpracovat si veřejnou službu a povinnosti
obcí vytvářet podmínky pro uplatnění
příjemce sociálních dávek v rámci veřejné
služby a návrh zákonné úpravy možnosti
občanů odpracovat si dluhy vůči obcím a
veřejným institucím

Příloha č. 5 k usnesení č. 15/25Z /2011 –

Darovací smlouva uzavřená dle
ustanovení §
628 a násl..zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník., ve znění pozdějších předpisů –
Obdarovaný Obec Kovářská

Příloha č. 6 k usnesení č. 15/25Z /2011

-

Darovací smlouva uzavřená dle ustanovení § 628
a násl..zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.,
ve znění pozdějších předpisů Obdarovaný
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

Příloha č. 7 k usnesení č. 15/25Z /2011

-

Darovací smlouva uzavřená dle ustanovení §
628 a násl..zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník., ve znění pozdějších předpisů
Obdarovaný KLH Chomutov, a.s.

Příloha č. 8 k usnesení č. 15/25Z /2011

Příloha č. 9 k usnesení č. 15/25Z /2011 -

–

Darovací smlouva uzavřená dle ustanovení §
628 a násl..zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník., ve znění pozdějších předpisů
Obdarovaný
MEDIA
MARKETING
SERVICES a.s.

Darovací smlouva uzavřená dle ustanovení § 628
a násl..zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.,
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ve znění
Občanské
Terezína

pozdějších předpisů Obdarovaný
sdružení přátel historie města

Příloha č. 10 k usnesení č. 15/25Z /2011 -

Darovací smlouva uzavřená dle ustanovení § 628 a
násl..zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve
znění pozdějších předpisů Obdarovaný Antonín
Čejka

Příloha č. 11 k usnesení č.20/25Z/2011 -

Smlouva o poskytnutí investiční
dotace.Příjemce:Název: město Velký Šenov

Příloha č.12 k usnesení č. 20/25Z /2011 -

Smlouva o poskytnutí investiční
dotace.Příjemce: Název: město Bohušovice nad
Ohří

Příloha č. 13 k usnesení č. 20/25Z /2011 -

Smlouva o poskytnutí investiční
dotace.Příjemce:Název: obec Vrutice

Příloha č. 14 k usnesení č. 21/25Z /2011

-

Navrhovaná změna PRVKÚK č.18

Příloha č. 15 k usnesení č. 24 /25Z /2011

-

ÚSTECKÝ KRAJ a PANATTONI CZECH
REPUBLIC DEVELOPMENT S.R.O. –
nájemní smlouva – nájem pozemků v k.ú.
Minice, v k.ú. Nehasice a v k.ú. Staňkovice u
Žatce

Příloha č. 16 k usnesení č. 25/25Z /2011 -

Ústecký kraj a JC Interiors Czechia s.r.o.
NÁJEMNÍ SMLOUVA (Nájem pozemků v k.ú.
Tatinná)

Příloha č. 17 k usnesení č. 27/25Z /2011

-

Příloha č. 18 k usnesení č. 28/25Z /2011

Příloha č. 19 k usnesení č. 28/25Z /2011

-

-

Dodatek č.1 k smlouvě č. 11/SML1147 o
poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
„Programu podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2011“uzavřené dne 17. 6. 2011
Dodatek č. 1 k smlouvě č. 11/SML1154 o
poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
„Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek
Ústeckého
kraje
pro
rok
2011“uzavřené dne 23. 6. 2011

Dodatek č. 1 k smlouvě č. 11/SML1170 o
poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
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„Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek
Ústeckého
kraje
pro
rok
2011“uzavřené dne 21. 7. 2011

Příloha č. 20 k usnesení č. 34/25Z/2011

-

Inventární kniha drobného majetku

Příloha č. 21 k usnesení č. 37/25Z /2011

-

Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně
prospěšné společnosti Destinační agentura
Krušné hory o.p.s.

Příloha č. 22 k usnesení č. 37/25Z /2011

-

Příloha k dodatku č. 1 zakládací smlouvy

Příloha č. 23 k usnesení č. 38/25Z /2011 -

Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem
a projektovým partnerem / projektovými
partnery Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční
spolupráce
mezi
Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013

Příloha č. 24 k usnesení č. 39/25Z /2011

-

Příloha č. 25 k usnesení č. 41/25Z /2011 -

Příloha č. 26 k usnesení č. 42/25Z /2011

Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a
projektovým
partnerem
/
projektovými
partnery Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2007-2013
ZAKLÁDACÍ SMLOUVA Destinační agentura
České středohoří, o.p.s.

-

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci
ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2011
ÚK: číslo smlouvy: 11/SML1894 LK: číslo
smlouvy:
OLP/177/2011uzavřené
dne
20.06.2011 mezi Libereckým krajem a
Ústeckým krajem

Příloha č. 27 k usnesení č. 61/25Z /2011 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez
omezujících podmínek č. 2236/2011

Příloha č. 28 k usnesení č. 62/25Z /2011 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez
omezujících podmínek č. 2210/2011

Příloha č. 29 k usnesení č. 64/25Z /2011 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez
omezujících podmínek č. 24/11/UDC/BP

Příloha č. 30 k usnesení č. 65/25Z /2011

- Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez
omezujících podmínek č. 665/2011
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Příloha č. 31 k usnesení č. 66/25Z /2011

- Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez
omezujících podmínek č. 2160/2011

Příloha č. 32 k usnesení č. 67/25Z /2011 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez
omezujících podmínek č. 18/11/4120

Příloha č. 33 k usnesení č. 68/25Z /2011

- Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez
omezujících podmínek č. 23/11/UDC/BP

Příloha č. 34 k usnesení č. 70/25Z /2011

- Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí bez
omezujících podmínek č. 75/2011

Příloha č. 35 k usnesení č. 71/25Z /2011 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez
omezujících podmínek č. 10/11/UDC/BP
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Příloha č. 1 k usnesení č. 12/25Z/2011

1. Návrh zákonné úpravy sociálního bydlení,
zejména definice sociálního bydlení, stanovení práv
a povinností dotčených subjektů a zavedení práv
a povinností orgánů státní správy v oblasti sociálního
bydlení

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2011
VI. volební období
__________________________________________________________

Návrh
Zastupitelstva Ústeckého kraje

na vydání

zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi
a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o sociálním bydlení)
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ZÁKON
ze dne …………………2011,
o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním
bydlení)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OPATŘENÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BYDLENÍ OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI
A SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

§1
Předmět úpravy

Tento zákon stanoví rozsah, podmínky a způsob poskytování nefinanční pomoci
v oblasti sociálního bydlení osobám v hmotné nouzi ve smyslu zvláštního zákona1).

§2
Vymezení pojmů

(1)

Sociálním bydlením se pro účely tohoto zákona rozumí udržitelné, přiměřené

a lidsky důstojné bydlení poskytované ve veřejném zájmu a s použitím veřejných prostředků
osobám v hmotné nouzi, které splní podmínky podle tohoto zákona.
(2)

Oprávněnou osobou je osoba v hmotné nouzi, která není schopna samostatně řešit

svoji bytovou situaci.
(3)

Pomoc za účelem zajištění sociálního bydlení ve smyslu odstavce 1 (dále jen

„pomoc“) zahrnuje
a)

poradenství, spočívající v poskytnutí srozumitelných informací o všech v úvahu
přicházejících možnostech řešení bytové situace oprávněné osoby v územním obvodu

1)

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
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místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, včetně informací
o nezbytných právních úkonech, které musí oprávněná osoba uskutečnit, a asistence při
jejich uskutečňování,
b) zprostředkování bydlení oprávněné osobě poskytovaného v rámci služeb sociální péče
nebo služeb sociální prevence podle zvláštního zákona2),
c)

zprostředkování nebo poskytnutí bydlení oprávněné osobě v bytě nebo nemovitosti
určené k bydlení (dále jen „byt“) na základě nájemní smlouvy.

§3
Žádost o poskytnutí pomoci a postup při jejím poskytování

(1)

Oprávněná osoba podává žádost o poskytnutí pomoci u obecního úřadu obce

s rozšířenou působností, místně příslušného podle místa svého ohlášeného trvalého pobytu
podle zvláštních právních předpisů3).
(2)
a)

Žádost musí obsahovat:

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu oprávněné osoby a osob s ní
společně posuzovaných1),

b) popis, jak se oprávněná osoba pokoušela samostatně vyřešit svou bytovou situaci
a z jakých důvodů toho není sama schopna.
(3)

Žádosti jsou obecním úřadem obce s rozšířenou působností vyřizovány podle data

přijetí.
(4)

Konkrétní formu pomoci volí obecní úřad obce s rozšířenou působností na

základě analýzy situace každého žadatele o pomoc a reálných možností dostupných k jejímu
řešení v územním obvodu úřadu. Poradenství dle § 2 odst. 3 písm. a) je žadateli poskytnuto
vždy. Na poskytnutí pomoci dle § 2 odst. 3 písm. b) a c) není právní nárok.
(5)

Poskytnutí pomoci nelze podmiňovat předchozí bezúhonností žadatele, ani jeho

bezdlužností.

2)

3)

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
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(6)

Na postup při poskytování pomoci podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád

s výjimkou jeho části první a čtvrté. O poskytnutí pomoci obecní úřad obce s rozšířenou
působností žadateli vydá písemné sdělení.

§4
Některá ustanovení o smlouvě o nájmu bytu uzavírané v režimu sociálního bydlení

(1)

Nájemní smlouva musí obsahovat pravidla svého prodlužování, je-li uzavřena na

dobu určitou.
(2)

Nájemné nesmí překročit částku, jež se rovná maximálnímu cílovému nájemnému

určenému pro daný byt podle zvláštního právního předpisu4).
(3)

Stejnopis nájemní smlouvy musí pronajímatel prokazatelně předat nájemci

a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle § 3. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností bezodkladně informuje příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi
a příslušný orgán státní sociální podpory o tom, že s příjemcem dávek účelově určených na
bydlení byla uzavřena nájemní smlouva podle tohoto zákona.
(4)

Nájemce má právo být pronajímatelem kdykoli během trvání nájemního vztahu

srozumitelně seznámen se stavem úhrad nájemného a nákladů služeb a energií bezprostředně
spojených s užíváním bytu5), a to nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co doručí
pronajímateli výzvu k poskytnutí těchto informací.
(5)

V souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy nesmí pronajímatel po nájemci

požadovat složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu6), ani žádné jiné finanční plnění, které přímo
nesouvisí s užíváním bytu.
(6)

Při hrazení nájemného a nákladů služeb a energií bezprostředně spojených

s užíváním bytu se postupuje podle zvláštních právních předpisů7).
(7)

Na nájemní smlouvu uzavřenou podle § 2 odst. 3 písm. c) a na práva a povinnosti

z ní vyplývající se v ostatním vztahují ustanovení občanského zákoníku.

4)

5)
6)
7)

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 34 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb.
§ 686a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.
§ 42 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb.
§ 59 odst. 2 a 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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§5
Působnost orgánů veřejné správy
(1)

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají:

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“),
b) krajské úřady,
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
(2)

Kde tento zákon hovoří o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, pro území

hlavního města Prahy se tím rozumí Magistrát hlavního města Prahy.
(3)

Ministerstvo

a) řídí, koordinuje a kontroluje poskytování pomoci dle tohoto zákona,
b) připravuje a každý rok po projednání ve vládě vyhlašuje Akční plán podpory bydlení
osob v hmotné nouzi (dále jen“Akční plán“) jako dlouhodobý strategický dokument
upravující podmínky poskytování pomoci dle tohoto zákona, vypracovaný na základě
analýzy aktuální sociální a ekonomické situace. Ministerstvo předkládá Akční plán pro
následující kalendářní rok k projednání vládě do 31. 10. kalendářního roku a vyhlašuje jej
s platností k 1.1. příslušného kalendářního roku. Ministerstvo předloží vládě první Akční
plán pro první kalendářní rok po nabytí účinnosti zákona do šesti měsíců ode dne
účinnosti zákona.
(4)

Akční plán stanoví konkrétní termínované úkoly jednotlivým orgánům při

poskytování pomoci dle tohoto zákona, včetně způsobu a výše jejich financování, metodiku
realizace dotačních programů k naplnění úkolů dle tohoto zákona a přehled informačních
zdrojů o konkrétních možnostech bydlení a další pomoci dle tohoto zákona.
(5)

Krajské úřady realizují úkoly vyplývající z Akčního plánu, řídí, koordinují

a kontrolují výkon působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při plnění úkolů
plynoucích z tohoto zákona. V hlavním městě Praze realizuje tyto úkoly ministerstvo.
(6)

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

a) přijímají a vyřizují žádosti podle § 3, ověřují splnění předpokladů pro poskytnutí pomoci
dle tohoto zákona a projednávají s možnými pronajímateli podmínky nájmu tak, aby byly
naplněny požadavky a cíle tohoto zákona a současně rovnoměrně chráněny zájmy
pronajímatelů a nájemců,
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b) vytvářejí s využitím veřejných i soukromých zdrojů bytový fond potřebný pro poskytnutí
sociálního bydlení dle tohoto zákona,
c) plní další úkoly plynoucí z Akčního plánu.
(7)

Orgány vykonávající státní správu podle tohoto zákona jsou při plnění svých

povinností a úkolů povinny

spolupracovat

s ostatními organizačními složkami státu,

s územními samosprávnými celky a s právnickými a fyzickými osobami realizujícími aktivity
související s výkonem práva na přiměřené bydlení.
(8)

Výkon působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů

podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.

§6
Mlčenlivost
(1)

Zaměstnanci orgánů vykonávajících státní správu podle tohoto zákona jsou

povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při poskytování
pomoci a při výkonu svých ostatních pravomocí podle tohoto zákona. Tato povinnost trvá i po
skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zproštěni pouze
tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.
(2)

Údaje týkající se individuálních osob, které žádaly a nebo obdržely pomoc podle

tohoto zákona, které se orgány uvedené v odstavci 1 při své činnosti dozvědí, sdělují jiným
subjektům, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Jinak mohou tyto údaje sdělit jiným
subjektům jen se souhlasem osoby, která žádala a nebo obdržela pomoc podle tohoto zákona.
(3)

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny krajskému úřadu, do

jehož územní působnosti spadají, poskytovat zobecněné informace a souhrnné údaje,
s výjimkou jmenných údajů, které získají při své činnosti. Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a krajské úřady jsou povinny ministerstvu poskytovat zobecněné informace
a souhrnné údaje, s výjimkou jmenných údajů, které získají při své činnosti. Tím není dotčena
povinnost podle odstavce 1.
(4)

Zobecněné informace a souhrnné údaje, které orgány vykonávající státní správu

podle tohoto zákona získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných
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údajů využívány zaměstnanci těchto orgánů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti
nebo ministerstvem pro analytickou a koncepční činnost.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
§7
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona
č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., se
zapracovanými změnami dle opatření č. 60/1999 Sb., ve znění zákona č. 360/1999 Sb.,
zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000
Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 125/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb.,
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb.,
zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006
Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle nařízení vlády č. 367/2007 Sb., ve
znění zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., se
zapracovanými změnami dle nařízení vlády č. 449/2008 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., se zapracovanými
změnami dle nařízení vlády č. 461/2009 Sb., ve znění zákona č. 346/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., se zapracovanými změnami dle nařízení vlády č. 414/2010 Sb., ve znění
zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „ Pokud je příjemce příspěvku na bydlení
nájemcem podle zvláštního zákona57), Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví zvláštním

57)

Zákon č. .../ … Sb., o sociálním bydlení.
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příjemcem příspěvku pronajímatele, anebo poskytovatele služeb a energií bezprostředně
spojených s užíváním bytu58), souhlas oprávněné osoby se nevyžaduje.“
2. V § 59 se na konci odstavce 6 doplňuje věta: „Souhlas se nevyžaduje v případech, kdy je
příjemce příspěvku na bydlení nájemcem podle zvláštního zákona57).“

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
§8
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění ve znění zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008
Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011
Sb., se mění takto:

V § 42 se na konci odstavce 3 doplňuje věta: „Pokud je příjemce doplatku nájemcem podle
zvláštního zákona59), plátce doplatku jej poukazuje pronajímateli, anebo poskytovateli služeb
a energií bezprostředně spojených s užíváním bytu (§ 34 odst. 1).“

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost
§9

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po
jeho vyhlášení.

58)

§ 34 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb.

59)

Zákon č. .../ … Sb., o sociálním bydlení.
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Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn
Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

§ 59
(1)

Příjemcem dávky je oprávněná osoba. Namísto oprávněné osoby je příjemcem

dávky
a)

zákonný zástupce oprávněné osoby, pokud nejde o případy uvedené v písmenech b) až d),

b) jiná osoba, jíž byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí
příslušného orgánu, pokud nejde o případy uvedené v písmenech c) a d),
c) osoba, která má nezletilou oprávněnou osobu v přímém zaopatření, jde-li o výplatu dávky
podle § 19 odst. 2 nebo § 35, nejde-li o případ uvedený v písmenu d),
d) ústav (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, je-li nezletilá oprávněná osoba v plném
přímém zaopatření tohoto ústavu (zařízení).
(2)

Krajská pobočka Úřadu práce namísto příjemců dávky uvedených v odstavci 1

ustanoví zvláštního příjemce v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci
zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy
osob, které je příjemce dávky povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněná osoba výplatu
přijímat. Souhlas oprávněné osoby s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen
v případě, že oprávněná osoba nemůže výplatu přijímat. Pokud je příjemce příspěvku na
bydlení nájemcem podle zvláštního zákona57), Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví
zvláštním příjemcem příspěvku pronajímatele, anebo poskytovatele služeb a energií
bezprostředně spojených s užíváním bytu58); souhlas oprávněné osoby se nevyžaduje.
(3)

V případě, že příjemci dávky státní sociální podpory, nejde-li o jednorázové

dávky, je podle sdělení orgánu pomoci v hmotné nouzi48e) vyplácen prostřednictvím
zvláštního příjemce nebo formou poukázek podle zvláštního právního předpisu48f) také
příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení48g) alespoň po dobu 6 kalendářních měsíců po
sobě jdoucích, je krajská pobočka Úřadu práce povinna rozhodnout o ustanovení zvláštního

57)

Zákon č. .../ … Sb., o sociálním bydlení.

58)

§ 34 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
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příjemce pro přijímání dávek státní sociální podpory, jsou-li splněny podmínky, za nichž se
ustavuje zvláštní příjemce podle odstavce 2. Pokud nebudou splněny podmínky uvedené
v odstavci 2 pro ustanovení zvláštního příjemce podle věty první, krajská pobočka Úřadu
práce o tom vydá usnesení, které pouze poznamená do spisu. Pro stanovení podmínky
6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích se doby poskytování uvedených dávek hmotné nouze
prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek sčítají.
(4)

Osoby a ústav (zařízení) uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a zvláštní příjemce

jsou povinni dávku použít ve prospěch oprávněné osoby. Zvláštní příjemce ustanovený
oprávněné osobě, která nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněné
osoby.
(5)

Jde-li o příspěvek na bydlení, je zvláštní příjemce oprávněn dávku použít bez

souhlasu oprávněné osoby k úhradě nedoplatku nájemného z bytu a úhradě za plnění
poskytovaná s užíváním bytu.
(6)

Krajská pobočka Úřadu práce může ustanovit zvláštním příjemcem jen fyzickou

nebo právnickou osobu, která s ustanovením souhlasí. Souhlas se nevyžaduje v případech,
kdy je příjemce příspěvku na bydlení nájemcem podle zvláštního zákona57).

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

§ 42
Formy poskytování dávek
(1)

Příspěvek na živobytí se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě v obou

těchto formách.
(2)

Ve věcné formě se příspěvek na živobytí poskytne, pokud je zjevné, že by

příjemce nevyužil dávku k účelu, ke kterému je určena. Pokud v průběhu poskytování
peněžité formy dávky bude tato dávka používána k jinému účelu, než byla poskytnuta,
postupuje se obdobně, a to i s využitím institutu zvláštního příjemce.
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(3)

Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě. Doplatek na bydlení lze použít

bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nájemného nebo služeb spojených s bydlením, a to tak,
že plátce doplatku jej poukazuje pronajimateli nebo poskytovateli služeb. Pokud je příjemce
doplatku nájemcem podle zvláštního zákona59), plátce doplatku jej poukazuje
pronajímateli, anebo poskytovateli služeb a energií bezprostředně spojených s užíváním
bytu (§ 34 odst. 1).
(4)

Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě

v obou těchto formách.

59)

Zákon č. .../ … Sb., o sociálním bydlení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Ob e c n á č á s t

I. Zhodnocení platného právního stavu v právním řádu České republiky
Přehled dotčených právních předpisů
Právními předpisy, relevantními pro oblast navrhovanou předkládaným materiálem k nové
zákonné úpravě, jsou za stávajícího stavu zejména:
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991
Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
• Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou
dotace právnickým osobám a fyzickým osobám, ve znění nařízení vlády č. 228/2010 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou
sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám.

Stručné zhodnocení platné právní úpravy
Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb, která by měla být uspokojována na
úrovni odpovídající obecné životní úrovni obyvatel příslušného státu. V souladu s vládou
schválenou Koncepcí státní bytové politiky se v podmínkách tržního hospodářství
odpovědnost za pořízení vlastního bydlení přenáší na občana. Role státu v oblasti bydlení tak
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v zásadě nespočívá v přímém plošném poskytování bydlení, ale ve vytváření takových
podmínek, kdy si lidé buď sami, nebo s určitou pomocí státu, zajistí odpovídající bydlení.
Stát a obce musí vytvářet podmínky pro usnadnění přístupu k bydlení příjmově slabším
a sociálně i společensky potřebným vrstvám obyvatel.
Panuje shoda v tom, že v právním řádu České republiky dosud absentuje zákon, který
by definoval pojem „sociální bydlení“, vymezil jeho cílovou skupinu a definoval odpovědnost
orgánů státu při zajištění práva na důstojné životní podmínky pro své občany, včetně práva na
přiměřené bydlení. Současná právní úprava je roztříštěná a právní předpisy upravují pouze
jednotlivé aspekty, jež lze obsahově subsumovat pod pojem sociálního bydlení. Patří sem
kupříkladu povinnost obce vytvářet podmínky pro uspokojování sociálních potřeb svých
občanů, včetně potřeb bytových, nárok na poskytování sociálního poradenství, nárok na
sociální peněžní dávky účelově vázané na bydlení (příspěvek na bydlení, doplatek na
bydlení), účelově vázané finanční dotace na bydlení či zvýšená právní ochrana nájemního
bydlení.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve svém § 2 odst. 2 stanoví, že „obec
pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů
chrání též veřejný zájem“. Podle § 35 odst. 2 obec v rámci své samostatné působnosti vytváří
mimo jiné podmínky pro uspokojování bytových potřeb svých občanů. Přestože většina obcí
v rámci své samostatné pravomoci upravuje přístup k bydlení

v obecních bytech, praxe

ukazuje, že zajišťování bydlení nízkopříjmovým či sociálně slabším domácnostem nebývá
prioritou. Jedním z důvodů jsou dle poznatků z praxe již dlouhodobě omezené kvantitativní
možnosti obecních bytových fondů, které nejsou schopny uspokojit poptávku po tomto typu
nájemního bydlení.
Finančním nástrojem využitelným obcemi při péči o bytové potřeby svých občanů
jsou státem poskytované dotace na výstavbu nájemního bydlení, jejichž poskytování je
upraveno zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na
jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky a nařízením vlády č. 333/2009 Sb.,
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části
nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým osobám a
fyzickým osobám. Podle tohoto nařízení je veřejná podpora nově poskytována nejen obcím,
ale všem investorům bez ohledu na jejich právní charakter. Program na podporu výstavby
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sociálních nájemních bytů by měl podpořit výstavbu finančně dostupných nájemních bytů,
ovšem zájem obcí o výše uvedené dotační programy není příliš vysoký. Důvodem může být
skutečnost, že současná právní úprava obcím přímo nestanovuje povinnost zajišťovat bydlení
pro osoby sociálně slabé a znevýhodněné a podílet se tak zcela konkrétně uloženým
způsobem na vytváření podmínek pro zajištění přiměřeného a lidsky důstojného bydlení
osobám, které nemají dostatečné prostředky k zajištění přiměřeného bydlení a osobám, které
jsou v přístupu k bydlení znevýhodněny.
Právním předpisem, který s problematikou sociálního bydlení souvisí, je zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jehož úkolem je vymezit
jednotlivé činnosti, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci.
Poskytovateli sociálních služeb jsou rovněž územní samosprávné celky a jimi zřizované
právnické osoby, které v rámci své působnosti poskytují sociální poradenství a pobytové
služby spojené s ubytováváním osob v zařízeních sociálních služeb, jimiž se rozumí centra
denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové
domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální
poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané
péče, intervenční centra, zařízení následné péče. V případě těchto zařízení se principiálně
jedná převážně o bydlení přechodné povahy, cílící mj. na řešení aktuálního problému
klienta sociální služby a směřující k jeho postupnému maximálnímu osamostatnění. Koncept
sociálního bydlení jako takového (lidsky důstojného přiměřeného bydlení pro
nízkopříjmové skupiny obyvatel) by naopak měl naplňovat charakteristiku bydlení
trvalé povahy.
Pokud jde o legislativu v oblasti práva sociálního zabezpečení, která se problematiky
zajištění přiměřeného bydlení osobám s nízkými příjmy a sociálně znevýhodněným dotýká,
pak je třeba zmínit především zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře a nařízení vlády č. 461/2009 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní
sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které
se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Tyto právní
předpisy upravují mj. dva typy sociálních dávek, a sice příspěvek na bydlení a doplatek na
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bydlení. Příspěvkem na bydlení stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům
s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený
v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí
nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné
normativní náklady stanovené zákonem. Naproti tomu doplatek na bydlení je dávkou pomoci
v hmotné nouzi, která řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí
vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální
podpory. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na
živobytí a na příspěvek na bydlení. Zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje poskytnout
doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na
živobytí, případně i žadateli, který nemá nárok na příspěvek na bydlení, protože využívá jinou
než nájemní formu bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení
odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájemného, úhrad nákladů služeb s bydlením spojených
a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka na živobytí. Tyto sociální
transfery

významně

navyšují

příjmy

domácností

v souvislosti

s bydlením,

jejichž

bezprostředním cílem je dosáhnout příznivého poměru mezi příjmy domácnosti a výdaji
vynaloženými na bydlení.
Základním instrumentem na poli ochrany bydlení jsou v právním řádu České
republiky ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v části o nájmu bytu12), kde
jsou taxativně uvedeny forma a obligatorní obsahové náležitosti smlouvy o nájmu bytu,
výpovědní důvody z nájmu bytu a kogentní pravidla pro podávání výpovědi pronajímatelem
bytu, pravidla pro poskytnutí náhradního bytu, pro přechod nájmu bytu apod.
Přestože je koncept tzv. sociálního bydlení v České republice v posledních dvou
desetiletích odbornou veřejností hojně diskutován, nedošlo doposud k dosažení konsensu
ohledně právního zakotvení tohoto institutu. Právní pojem „sociální bydlení“ byl doposud
výslovně využit pouze zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který
s účinností k 1.1.2008 novelizoval zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zavedl
legální pojem „staveb pro sociální bydlení“ pro účely výpočtu příslušné sazby daně z přidané
hodnoty. Tzv. sociální bydlení bylo ovšem v tomto daňovém kontextu definováno pouze
skrze maximální podlahovou plochu příslušného bytu/domu/stavby, definice tedy nijak

12)

Ustanovení § 685 a násl. občanského zákoníku.
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nepracuje s aspekty nájemců (resp. osob obývajících toto bydlení) v ohledu sociálním či
ekonomickém. Došlo tak k použití pojmu „sociální bydlení“ pro zcela jiný účel, než jak je
předestřen v předcházející části textu, navíc nikoli právě šťastným způsobem. Definice
sociálního bydlení jako bydlení v bytě či domě, jehož podlahová plocha nepřesahuje
120 metrů čtverečných, je nepochybně v rozporu se sociálně-politickým konceptem
sociálního bydlení jako bydlení pro ekonomicky nejslabší vrstvy společnosti, jež pro jeho
získání a udržení potřebují podporu ze strany subjektů veřejné moci.
V okamžiku předložení tohoto návrhu o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám
v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (zákon o sociálním bydlení) projednává
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR tři sněmovní tisky, které se věcně dotýkají i právních
předpisů, do nichž má tento návrh ambici legislativně zasáhnout, nebo se věcně dotýkají úzce
souvisejícího předmětu právní regulace:
1. Sněmovní tisk č. 372/0,vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony; návrh zákona po 1. čtení dne 8.6.2011
přikázán k projednání Výboru pro sociální politiku, projednávání zařazeno na jednání Výboru
od 25. srpna 2011;
2. Sněmovní tisk č. 268/0, poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů; návrh zákona po 1. čtení dne 14.6.2011 přikázán
k projednání Ústavně právnímu výboru a Výboru pro sociální politiku, projednávání zařazeno
na jednání Výboru pro sociální politiku od 25. srpna 2011;
3. Sněmovní tisk č. 362/0, vládní návrh nového občanského zákoníku; návrh zákona po
1. čtení dne 8.6.2011 přikázán k projednání Ústavně právnímu výboru, projednávání zařazeno
na jednání Výboru od 22. srpna 2011.
Ve vztahu k těmto relevantním legislativním iniciativám je předkládaný návrh zákona
komplementární, není s nimi v obsahovém rozporu. Tato skutečnost byla předkladatelem
návrhu zákona prověřena, jakkoli je nutno brát do úvahy, že návrhy inkorporované do výše
uvedených sněmovních tisků dosud nejsou platnou součástí českého právního řádu.
17

II. Zahraniční právní úprava - právo na bydlení v kontextu mezinárodního
a evropského práva s důrazem na sociální aspekty bydlení
Na mezinárodní úrovni zaručuje právo jednotlivce na bydlení zejména čl. 11 odst. 1
Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 (dále jen
„Pakt“). Podle první věty tohoto ustanovení státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo
každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to
dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a právo na neustálé zlepšování životních podmínek. Čl. 11
odst. 1 Paktu sice nekonstruuje subjektivní právo jednotlivce na bydlení, nicméně ve spojení
s čl. 2 odst. 1 stanoví povinnost smluvních států zajistit každému přiměřenou životní úroveň,
včetně bydlení, a to všemi vhodnými prostředky, včetně zákonodárných opatření. Čl. 11 odst.
1 Paktu tak obsahuje závazné kritérium vytvářející dostatečně určitý standard, jehož má být
v oblasti přístupu k bydlení dosaženo, a sice, aby každá osoba měla přístup k bydlení
přiměřeného charakteru. Okolnosti, na jejichž základě je možné přiměřenost charakteru
bydlení hodnotit, definoval v sedmi bodech Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva
(dále jen „Výbor“) ve svém obecném stanovisku č. 4 týkajícího se práva na přiměřené bydlení
(right to adequate housing)13). Podle Výboru přiměřenost bydlení musí být posuzována
z následujících hledisek: (i) právní jistoty v oblasti nájmu a vlastnictví bytu; (ii) dostupnosti
služeb, základních potřeb, vybavení a infrastruktury; (iii) finanční únosnosti; (iv) dostupnosti;
(v) umístění; (vi) kulturní přiměřenosti. Jak ale Výbor ve svém obecném stanovisku
upozornil, „právo na přiměřené bydlení nemůže být vnímáno izolovaně od ostatních lidských
práv obsažených v obou Mezinárodních paktech a jiných aplikovatelných mezinárodních
instrumentech“. To se týká především zákazu diskriminace, který v souvislosti s imperativem
obsaženým v čl. 2 odst. 1 Paktu, aby státy realizovaly práva uvedená v Paktu „při
maximálním využití svých zdrojů“, implikuje nutnost posuzovat přiměřenost bydlení vždy na
pozadí obecné životní úrovně obyvatel příslušného státu.
Na regionální úrovni je právo na bydlení obsaženo v Evropské sociálně chartě Rady
Evropy z roku 1961, jež je považována za stěžejní dokument Rady Evropy směřující
k posílení ekonomické a sociální soudržnosti v jednotlivých evropských zemích. Evropská

13)

„Committee on Economic, Social and Cultural Rights: General comment 4, Sixth
session, 13. 12. 1991.
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sociální charta ve znění své revize z roku 1996 ve své úvodní části uvádí, že „členské státy
přijímají jako cíl své politiky, kterou budou provádět pomocí všech vhodných prostředků, jak
na národní tak na mezinárodní úrovni, dosažení podmínek, za kterých budou účinně
naplňována práva a principy, v jejichž výčtu je pod bodem 31 uvedeno i „právo na bydlení“.
Přičemž za účelem zajištění účinného uplatnění práva na bydlení se smluvní strany zavazují
v ustanovení čl. 31 části II. Charty, že budou přijímat opatření s cílem (i) podporovat
dostupnost bydlení přiměřené úrovně; (ii) předcházet a omezovat bezdomovectví s cílem jeho
postupného odstranění; (iii) stanovit ceny bydlení tak, aby byly přístupné těm, kteří nemají
dostatek prostředků. Přestože se ČR stala smluvní stranou revidované Evropské sociální
charty, a zavázala se, že bude sledovat cíle uvedené v části I. Charty, ve výčtu ustanovení,
jimiž se ČR cítí být vázána, čl. 31 absentuje. To je dáno tím, že ČR využila svého oprávnění
stanoveného v části III. Charty, jež ponechává smluvním stranám možnost přijmout za
závazná jen některá práva uvedená v části II. Charty.
Z regionálních úprav nelze ponechat bez povšimnutí Listinu základních práv EU
z roku 2000, jež se v souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost stala závazným
právním dokumentem (tj. 1.12.2009). Listina ve svém čl. 34 odst. 3 stanoví, že „za účelem
boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na sociální pomoc
a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly stanovenými právem
Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou existenci pro všechny, kdo
nemají dostatečné prostředky“. Pokud však jde o bydlení a bytovou politiku v rámci EU, je
nutné hned v úvodu učinit poznámku, že bydlení nespadá do evropských pravomocí.
Autonomní postavení bytové politiky v systému EU je dáno nejen specifiky dané
problematiky, zejména odlišnou právní úpravou v jednotlivých zemích, ale i principy
subsidiarity a proporcionality. Výše uvedené však neznamená, že by integrační proces v rámci
EU neovlivňoval sféru bydlení v jednotlivých členských státech. Z průběhu integračních
procesů je naopak patrné, že vliv EU na oblast bydlení se zvyšuje, a to přímým i nepřímým
způsobem. Zajímavé je v této souvislosti především Stanovisko Evropského hospodářského
a sociálního výboru (dále jen EHSV) k tématu: Bydlení a regionální politika z roku 2007,
které zdůrazňuje, že „bydlení je především základním právem, přičemž přístup k němu
podmiňuje přístup k základním právům a svobodám a důstojnému životu“. Za důležitou
označil EHSV nutnost „vytvořit větší nabídku sociálního bydlení pro boj s chudobou v Evropě
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/…/, jakož i podpořit dostatečnou úroveň bydlení tak, aby se bydlení stalo dostupným i pro ty,
kteří nemají na trhu k bydlení přístup“.14)
Jak již bylo uvedeno, právo na bydlení je nutno chápat především jako „právo na
přiměřené bydlení“, které ovšem není přímo vynutitelné. Za jeho naplňování jsou odpovědné
jednotlivé státy, které zejména přijímáním zákonných a podzákonných opatření přispívají
k jeho faktické a účinné realizaci. Důležitým aktérem při realizaci tohoto sociálního práva je
tak stát, jehož úkolem je vytvořit takové podmínky, které umožní každému obstarat si takové
bydlení, které svých charakterem bude naplňovat požadavky kladené na „lidsky důstojné“
ubytování. V této souvislosti se však nabízí otázka, jaká má být z hlediska kvantitativního
i kvalitativního ingerence státu do oblasti bydlení. Vývoj v jednotlivých evropských zemích
potvrzuje stále silnější prosazování tzv. principu „zdola nahoru“, kdy stát již není vnímán jako
poskytovatel bydlení, nýbrž jako „umožňovatel“. Podle tohoto pojetí se stát zaměřuje
především na vytváření právního a ekonomického rámce pro občany, nevládní organizace
a soukromý sektor tak, aby všichni tito účastníci mohli zajišťovat bydlení a příslušné služby
daleko efektivněji než může stát jako takový, jakož i na přímou pomoc těm, kteří nejsou sami
schopni si odpovídající bydlení zajistit (nejčastěji to jsou specifické skupiny obyvatel, jako
jsou nemajetní, handicapovaní, cizinci apod.). Je samozřejmé, že obecně přijímaný termín
„umožňování“ má v jednotlivých zemích rozlišné formy naplnění. Je totiž především věcí
politického rozhodování, do jaké míry bude právo na bydlení a jeho naplňování akceptováno.
Ostatně přístup jednotlivých zemí k bydlení a tedy i jejich bytová politika je velmi různorodá,
neboť jednotlivé země reagují na obdobnou situaci v oblasti bydlení velmi různou mírou
intervence.
Bydlení a bytová politika.15) I přes naznačenou různost bytových politik jednotlivých
evropských států lze vysledovat určité společné znaky. Jedním z hlavních cílů bytových
politik je především zajištění adekvátního a cenově dostupného bydlení pro všechny
domácnosti. Směrodatná jsou přitom hlediska, jako je (i) celková dostupnost bydlení (tj.
požadavek, aby byl k dispozici bytový fond, který svým rozsahem, kvalitou a umístěním bude
vyhovovat potřebám domácností) a jeho (ii) finanční dostupnost (tj. požadavek, aby ceny
bydlení odpovídaly finančním možnostem domácností). K dosažení tohoto cíle slouží

14)

Stanovisko EHSV k tématu Bydlení a regionální politika (2007/C 161/03).

15)

Doner, Christian: Housing Polies in the European Union:Theory and Practice, Vienna, 2000.
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různorodé nástroje bytové politiky, z nichž nejvýznamnější je poskytování podpory v oblasti
bydlení ze strany státu. Z hlediska tohoto nástroje se pak domácnosti tradičně kategorizují na
(i) domácnosti, které mají dostatečné příjmy a úspory, takže žádnou podporu ze strany státu
nepotřebují, (ii) domácnosti, které mají dostatečné příjmy, ale nižší úspory, nicméně i tak si
mohou opatřit bydlení na „volném trhu“, proto obvykle není vyžadována podpora v jejich
prospěch, (iii) domácnosti, které nemají úspory, a jejichž příjmy jsou průměrné, popř. nižší
s tím, že jsou schopny obstarat si alespoň adekvátní nájemní bydlení a konečně (iv)
domácnosti, které nemají dostatečné příjmy ani na to, aby si zajistily přiměřené nájemní
bydlení, a proto se neobejdou bez podpory státu. Zejména posledně jmenovaná skupina
nízkopříjmových domácností je hlavní cílovou skupinou bytové politiky, zpravidla vedle
domácností, které jsou znevýhodněny nejen příjmově, ale i mimoekonomicky - senioři,
neúplné rodiny, nezaměstnaní, drogově závislé osoby, cizinci či příslušníci minorit. Je zřejmé,
že bytová politika zaměřená na pomoc těmto osobám musí mít daleko širší zaměření, neboť
neřeší jen problém bydlení, ale komplexní problém tzv. sociálního vyloučení.
Pomoc těmto znevýhodněným domácnostem (nízkopříjmovým a sociálně slabším
vrstvám společnosti) je zpravidla realizována prostřednictvím dvou skupin nástrojů. První
skupina je zaměřena na snížení nákladů na bydlení ve prospěch domácnosti, druhá je
zaměřena na zvýšení její kupní síly. Snížení nákladů na bydlení je možné realizovat
prostřednictvím (i) minimalizace nákladů spojených s pořízením bydlení, (ii) nákladového
nájemného a (iii) nejrůznějších forem státní podpory jako jsou nevratné dotace, zvýhodněné
úvěry, dotace apod. Finančně dostupné bydlení, vytvářené prostřednictvím těchto nástrojů, je
obvykle označováno jako „sociální bydlení“. Druhým způsobem zajišťujícím dostupnost
přiměřeného bydlení je posílení kupní síly. Hlavní formou této podpory jsou adresné sociální
dávky (příspěvky na bydlení či na nájemné), které jsou založeny na posouzení toho, jaké
výdaje na bydlení jsou pro domácnost únosné, a které již nikoliv. Samozřejmě stěžejním
problémem spojeným s uplatňováním těchto nástrojů (sociálního bydlení a sociálních dávek
na bydlení) je správná identifikace domácností, které se bez pomoci státu neobejdou. Panuje
shoda v tom, že pomoc státu by se měla zaměřovat na znevýhodněné skupiny obyvatelstva,
jejichž dočasně nebo trvale ztížená ekonomická situace je spojena s některými fázemi
životního nebo rodinného cyklu, se zdravotními problémy apod. Z tohoto pohledu by se
sociální pomoc v oblasti bydlení měla týkat mladých rodin s malými dětmi, mládeže, osob
v důchodovém věku a se zdravotním postižením. Kromě těchto skupin by pomoc měla být
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obvykle zaměřena na příslušníky různých minoritních skupin obyvatelstva a pochopitelně
všechny domácnosti s nízkými příjmy.
Vlastníkem či provozovatelem sociálního bydlení bývají zpravidla obce, jakožto
veřejnoprávní subjekty, které poskytují nájemní bydlení v rámci své regionální bytové
politiky. Financování provozu sociálního bydlení (správa, průběžné údržby a opravy) se často
provádí z prostředků, které jsou vybírány na nájemném formou tzv. nákladového nájemného,
které umožňuje hradit celý provoz nemovitosti, včetně údržby, ale neposkytuje žádný zisk.
Výjimečně je uplatňováno tzv. sociální nájemné, které se pohybuje pod úrovní celkových
nákladů a může být stanoveno individuálně, podle příjmové situace každé konkrétní
domácnosti; v takovém případě musí být provoz dotován. Relativně nízké nájemné, které je
pro veřejný sektor nájemního bydlení typický, samozřejmě vytváří nadměrnou poptávku po
tomto typu bydlení, která však s ohledem na omezené možnosti obecního bytového fondu
nemůže být uspokojena. Z tohoto důvodu obce volí přídělový systém, zpravidla v podobě
pořadníků.
Sociální dávky na bydlení.16) Jak již bylo uvedeno, navýšení příjmů domácností se
děje prostřednictvím „sociálních transferů“, z nichž většina nemá přímou vazbu na bydlení.
Na druhou stranu v mnoha evropských zemích existují takové, které jsou přímo zacíleny na
zvýšení disponibilních příjmů sociálně slabých domácností v souvislosti s bydlením. Jedná se
o adresné sociální dávky, jejichž cílem je dosáhnout příznivého poměru mezi příjmy
domácnosti a výdaji vynaloženými na bydlení. Adresné sociální dávky tohoto typu jsou
reprezentovány především příspěvky na bydlení či na nájemné, jež mají při splnění zákonných
podmínek nárokový charakter. Vedle tohoto typu subvencí se pak lze setkat i s jinými
adresnými dávkami sociální pomoci, které rovněž zmírňují zátěž domácností výdaji na
bydlení, byť nepřímo.
Z komparace právních úprav zejména evropských států vyplývá, že příspěvky
na bydlení jsou nejčastěji financovány ze státního rozpočtu, v některých zemích však hrají
důležitou roli rozpočty regionální (např. Německo), výjimečně pak rozpočty obecní (např.
Dánsko). Příspěvkové systémy se liší zpravidla podle toho, na jaký typ bydlení se vztahují.
V některých zemích jsou příspěvky poskytovány jak nájemcům, tak i lidem, kteří bydlí „ve
svém“ (např. Německo, Francie), v jiných jen nájemcům (např. Dánsko). Rozdíl lze

16)

Doner, Christian: Housing Polies in the European Union:Theory and Practice, Vienna, 2000.
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vysledovat rovněž v úpravě toho, které výdaje na bydlení jsou prostřednictvím těchto
příspěvků subvencovány. Subvence se tak mohou vztahovat na čisté nájemné, na nájemné
a služby, spíše výjimečně i na úroky z půjček na pořízení nemovitosti, na místní daně
a poplatky či na energie. Pokud jde o vymezení skupiny obyvatelstva, které jsou příspěvky na
bydlení poskytovány, pak ta je vymezena především výší příjmů.

III. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Výše bylo uvedeno, že panuje shoda v tom, že v právním řádu České republiky dosud
absentuje zákon, který by obsahově definoval pojem „sociální bydlení“, vymezil jeho cílovou
skupinu a definoval podíl státu na odpovědnosti při zajištění práva na důstojné životní
podmínky pro své občany, včetně práva na přiměřené bydlení. I přes existenci (formální,
v podstatě technicky parametrické) definice sociálního bydlení obsažené v zákoně
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, relevantní výlučně pro segment daňového práva, se
jeví jako vhodné obsahově definovat pojem sociálního bydlení pro účely nově navrhovaného
zákona o sociálním bydlení, v zájmu zajištění přístupu vymezených skupin občanů
k přiměřenému bydlení za cílené podpory ze strany veřejné správy (státu).
Za současného právního stavu není podpora ze strany státní moci

při zajištění

a udržení přiměřeného bydlení výslovně upravena. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ukládá v ustanovení § 35 odst. 1 obcím v samostatné působnosti povinnost pečovat
ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o
vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů,
přičemž příkladný výčet těchto potřeb uvádí na prvním místě potřebu bydlení. Z citovaného
ustanovení, které není doprovázeno konkrétnějším výčtem povinností obce na úseku bydlení,
nelze ani ústavněprávní optikou dovodit povinnost obce v samostatné působnosti zajistit
bydlení všem svým občanům, byť by se jednalo o osoby sociálně a ekonomicky slabé. Z
daného ustanovení lze ovšem samozřejmě jednoznačně dovodit, že pokud obec tuto možnost
má (kupříkladu proto, že disponuje vlastním bytovým fondem, který pronajímá svým
občanům), je povinna při uspokojování jejich potřeby bydlení bezvýjimečně postupovat
nediskriminačním způsobem, věnovat tedy péči o všechny skupiny svých občanů
rovnocennou pozornost. Zásadní problém nastává v případě obcí, které nedisponují byty
disponibilními k pronájmu osobám v ekonomické nouzi. Jak bylo již v této souvislosti
opakovaně připomenuto, proces privatizace bytového fondu po jeho převodu z vlastnictví
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státu do vlastnictví obcí zákonem č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku
České republiky do vlastnictví obcí nebyl doprovázen stanovením určité limitní hranice počtu
bytů, které by byly obce povinny si ponechat ve svém vlastnictví pro účely potřeby bydlení
svých občanů ve stavu sociální potřebnosti. Situace, kdy v mnoha obcích existují rodiny
reálně ohrožené bezdomovectvím, aniž by jim byla obec schopna nabídnout základní, lidsky
důstojné a zdravotně přiměřené bydlení, se jeví být ve světle mezinárodněprávních závazků
státu jako neudržitelná a vyžadující zákonné řešení. Garance přiměřeného bydlení by tak měla
být výslovně sdílena spolu s obcemi státem, pročež by konkrétnější povinnosti tak měly být
směrovány do přenesené působnosti obcí, nikoli do oblasti působnosti samostatné. Využity by
měly být zároveň již zavedené a fungující instrumenty finanční podpory (příspěvek na bydlení
jako dávka státní sociální podpory ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře a doplatek na bydlení jako dávka pomoci v hmotné nouzi ve smyslu zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, jako dávky účelově určené na bydlení a odvislé od
příjmové situace žadatelů o dávky), za současného zdokonalení jejich účelného vynaložení
přesně na ty účely, pro které jsou příjemcům ze státního rozpočtu poskytovány (institut
zvláštního příjemce a zákonná možnost zasílat dávku přímo pronajímateli bytu či
poskytovateli služeb a energií bezprostředně spojených s užíváním bytu nejsou v praxi
doposud dostatečně využívány, ačkoli jsou významným preventivním nástrojem vzniku
a nárůstu dluhů na straně nájemců).
Jak plyne z úvodní zahraničně komparativní části textu předkládané důvodové zprávy,
v jednotlivých zemích Evropské unie existují rozdíly ve vymezení cílové skupiny podpůrných
opatření v oblasti zvýšené podpory při zajišťování a udržení přiměřeného bydlení (vymezeny
věcně, příjmově apod.). Při zohlednění aktuálního kontextu ekonomické situace České
republiky, která přistupuje ve většině oblastí veřejného zájmu k nutným rozpočtovým
úsporám, se jeví v této fázi jako přijatelné řešení vymezit skupinu adresátů osobami sociálně
a ekonomicky nejslabšími, tedy osobami v hmotné nouzi ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi.
Pro tuto skupinu ekonomicky nejslabších osob, které jsou nejvíce ohroženy sociální
exkluzí (která dle aktuálních poznatků Světové banky ve svém důsledku vede k enormní
zátěži státního rozpočtu, není-li včas řešena), se jeví jako nezbytné zakotvit výslovnou
povinnost obcí v přenesené působnosti poskytovat několik forem nefinanční pomoci na úseku
bydlení, a to včetně přímého poskytování anebo zprostředkování bydlení na základě nájemní
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smlouvy k bytu či k jiné nemovitosti určené k trvalému bydlení, za nájemné nikoli určené ke
generování zisku, tedy nižší než tržní nájemné. Takováto konstrukce skýtá prostor pro to, aby
i ty obce, které nebudou mít vlastní byty/nemovitosti využitelné tímto způsobem,
zprostředkovaly uzavření nájemní smlouvy s jiným poskytovatelem (fyzickou či právnickou
osobou) tohoto svou povahou sociálního bydlení v územním obvodu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností.
Jakkoli je jedním ze zásadních principů sociální politiky státu aktivizace jejích
adresátů a jejich motivace k co nejsamostatnějšímu řešení vlastní situace, v nejzásadnější
otázce (jakou zajištění přiměřeného trvalého bydlení beze sporu je) je nezbytné
u nejohroženější skupiny občanů České republiky (osob v hmotné nouzi) přistoupit
k precizaci nefinanční podpory ze strany státu na úseku bydlení, když pouze tímto způsobem
lze zabránit ještě výraznějšímu propadu těchto osob na sociální dno.

IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Listina
základních práv a svobod ve svém čl. 26 odst. 2 stanoví, že „Každý má právo získat
prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny
vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon“. Podle
čl. 30 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod „každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo
na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek;
podrobnosti stanoví zákon“. V souladu s čl. 1 odst. 2 Ústavy je český stát vázán svými
mezinárodněprávními závazky, mezi něž patří i závazné smluvní instrumenty představené
v úvodních subkapitolách obecné části předkládané důvodové zprávy.

V. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s právními akty Evropských
společenství a odůvodnění případných odchylek
Předkládaný návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká
republika vázána a je plně slučitelný s právem ES/EU.
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VI. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy,
zejména nároky na státní rozpočet a na rozpočet obcí
Předloženým návrhem i při jeho efektivní realizaci v praxi vzniknou nové požadavky na státní
rozpočet, z důvodu jistého zvýšení rozsahu přenesené působnosti obecních úřadů s rozšířenou
působností a krajských úřadů, a to zejména při zajištění úkolů vyplývajících z realizace
Akčního plánu, vyřizování žádostí o pomoc dle tohoto zákona, sběru dat o disponibilním
bytovém fondu a jeho vytváření atd. Kvalifikovaný odhad agendy „napadlé“ zaměstnancům
orgánů veřejné správy nepředpokládá, že by bylo pro její výkon nutno přijímat na každém
obecním úřadě s rozšířenou působností nového pracovníka, stejně tak se to nejeví potřebné na
ostatních zapojených orgánech veřejné správy, vzhledem k tomu, že agenda bytové politiky
a souvisejícího poradenství je již za stávajícího stavu běžnou součástí výkonu místní
a regionální veřejné správy. Situace se samozřejmě může lišit v jednotlivých územních
obvodech obecních úřadů s rozšířenou působností, proto nelze vyloučit, že na některých
orgánech veřejné správy bude vyhodnocena možnost kumulace agendy dle tohoto zákona
s pracovní agendou stávajících zaměstnanců jako nevyhovující. Lze proto předpokládat, že
navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti bude v souvislosti s přijetím tohoto
zákona nutné, přičemž konkrétní finanční vyčíslení bude vyplývat ze samotného Akčního
plánu pro každý kalendářní rok.
Pro samotné

zajištění příslušného bytového fondu lze využít finanční prostředky

rozpočtované v rámci stávajícího programu rozvoje bydlení, po vyhodnocení situace v pořadí
prvním Akčním plánem se může jevit jako vhodné prostředky Státního fondu rozvoje bydlení
využitelné pro účel dle předkládaného zákona navýšit. Efektivní spoluprací s Agenturou pro
sociální začleňování lze cíleně využívat disponibilní finanční prostředky z Evropských
strukturálních fondů.
Dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi účelově určené na bydlení se
příjemcům vyplácejí ve stejném objemu i za stávajícího legislativního stavu; navrhovanou
právní úpravou by se navíc zajistilo nasměrování těchto dávek finanční podpory přímo
pronajímatelům, tedy přímo k účelu jejich zákonného určení, a obligatorně by se tak ve všech
případech zamezilo jejich použití na jiný (tedy nelegitimní) účel.
Dle kvalifikovaného odhadu, který bude postupně upřesňován Akčním plánem ve smyslu
předkládaného zákona, by měla být pro realizaci účelu navrhovaného zákona uvolněna částka
cca 1 miliardy korun pro rozpočtový rok. Předkladatel návrhu zákona si je vědom toho, že
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státní rozpočet České republiky je podrobován úsporným opatřením, zároveň je ovšem
přesvědčen, že součástí strategicky promyšlených úsporných opatření musí být preventivní
nástroje zamezující nezvratnému sociálnímu vyloučení sociálně a ekonomicky nejslabších
obyvatel České republiky, jak to ostatně odpovídá závazkům z Národního programu
Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Nezávislé studie vypracované
v posledních několika letech opakovaně potvrzují, že ekonomické ztráty České republiky
způsobené nedostatečnou prevencí sociálního propadu a společenského vyloučení
(pokračující v prakticky nezvratné vyloučení z trhu práce s „trhu“ lidsky důstojného bydlení)
dosahují řádově několika miliard českých korun ročně.

VII. Dopad na životní postavení a na rovné postavení mužů a žen a dopad na
životní prostředí
Návrh zákona se nedotýká principu rovného zacházení s muži a ženami.
Návrh zákona nemá vliv na životní prostředí.
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Z v l á š t n í č á s t:

ČÁST PRVNÍ – Zákon o sociálním bydlení
1. K § 1

Ustanovení upravuje předmět úpravy zákona. Je z něj patrná povaha pomoci (nejedná se
finanční pomoc v podobě dávek), věcná oblast, ve které je pomoc poskytována (sociální
bydlení) a cílová skupina zákona, tedy osoby, které se nacházejí v hmotné nouzi ve smyslu
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Je tak patrné, že zákon má pomoci řešit
obstarání bydlení těm nejpotřebnějším vrstvám společnosti, což je výsledkem spravedlivého
vážení závazků státu ohledně sociálních a ekonomických práv svých občanů, veřejného zájmu
na prevenci a řešení sociálního vyloučení a reálných ekonomických možností státu.
Již z tohoto ustanovení vyplývá, že zákon o sociálním bydlení žádným způsobem neomezuje
obce při koncipování širšího rámce tzv. obecního bydlení pro všechny skupiny svých občanů,
kde ovšem obce realizují svoji samostatnou působnost.

2. K § 2

Ustanovení vymezuje několik pojmů relevantních pro zákon o sociálním bydlení. Zdůrazňuje
základní parametry sociálního bydlení, které v základu korespondují s definičními parametry
tzv. přiměřeného bydlení, jež vymezil Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva.
Definice sociálního bydlení tak implikuje, že od bydlení v kategorii sociálního bydlení není
očekáván jakýkoli materiální nadstandard, ale právě a pouze naplnění základních
nepodkročitelných kvalit, na nichž je nutno pro bydlení jakékoli lidské bytosti vždy trvat.
Definice sociálního bydlení rovněž zdůrazňuje, že jeho zajišťování není pouze v zájmu
zájemců o toto bydlení, ale rovněž v zájmu veřejném, což je důležitou interpretační pomůckou
pro následnou aplikační praxi (při výkladu možností zprostředkování či zajištění sociálního
bydlení by tak měla vždy být dána přednost co nejvstřícnějšímu výkladu, který to vzhledem
ke konkrétním okolnostem individuálních případů umožní, před výkladem restriktivním). Na
zajišťování sociálního bydlení je stát povinen vedle jiných možných zdrojů vydávat i vlastní
veřejné prostředky.
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Aby byla osoba v hmotné nouzi osobou oprávněnou k obdržení pomoci dle zákona
o sociálním bydlení, musí být naplněna podmínka, že není schopna řešit a vyřešit svou
bytovou situaci samostatně. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit; může se jednat jak
o doložení bezúspěšných pokusů o zajištění bydlení vlastními silami, tak doložení
objektivních překážek vlastní aktivity (kupř. špatný zdravotní stav).
Formulace zákona záměrně dává prostor pro individualizovaný výklad situace jednotlivých
osob žádajících o pomoc státu v režimu zákona. Formulace „není schopna samostatně řešit
svoji bytovou situaci“ umožňuje příslušnému orgánu poskytujícímu pomoc aplikovat
objektivní kritéria (prokazatelná aktivita při hledání trvalého bydlení prostřednictvím inzerce,
realitních kanceláří, pomáhajících organizací, zdravotní stav limitující takovou aktivitu,
důvody bezvýslednosti pokusů zajistit si trvalé bydlení) tak, aby bylo konečné posouzení
spravedlivé. Ze základních zásad, jež jsou orgány veřejné správy povinny dodržovat při
veškeré své činnosti (tedy nejen v rámci správních řízení), vyplývá., že orgány poskytující
pomoc dle zákona jsou povinny postupovat tak, aby při jejich vyřizování žádostí o pomoc
nevznikaly neodůvodněné rozdíly při posuzování schopnosti či neschopnosti jednotlivých
osob zajistit si svépomocí přiměřené bydlení.
Ustanovení dále obsahuje výčet jednotlivých forem pomoci dle zákona o sociálním bydlení,
od poradenství, jež obdrží každá oprávněna osoba, přes zajištění dočasné pomoci v zařízeních
dle zákona o sociálních službách, až po zprostředkování či zajištění trvalého bydlení
(sociálního bydlení ve vlastním slova smyslu, na základě nájemní smlouvy k bytu či jiné
nemovitosti vhodné pro trvalé bydlení).
Zákon váže pomoc příslušného orgánu na jeho územní obvod, v němž bude tento orgán
poskytovat všechny z výše popsaných forem pomoci. Předností tohoto řešení je detailní
znalost místního orgánu veřejné správy, kterou má o disponibilních možnostech bydlení,
existence potřebných lokálních vazeb (spolupráce s lokálními neziskovými organizacemi,
církvemi, zařízeními pro dočasné bydlení) a výslovné zdůraznění a posílení vědomí
odpovědnosti lokálních orgánů veřejné správy za občany, kteří trvale žijí v obvodu jejich
působnosti a chtějí tam i nadále setrvat. Řešení, kdy by každý obecní úřad obce s rozšířenou
působností zprostředkovával bydlení občanům ze svého územního obvodu na celém území
České republiky, by vedla k destrukci vazeb mezi lokálními orgány veřejné správy a občany
a pravděpodobně i ke snaze vystěhovávání „nežádoucích“ občanů do územních obvodů jiných
než spádových obcí a k následným sporům mezi obcemi. Rovněž z hlediska evidenčního by si
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„celoplošné“ řešení vyžadovalo zavedení sofistikované evidence žadatelů o pomoc v režimu
zákona a evidence disponibilních možností sociálního bydlení na celém území České
republiky, což by si vyžádalo další investice, které nelze při ve své podstatě pilotním zavádění
konceptu sociálního bydlení považovat za nutné.

3. K § 3
Oprávněná osoba podává žádost o poskytnutí pomoci u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností místně příslušného podle místa svého trvalého pobytu, čímž je zdůrazněna vazba
mezi lokálními orgány veřejné správy a jejich „spádovými“ občany. Vzhledem k tomu, že
rozhodující je místo ohlášeného trvalého pobytu, nikoli místo, kde občan fakticky trvale žije,
motivují se tak občané k tomu, aby zachovávali soulad mezi skutečným a evidenčním stavem
adresy místa svého trvalého pobytu.
Oprávněná osoba podává „obecnou“ žádost o poskytnutí pomoci (nikoli tedy kupř. omezenou
pouze na to, že má zájem o zajištění sociálního bydlení), teprve příslušný orgán na základě
komplexního vyhodnocení individuálních okolností případu konkrétního žadatele o pomoc
a situace ve svém územním obvodu co do aktuálních možností pomoci ve smyslu zákona určí,
jakou pomoc konkrétní žadatel obdrží. Ta bude vždy záviset na vyhodnocení situace žadatele
na straně jedné a reálných disponibilních možností na straně druhé.
Každá oprávněná osoba má právní nárok obdržet srozumitelné poradenství a asistenci při
samostatném zajišťování bydlení; na poskytnutí dalších dvou forem pomoci ve smyslu zákona
právní nárok není (s ohledem na reálné možnosti na trhu s byty). Obsahové náležitosti žádosti
jsou zakotveny tak, aby minimálně zatěžovaly oprávněné osoby a aby zároveň na jejich
základě bylo možno kvalifikovaně rozhodnout o poskytnutí konkrétní formy pomoci.
Na základě častých zkušeností pomáhajících organizací se navrhuje výslovně zákonem
stanovit zákaz podmiňovat poskytnutí pomoci takovými aspekty, které pro řešení hmotné
nouze nemají praktický význam a jejichž zohledňování může způsobit to, že žadatel sociální
sítí propadne do kriminálního nebo jinak pro něj i společnost rizikového prostředí.
Na postup při vyhodnocování žádostí a poskytování pomoci se nevztahují ustanovení
o správním řízení. Zachována je aplikace základních zásad činnosti správních orgánů a části
čtvrté správního řádu, což zajistí ochranu práv oprávněných osob proti případně svévolnému
či liknavému postupu příslušných orgánů veřejné správy.
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4. K § 4

Ustanovení definuje zvláštní náležitosti nájemní smlouvy uzavřené podle tohoto zákona,
přičemž zohledňuje některá specifika bydlení osob v hmotné nouzi, možná rizika pro
poskytovatele takovéhoto bydlení i pro nájemce. V ustanovení jsou obsaženy mechanismy
přiměřené ochrany obou smluvních stran nad rámec dosud předpokládaný občanským
zákoníkem. Důvodem jsou specifika na straně nájemců v podmínkách hmotné nouze, která
bývá velmi často spojena s informačním vyloučením a nedostatečnou schopností obstarat si
včasné a úplné informace o svých právech a povinnostech. Jelikož je systém tzv. sociálního
bydlení zaváděn i ve veřejném zájmu, musí obsahovat efektivní pojistky svého fungování
a udržitelnosti. Zákonem je proto výslovně zakotvena povinnost pronajímatele prokazatelně
předat nájemní smlouvu nájemci, jakož i právo nájemce být kdykoli v přiměřené lhůtě
informován o stavu jeho úhrad na nájemném a službách a energiích spojených s užíváním
bytu. Každá nájemní smlouva uzavřená v režimu zákona o sociálním bydlení musí obsahovat
jasná a transparentní pravidla svého prodlužování. Nájemné musí být stanoveno tak, že
nepřevýší částku rovnající se maximální výši tzv. cílového nájemného (byť ve většině měst
a obcí v České republice skončilo praktické uplatňování tzv. cílového nájemného dnem
31.12.2010 a ve zbytku měst a obcí se tak stane dnem 31.12.2012, bude částka maximálního
cílového nájemného, jehož bylo v daném městě či obci dosaženo, vždy objektivně určitelná).
Striktní limitace nájemného koresponduje s povahou a smyslem institutu sociálního bydlení.
Jako pro řešení situace osob v hmotné nouzi nevhodný institut je výslovně vyloučena možnost
užívání tzv. kauce dle občanského zákoníku a jakýchkoli jiných zálohových plateb.
Pronajímatel, případně poskytovatel služeb a energií bezprostředně spojených s užíváním bytu
v režimu zákona o sociálních službách, obligatorně obdrží doplatek na bydlení, resp. je
obligatorně ustanoven zvláštním příjemcem příspěvku na bydlení, čímž je zajištěno
kontinuální hrazení pohledávek spojených s nájmem. Tato úprava je v souladu s principem
přímých novelizací zavedena novelizací zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o státní
sociální podpoře.
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5. K § 5

Ustanovení definuje působnost jednotlivých orgánů veřejné správy při naplňování zákona. Je
zde jasně stanovena působnost Ministerstva práce a sociálních věcí, které má na centrální
úrovni státní správy zodpovědnost za pomoc lidem v hmotné nouzi. Klíčovou kompetencí je
kromě řídících, kontrolních a dozorových také kompetence strategická, zohledněná v návrhu,
aby Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovávalo koncepční dokument, na jehož základě
bude z úrovně ústředního orgánu, potažmo i vlády, stanoven mj. i rámec nutné finanční
ingerence na zvládnutí bytových potřeb osob nacházejících se v hmotné nouzi. Dále je
popsána role krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kde jde výslovně
o výkon přenesené působnosti.
Na roli obce plynoucí z obecního zřízení předkládaná právní úprava nic nemění.

6. K § 6
Všichni zaměstnanci veřejné správy, kteří se při výkonu zákonem založených úkolů seznámí
se skutečnostmi týkajícími se individuálních žadatelů o pomoc, jsou po dobu trvání svého
pracovního, resp. služebního poměru, i po jeho skončení, vázáni zákonnou povinností
mlčenlivosti. Ustanovení je koncipováno v souladu s již existující právní úpravou
mlčenlivosti zaměstnanců ve veřejné správě. Individualizované údaje jsou striktně chráněny
a zároveň je založen zákonný podklad pro vzájemné předávání zobecněných informací (které
budou potřebné mj. při zpracovávání Akčního plánu ve smyslu návrhu zákona).

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o státní sociální podpoře
V souvislosti se zavedením zákonné úpravy sociálního bydlení se jeví jako potřebné zajistit,
aby při hrazení nájemného a úhrad za služby a energie bezprostředně spojené s užíváním bytu
v režimu sociálního bydlení nedocházelo k vzniku dluhů na těchto platbách. Změnou zákona
o státní sociální podpoře je proto stanoveno, že je-li nájemce bytu v režimu sociálního bydlení
příjemcem příspěvku na bydlení, bude obligatorně zvláštním příjemcem této dávky ustanoven
pronajímatel bytu, anebo poskytovatel služeb a energií bezprostředně souvisejících s užíváním
bytu (vždy dle okolností konkrétního případu).
Návrh zákona o sociálním bydlení v této souvislosti zakládá související informační povinnost
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností vůči příslušnému orgánu státní
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sociální podpory o tom, že byla uzavřena s příjemcem dávek nájemní smlouva podle zákona
o sociálním bydlení (§ 4 odst. 3 zákona o sociálním bydlení). Poskytovatel služeb a energií
bezprostředně spojených s užíváním bytu je obsahově definován přímým odkazem na
příslušné vymezení v § 34 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Orgán státní sociální podpory je povinen rozhodnout o ustanovení zvláštního příjemce ze
zákona, jakmile informaci od obecního úřadu obce s rozšířenou působností obdrží.

ČÁST TŘETÍ – Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
V souvislosti se zavedením zákonné úpravy sociálního bydlení se jeví jako potřebné zajistit,
aby při hrazení nájemného a úhrad za služby a energie bezprostředně spojené s užíváním bytu
v režimu sociálního bydlení nedocházelo k vzniku dluhů na těchto platbách. Změnou zákona
o pomoci v hmotné nouzi je proto stanoveno, že je-li nájemce bytu v režimu sociálního
bydlení příjemcem doplatku na bydlení, bude příslušný orgán vyplácející dávku obligatorně
zasílat tuto dávku pronajímateli bytu, anebo poskytovateli služeb a energií bezprostředně
souvisejících s užíváním bytu (vždy dle okolností konkrétního případu).
Návrh zákona o sociálním bydlení v této souvislosti zakládá související informační povinnost
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností vůči příslušnému orgánu pomoci
v hmotné nouzi o tom, že byla uzavřena s příjemcem dávek nájemní smlouva podle zákona
o sociálním bydlení (§ 4 odst. 3 zákona o sociálním bydlení). Poskytovatel služeb a energií
bezprostředně spojených s užíváním bytu je obsahově definován přímým odkazem na
příslušné vymezení v § 34 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Orgán pomoci v hmotné nouzi je povinen zasílat doplatek na bydlení pronajímateli bytu,
anebo poskytovateli služeb a energií bezprostředně souvisejících s užíváním bytu, jakmile
informaci od obecního úřadu obce s rozšířenou působností obdrží.

ČÁST ČTVRTÁ – Účinnost
Účinnost právní úpravy je navržena tak, aby byla k dispozici přiměřená časová lhůta,
umožňující jak co nejdříve začít systematicky řešit problematiku bydlení osob v hmotné
nouzi, tak příslušným orgánům veřejné správy připravit se na její aplikaci.
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Příloha č. 2 k usnesení č. 12/25Z/2011

2. Návrh novelizace zákonné úpravy provozování
hazardních her a sázek zakotvující účinnou možnost
obcí regulovat počet a umístění heren a loterijních
terminálů všech typů na svém území

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2011
VI. volební období
__________________________________________________________

Návrh

Zastupitelstva Ústeckého kraje

na vydání

zákona,

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1

N á v r h
ZÁKON
ze dne….. 2011,

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Čl. I

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona
č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č.
254/2008 Sb. se mění takto:

1. V § 2 písmeno j) zní:
„j) loterie, číselné loterie, sázkové hry a jiné podobné hry provozované prostřednictvím
elektromechanického, elektronického nebo obdobného technického zařízení, včetně
funkčně nedělitelného technického zařízení tvořeného centrální jednotkou, místní
kontrolní jednotkou a koncovým terminálem, který je způsobilý realizovat hru od počátku
do konce, elektronickomechanické a elektronické rulety, elektronickomechanických

a elektronických kostek a televizního on-line sázení, které obsluhuje přímo sázející,
a to i dálkově a nepřetržitě, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není
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předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle
podmínek stanovených v herním plánu;“.

2. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Povolení se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je
v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich
řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní,
sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku ve
výši 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený vsazenými a dalšími částkami
plynoucími od účastníků při provozování všech loterií a jiných podobných her podle § 2,
které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím,
správní poplatky a místní poplatky (dále jen "část výtěžku"). Za vsazenou částku se
považuje souhrn přijatých plnění provozovatele, který tvoří sázka (vklad) a případný
poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou. Tento poplatek či jiné plnění
související s uskutečňovanou sázkou nevstupují do výpočtu výše výhry podle ustanovení
§ 2 písm. h). Odvod části výtěžku v určené výši na veřejně prospěšné účely splňuje
podmínku stanovenou zvláštním předpisem.3)“.

3. V § 4 odstavec 3 se za slovo „zákona,“ doplňují slova „jakož i dalšími částkami
plynoucími z jejich provozování“.

4. V § 4 odstavec 3 se slova „ ,náklady státního dozoru“ zrušují.

5. V § 4 odstavec 6 se slova „a podle § 50 odst. 3“ zrušují.

6. V § 4 se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) Provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím technického
zařízení, které umožňuje provozovat loterii nebo jinou podobnou hru a přijímat vklady
sázejícím i z jiného prostoru nebo místa, než který je pro provozování loterie, sázkové hry
nebo jiné podobné hry povolujícím orgánem schválen, nebo který umožňuje veřejně
provozovat nepovolenou loterii, sázkovou hru nebo jinou podobnou hru je zakázáno.
Provozovatel, který má platné povolení, může používat dálkový přístup pro propagaci,
marketing, podporu prodeje a pro evidenci vlastního provozu.“.
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7. V § 4a odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen,
nebo
b) kdo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin proti majetku
spáchaný z nedbalosti nebo hospodářský trestný čin spáchaný z nedbalosti, pokud se
na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo
c) komu soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, která souvisí s provozováním
loterií a jiných podobných her nebo která je obsahem pracovněprávního či obdobného
vztahu podle tohoto zákona, do doby skončení výkonu zákazu činnosti.
(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů a čestným
prohlášením, že osobě nebyla uložena sankce zákazu činnosti správním orgánem. Doklad
podle věty první nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost cizince se prokazuje výpisem
z evidence Rejstříku trestů nebo obdobným dokladem vydaným státem, jehož je cizinec
občanem, jakož i státy, v nichž se cizinec zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě po
dobu delší než 6 měsíců, který nesmí být starší 6 měsíců (dále jen "zahraniční doklad").
V případě, že stát takový doklad nevydává, lze jej nahradit čestným prohlášením, které
nesmí být starší 3 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů pro účely tohoto zákona si
vyžaduje orgán, který povoluje loterii nebo jinou podobnou hru. Výpis z evidence
Rejstříku trestů se předává orgánu, který povoluje loterii nebo jinou podobnou hru
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

8. V § 4b odstavec 1 zní:
„(1) K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen
složit na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva peněžní částku (dále
jen "jistota"), která za jednotlivého žadatele činí
a) 100 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a) a c) za všechny jím provozované
loterie a hry,
b) 10 % z herní jistiny tvořené násobkem počtu emitovaných losů a cenou jednoho losu u
loterií podle § 2 písm. d),
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c) 5 000 000 Kč u her podle § 2 písm. e),
d) 20 000 000 Kč u her podle § 2 písm. h),
e) 10 000 000 Kč u her uvedených v § 2 písm. f) a g),
f) 40 000 000 Kč u her podle § 2 písm. i) a j).“.

9. V § 6 odstavce 2 až 6, včetně poznámky pod čarou č. 4b) znějí:
„(2) Loterii, číselnou loterii, sázkovou hru nebo jinou podobnou hru podle § 2
písm. i) nebo j) povolí ministerstvo na základě souhlasu dotčených orgánů, kterými jsou
a) Bezpečnostní informační služba,
b) Úřad pro zahraniční styky a informace,
c) místně příslušné krajské ředitelství Policie České republiky a
d) zastupitelstvo obce, na jejímž území má být loterie, sázková hra nebo jiná podobná hra
podle § 2 písm. i) nebo j) provozována.
(3) Subjekt podle odstavce 2 doručí ministerstvu souhlas do 30 dnů ode dne
doručení písemné žádosti ministerstva. Nesouhlas s vydáním povolení se odůvodní.
Důvodem nesouhlasu je poznatek o
a) ohrožení zahraničně politických nebo obchodních zájmů České republiky,
b) ohrožení bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, nebo
c) možnosti narušení místních záležitostí veřejného pořádku nebo narušení podmínek pro
rozvoj sociální péče, uspokojování potřeb svých občanů, uspokojování výchovy a
vzdělávání a celkového kulturního rozvoje obce.
(4) Nevyjádří-li se subjekt podle odstavce 2 ve lhůtě uvedené v odstavci 3, má se
za to, že s vydáním povolení souhlasí.
(5) Ministerstvo nepovolí loterii, číselnou loterii, sázkovou hru nebo jinou
podobnou hru podle § 2 písm. i) nebo j), pokud některý ze subjektů uvedených v odstavci
2 k tomu nedá souhlas.
(6) Pokud nesouhlas subjektu podle odstavce 2 obsahuje utajované informace4b),
uchovávají se části spisu, v nichž jsou tyto informace obsaženy, odděleně mimo správní
spis.
____________________________
4b)

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů.“.
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Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 7 až 10.

10. V § 6 odstavec 7 se za slovo „Nelze“ vkládá slovo „rovněž“.

11. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:
„§ 6a
Soudní přezkum
(1) Při podání žaloby proti rozhodnutí ministra o rozkladu v případě loterie, číselné
loterie, sázkové hry nebo jiné podobné hry podle § 6 odst. 2 se postupuje podle jiného
právního předpisu5a).
(2) Dokazování se v soudním řízení provádí tak, aby byla šetřena povinnost
zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích obsažených ve výsledcích šetření nebo
v údajích z evidencí Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a
informace nebo Policie České republiky. K těmto okolnostem lze provést důkaz
výslechem jen tehdy, byl-li ten, kdo povinnost mlčenlivosti má, této povinnosti
příslušným orgánem zproštěn; zprostit mlčenlivosti nelze pouze v případě, kdy by mohlo
dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti Bezpečnostní informační služby, Úřadu
pro zahraniční styky a informace nebo Policie České republiky; přiměřeně se postupuje i v
případech, kdy se důkaz provádí jinak než výslechem.
(3) Ministerstvo na podkladě vyjádření subjektu podle § 6 odst. 2 označí okolnosti
uvedené v odstavci 2, o kterých se tvrdí, že ve vztahu k nim nelze zprostit mlčenlivosti, a
předseda senátu rozhodne, že části spisu, k nimž se tyto okolnosti váží, budou odděleny,
jestliže činnost Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace
nebo Policie České republiky může být ohrožena nebo vážně narušena; do oddělených
částí spisu žadatel, jeho zástupce a osoby zúčastněné na řízení nahlížet nemohou. V
ostatním nejsou ustanovení zvláštního právního předpisu o dokazování, označování částí
spisu a nahlížení do něj dotčena.
______________________
5a)

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. V § 16 odstavec 1 se slova „a § 50 odst. 3“ zrušují.

13. V § 17 se odstavec 11 zrušuje.
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14. V § 28 odst. 2 se slova „ , o odvodech na státní dozor“ zrušují.

15. § 29 se zrušuje.

16. V § 32 odstavce 1 až 3, včetně poznámky pod čarou č. 10a znějí:
„(1) Kasinem se rozumí provozovna10a) tvořená souborem místností, které jsou
určeny zejména k provozování loterií, číselných loterií, sázkových a jiných podobných her
podle § 2 písm. i) a j).
(2) Povolení k provozování loterií, číselných loterií, sázkových a jiných
podobných her podle § 2 písm. i) a j) v kasinu vydává na žádost pouze ministerstvo,
nejdéle však na dobu deseti let.
(3) Označení „kasino“ nebo „casino“, jeho složeniny, překlady nebo slova od něj
odvozená jsou oprávněni užívat v označení obchodní firmy a provozovny pouze držitelé
povolení podle odstavce 2. Každý držitel povolení podle odstavce 2 je povinen zajistit,
aby provozovna byla řádně označena.
_______________________
10a)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

17. V § 39 se slova „a 29“ zrušují.

18. V § 45 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:
„(2) Účastníkem řízení8a) o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné
podobné hry podle tohoto zákona, s výjimkou řízení podle § 6 odst. 1 písm. a), je i obec,
na jejímž území má být loterie nebo jiná podobná hra provozována.
______________________
8a)

§ 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

19. V § 49 se slova „§ 17 odst. 11 a“ zrušují.
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20. V § 49 se slova „§ 50 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 50 odst. 3 a 4“.

21. V § 50 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že loterie a jiné podobné hry
podle § 2 písm. c), e) až g) a i) až k) tohoto zákona mohou být provozovány pouze na
místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo může stanovit, na kterých místech
a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno.
(4) Obec může obecně závaznou vyhláškou úplně zakázat provozování loterie a
jiné podobné hry podle odstavce 3 na celém území obce. Obecně závaznou vyhlášku
vydanou podle odstavce 3 nebo 4 obec zašle bezodkladně po dni jejího vyhlášení
ministerstvu.“.

22. V § 50 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Provozování loterie a jiné podobné hry podle tohoto zákona nesmí být
povoleno ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče nebo
v budovách, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo
činnost registrovaných církví či náboženských společností.
(6) Je zakázána propagace, reklama a podpora prodeje loterií, číselných loterií,
sázkových her a jiných podobných her, které nesplňují podmínky podle tohoto zákona
nebo nejsou v souladu s tímto zákonem povoleny.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her, vydaná do dne nabytí účinnosti
obecně závazné vyhlášky obce vydané podle § 50 odst. 3 a 4 zákona č. 202/1990 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nejsou v souladu s touto
vyhláškou, pozbývají platnosti posledním dnem kalendářního roku, ve kterém obecně
závazná vyhláška obce nabyla účinnosti.
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2. Řízení o povolení loterie a jiné podobné hry zahájené přede dnem účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
3. Platnost povolení k provozování loterie, číselné loterie, sázkové nebo jiné podobné hry
podle § 2 písm. j) provozované po telefonu, vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se omezuje na dobu jednoho roku
ode dne účinnosti tohoto zákona.
4. Povolení vydaná ministerstvem podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti dnem účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006
Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č.
312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008
Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č.
189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008
Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č.
141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009
Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č.
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427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 134/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb. se mění takto:
1. V Příloze Sazebník ČÁST 1 v Položce 21 – Povolování loterií a jiných podobných her
podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů se v písm. a), b) a d) číslovka
„10 %“ nahrazují číslovkou „15 %“.
2. V Příloze Sazebník ČÁST 1 v Položce 21 – Povolování loterií a jiných podobných her
podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů se v písm. b) se slova
„sázkové hry podle § 2 písm. j) zákona,“ nahrazují slovy „loterie, číselné loterie,
sázkové hry nebo jiné podobné hry podle § 2 písm. j)“.
3. V Příloze Sazebník ČÁST 1 v Položce 21 – Povolování loterií a jiných podobných her
podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů se v písm. a) a b) slova
„nejvýše Kč 10 000 000“ zrušují.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Správní poplatky podle zákona 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, Položka 21, písmeno b) a d) se vyměří až za následující rok po nabytí jeho
účinnosti.
2. Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, Položka 21 písmeno a) bude vyměřen podle tohoto zákona, pokud
povolení k provozování peněžité nebo věcné loterie nenabylo ke dni účinnosti tohoto
zákona právní moci.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o místních poplatcích

Čl. V

V § 10a odstavec 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona
č.184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb.,
zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č.
183/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb. se slova „1000 Kč do“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou Čl. I bodu 15., který
nabývá účinnosti dnem 1. února 2012.

11

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná

část

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (dále jen „Sněmovna“) byly
v poslední době předloženy tři návrhy na změnu a doplnění zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o loteriích)“.

V prvé řadě se jedná o návrh dílčí změny zmíněné právní normy zpracovaný
a předložený Zastupitelstvem hlavního města Prahy (sněmovní tisk 33), který si kladl za cíl
regulovat

povolování

a provoz

vybraných

technických

zařízení

–

interaktivních

videoloterijních terminálů (dále jen „IVT“). Při projednávání na 19. schůzi Sněmovny dne 15.
června 2011 bylo navrženo tento materiál zamítnout.

Dále se jedná o návrh skupiny poslanců (sněmovní tisk 47), který je pojat šířeji než
návrh předchozí. Jeho podstatou byla zejména nová konstrukce výše odvodu části výtěžku
loterie a podobné hry na veřejně prospěšné účely (stanovení jednotné 22 % sazby výtěžku
z loterie a jiných podobných her a jeho použití na veřejně prospěšný účel v § 4 odst. 2 zákona
o loteriích), stanovení nových pravidel pro použití části výtěžku loterie a jiné podobné hry
(zejména vymezení okruhu možných příjemců příspěvku, určení informační povinnosti
provozovatele loterie či jiné podobné hry o rozdělení části výtěžku, a to jak vůči příslušným
správním orgánům, tak vůči veřejnosti) a konečně i posílení regulační role obce při
provozování vybraných loterií a jiných podobných her (dílčí rozšíření věcné působnosti
obecně závazné vyhlášky obce). Usnesením Sněmovny č. 612 ze dne 21. června 2011 (19.
schůze) byl předmětný návrh zamítnut.

Třetím, jediným aktuálním návrhem, je materiál Vlády České republiky (původně
sněmovní tisk 138). Ten ve své původní podobě:

a) rozšiřoval pravomoc obcí formou obecně závazných vyhlášek regulovat na svém
území nejen provozování výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“), ale i sázkové hry
v kasinu a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo
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sázejícím a dále rovněž loterie a jiné podobné hry povolované podle již zmíněného
kontroverzního ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích, a
b) podřadil turnaje v karetních hrách pod sázkové hry podle § 2 písm. i) zákona o
loteriích, z důvodu odstranění údajné právní nejistoty jejich provozování.

Během legislativního procesu ve Sněmovně doznal zásadního rozšíření a změn, jejichž
obsah lze (vedle výše zmíněného) dále stručně shrnout takto:

c) deklaruje se zákaz provozování loterií a jiných podobných her, neupravených zákonem
o loteriích a stanoví se, formou proklamace, účel zákona,
d) zakazuje se propagace, reklama a podpora nepovolených nebo neoznámených loterií a
jiných podobných her,
e) výčet loterií a jiných podobných her se rozšiřuje o nové pojmy a je činěn pokus o
jejich definování (IVT, turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet,
lokální loterní systémy), resp. o redefinování již používaných pojmů (okamžité hry založené
na principu sázkového tiketu nebo losu, sázkové hry provozované v kasinech),
f) modifikují se předpoklady pro provozování loterií a jiných podobných her, včetně
pokusu o ekonomické motivování obcí při podpoře herního průmyslu provozovaného na
základě povolení Ministerstva financí, stanoví se dílčí podmínky pro provozování
internetových loterií a klade se důraz na zprůhledněné vlastnické struktury provozovatelů
loterií (akcie na jméno v případě akciových společností),
g) za účelem kvalitnějšího zajištění případných pohledávek se zvyšuje výše jistiny,
kterou žadatel o vydání povolení k provozování loterií a jiných podobných her musí složit,
stanoví se, z jakých prostředků je jistina tvořena a jakým způsobem s ní může být nakládáno
po dobu platnosti povolení,
h) nově se upravuje režim nakládání s částí výtěžku loterií a jiných podobných her a
způsob prokazování jeho poskytnutí i použití, jakož i zveřejnění informací o tomto procesu,
i) zvyšuje se limit základního jmění žadatele potřebný k vydání povolení k provozování
loterií a jiných podobných her,
j) ve vybraných případech je mezi účastníky řízení o vydání povolení k provozování
loterií a jiných podobných her zařazena i obec, na jejímž území mají loterie a jiné podobné
hry probíhat,
k) zásadně se zvyšuje výše pokut zejména u vybraných správních deliktů, jejichž
příjemcem je stát,
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l) částečně se upravují zmocňovací ustanovení – nově koncipované oprávnění
Ministerstva financí povolit i jiné loterie případně podobné hry, než ty, které jsou upraveny
zákonem, nově zavedené oprávnění obce omezit či zakázat provozování vybraných loterií a
jiných podobných her na části nebo na celém území obce formou obecně závazné vyhlášky,
m) stanoví se správní poplatek za vydání povolení k provozování některých loterií a
jiných podobných her a modifikují se (s odkazem na zavedení nových typů loterií) i příslušná
ustanovení zákona o místních poplatcích.

Přepracovaný vládní návrh novely zákona o loteriích byl dne 28. června 2011 postoupen
Senátu Parlamentu České republiky jako tisk 127/0. Projednávání předmětného tisku bylo
zařazeno na pořad 10. schůze druhé komory Parlamentu České republiky (od
20. července 2011) jako bod č. 9.

K přepracovanému vládnímu návrhu novely zákona o loteriích (dále jen „vládní
návrh“) lze uvést, že se jedná svým rozsahem o zásadní změnu stávající právní úpravy,
která, pokud bude přijata, přinese nepochybně větší transparentnost právních vztahů
založených právě zákonem o loteriích. Na druhé straně však tato rozsáhlá změna zákona
o loteriích obsahuje často komplikovaná a neobratně formulovaná řešení, přičemž
obdobných výsledků je možno, podle názoru Zastupitelstva Ústeckého kraje, dosáhnout
jednodušším způsobem (např. při definování jednotlivých loterií nelze nikdy dosáhnout
jejich úplného výčtu, s ohledem na neustálý vývoj nových technologií – v praxi to znamená
nutnost neustálých změn a doplňování zákona).

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že vládní návrh klade důraz zejména na
ekonomickou stránku věci.

Zásadní výhrady je pak třeba dále uplatnit k těmto problematikám, které nejsou
ve vládním návrhu řešeny vůbec, nebo pouze částečně:

1) Opatření k předcházení negativních jevů, spojených s provozováním loterií a jiných
podobných her jsou nedostatečná (zúžení oprávnění obce na poli vydávání
regulačních obecně závazných vyhlášek, jakož i omezené postavení obce jako
účastníka řízení při vydání povolení k provozování loterie).
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2) Mimo ekonomických podmínek nejsou zpřísněny vstupní podmínky pro žadatele o
vydání povolení (např. bezúhonnost) k provozování loterií a jiných podobných her.
3) Návrh neřeší otázku předcházení bezpečnostních rizik, spojených s vydáváním
povolení k provozování loterií a jiných podobných her i s jejich samotným
provozováním, zejména s přihlédnutím k možné legalizaci finančních prostředků
z trestné činnosti.
4) Zakládá se řada nových, administrativně náročných a formálních povinností, ať již
ve vztahu k provozovatelům loterií a jiných podobných her, příjemcům části výtěžku
loterie, tak i příslušným finančním orgánům. Kontrola dodržování těchto nových
povinností se tím pádem stává vysoce časově a personálně náročnou, což může vést
k tomu, že zamýšlený cíl nebude naplněn.
5) Zásadní problém zákona o loteriích – ustanovení § 50 odst. 3, které Ministerstvu
financí umožňuje legálně popřít smysl a obejít dikci zákona o loteriích nadále
zůstává součástí právního řádu České republiky.

Obsah návrhu Zastupitelstva Ústeckého kraje je ve vztahu k výše zmíněnému
materiálu stručnější a jednodušší. Jeho záměrem je vypořádat se jak s nedostatky
stávající právní úpravy, tak i s některými nedostatky tisku 127.

Ve zvláštní části důvodové zprávy je uvedeno, která dílčí ustanovení obou návrhů
se překrývají. Tato skutečnost vyplývá z faktu, kdy dva rozdílní zpracovatelé dospěli
logicky v určitých oblastech ke stejným závěrům. Přesto z návrhu Zastupitelstva
Ústeckého kraje tato ustanovení nejsou vypuštěna, neboť v opačném případě by
materiál pozbyl požadovanou vnitřní strukturu a provázanost. Navíc nelze předem
odhadnout další vývoj legislativních prací na tisku 127.

Při tvorbě návrhu Zastupitelstva Ústeckého kraje nebyl zvolen za výchozí princip
úzce ekonomický pohled. Naopak, zaměření Ústeckého kraje je mnohem širší
(bezpečnostní otázky, eliminace negativních sociálních jevů spojených s provozováním
loterií, skutečné posílení role územních samospráv apod.), a tím i svým způsobem
komplexnější.

Dále je nutno uvést, že povinností Zastupitelstva Ústeckého kraje není vyčkávat,
zda a jak Parlament České republiky projedná/neprojedná všechny návrhy změn podle
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tisku 127, případně v jakém časovém horizontu. Výše uvedený návrh byl totiž Senátem
dne 22. 7. 2011 usnesením č. 290 vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Je legitimním oprávněním orgánu samosprávy kraje postupovat tak, jak nyní činí,
což má oporu v § 86 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve
znění pozdějších předpisů, a v § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

I. Zhodnocení platného právního stavu v právním řádu České republiky

Předně je třeba uvést, že návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje je co do obsahu
komplexní novelou nejenom zákona o loteriích, ale i stěžejních souvisejících zákonů, které
mají rovněž výrazný regulativní charakter ve vztahu k povolování, resp. provozování loterií
nebo jiných podobných her. Jedná se o zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Oblast loterií a jiných podobných her upravují, resp. se předmětnou
problematikou zabývají, tyto obecně závazné právní předpisy:
•

Zákon o loteriích,

•

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

•

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále je
„zákon o správních poplatcích“),

•

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“),

•

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.,

•

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

•

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

•

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

•

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
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•

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,

•

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

•

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

•

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“),

•

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“).

K provedení zákona č. 202/1990 Sb. byly vydány:
•

Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění zákona
č. 149/1998 Sb.,

•

Vyhláška Ministerstva financí č. 285/1998 Sb., o podmínkách monitorování a uchovávání
záznamů v kasinu,

•

Vyhláška Ministerstva financí č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket
a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou soutěží a

Nález Ústavního soudu ve věci návrhu Ministerstva vnitra na zrušení ustanoveni čl. I
a ustanovení čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 5/2009, o stanovení
míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály ze dne 14.
června 2011, publikovaný pod spisovou značkou Pl. ÚS 29/10.

Obecně závazné vyhlášky obcí vydané na základě zákonného zmocnění obsaženého
v § 17 odst. 11 a § 50 odst. 4 stávajícího zákona o loteriích.

Zákon o loteriích je jedním z prvních přijatých porevolučních zákonů. Od roku 1990
zájem obyvatelstva o sázení a sázkové hry trvale roste. Pro porovnání lze uvést, že v roce
1992 bylo v celé republice vsazeno za všechny loterie a sázkové hry celkem 9,5 mld. korun,
v roce 1997 asi 48 mld. korun, v roce 2006 již téměř 100 mld. korun a v roce 2008 více než
128 mld. Kč. Úměrně vkladům rostou i legální zisky provozovatelů loterií nebo podobných
her.

17

Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, objem prostředků „investovaných“ do tohoto
odvětví podnikání neustále stoupá, stejně, jako je tomu u zisků stále početnější skupiny
provozovatelů loterií nebo jiných podobných her, jsou vyvíjeny a do provozu uváděny stále
nové typy herních zařízení. To je však pouze jedna strana mince. Zisky subjektů, které
povolují provozování hazardních her sice, z dlouhodobého hlediska, též stoupají, avšak jedná
se pouze o zlomky zisků provozovatelů hazardních her. Tyto příjmy státního či obecního
rozpočtu pak vůbec nepostačují na pokrytí nákladů spojených s eliminací doprovodných
negativních sociálně-patologických jevů, které život naší společnosti výrazně zatěžují.
Hazardní hráčství s sebou přináší zvýšenou majetkovou i násilnou trestnou činnost, vede
k sociálnímu strádání rodin, rozvodům i k sebevraždám. Rovněž osoby mladší 18 let se do
této činnosti stále více zapojují.

Podle názoru předkladatele není třeba podrobněji rozvádět výše zmíněné skutečnosti,
neboť se jedná o obecně známá fakta. Navíc řada předchozích, ale i výše zmíněných
současných návrhů změn zákona o loteriích, předkládaných celou plejádou zpracovatelů
(Senát Parlamentu České republiky, skupiny poslanců Sněmovny, vyšší územně správní
celky, Vláda České republiky), obsahuje podrobné vyčíslení příslušných údajů.

Nezpochybnitelným faktem však zůstává, že i přes všechny předchozí snahy zákon o
loteriích trpí řadou věcných i právních nedostatků.

Zákon ve svém dosavadním znění:


vůbec nereflektuje technický vývoj zařízení v dané oblasti (alespoň v obecné rovině),



velice vágně stanoví podmínky (zejména bezúhonnost) u žadatelů o povolení
k provozování loterií nebo jiných podobných her,



nestanovuje jednoduchá pravidla a způsob využití výtěžku z tohoto druhu podnikání,



zapleveluje právní řád zbytečnými právními instituty (viz např. „náklady státního
dozoru“),



neupravuje v současné době odpovídající výši jistoty, kterou je povinen složit žadatel o
vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry k zajištění pohledávek státu,
obcí a výplat výher sázejícím,



nevytváří optimální právní prostředí pro povolování loterií nebo podobných her, které
svojí technickou podstatou „předběhly“ a v budoucnu nepochybně ještě „předběhnou“
právní rámec zákona o loteriích,
18



zároveň stávající zákon vůbec nenastavuje vstupní podmínky do tohoto druhu podnikání
tak, aby z něj byly preventivně vyloučeny subjekty, které škodí zájmům České republiky a
obcím,



neupravuje takové postavení obcí ve správním řízení o vydání povolení k provozování
loterie nebo jiné obdobné hry, které by jim umožnilo efektivní možnost regulace tohoto
podnikání ještě před jeho započetím,



nesvěřuje obcím, jakožto subjektům, které v konečném důsledku nesou největší díl
odpovědnosti za všechna negativa spojená s předmětným podnikáním, účinný právní
nástroj, který může radikálně omezit, ale i vyloučit provozování loterií nebo jiných
podobných her na, resp. z jejich území,



benevolentně umožňuje Ministerstvu financí a některým provozovatelům obcházet zákon
o loteriích díky ustanovení § 50 odst. 3 cit. zákona; této skutečnosti je nutno učinit
radikální přítrž, a to i za cenu zásadní změny právní úpravy.

Zákon o správních poplatcích stanoví procentuální výši správního poplatku na 10 %,
resp. horní hranici téhož správního poplatku, který se vybírá za vydání povolení jednotlivých
typů loterií nebo sázkových her podle § 2 zákona o loteriích. Tím dochází předem zbytečně a
neodůvodněně ke snížení finančních prostředků plynoucích do rozpočtu státu, resp. obcí, a to
přesto, že se jedná o jeden z nejvýnosnějších oborů podnikání v České republice. Tento
nedostatek zákona je třeba radikálně odstranit.

Zákon o místních poplatcích stanoví horní hranici sazby místního poplatku za každý
VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí na 5000 Kč za tři
měsíce. Tím rovněž dochází k umělému omezování příjmů obcí, zvláště s přihlédnutím k výše
zmíněnému problematickému ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích. Proto i tuto překážku
účinnější ekonomické regulace loterií nebo jiných podobných her je nutno odstranit.

II. Zahraniční právní úpravy

Ve Slovenské republice byla v roce 2005 přijata zásadní novela zákona o loteriích pod
č. 171/2005 Zb. Povolování VHP bylo výrazně zpřísněno a rozšiřování nových technických
her je aktivně bráněno. V provozu jich je proto asi jen 50 v přísném „kasinovém“ režimu
(identifikace sázejícího, evidence výher, kontroly…), včetně progresivního zdanění. Pro
srovnání, v České republice jsou pro tyto přístroje naopak stanoveny mírnější podmínky než
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pro VHP (viz § 50 odst. 3 zákona o loteriích). Provozovatel hazardních her prostřednictvím
internetu je povinen odevzdat do státního rozpočtu 27 % z rozdílu mezi přijatými vklady a
vyplacenými výhrami (daňová zátěž je stejná např. pro sázky v kasinu, ale provozovatelé
např. hazardní her prostřednictvím telekomunikačních zařízení odvádějí jen 10 % nebo
číselné loterie jen 17 %). Příjmy z odvodů z provozu hazardních her se zabezpečuje
vykonávání všeobecně prospěšných služeb, kterými jsou zejména poskytování zdravotní péče,
poskytování sociální a humanitární péče, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kulturních hodnot,
podpora umělecké tvorby a kulturních aktivit, vzdělávání, výchova, rozvoj sportu, tvorba a
ochrana životního prostředí a ochrana zdraví obyvatel.

Ve Francouzské republice je provozování hazardních her značně ztíženo. Hazardní hry
jsou povolovány pouze v kasinech. Vstup je přísně zakázán místním občanům, kteří mohou
hrát pouze v kasinu jiného města. Kasin je zde celkově jen kolem 30 a slouží především
turistům, kteří jsou zdrojem podstatné části zisků/příjmů. Obec, resp. kraj, vzhledem ke
všeobecnému zákazu, nemá pravomoc povolovat výherní automaty na svém území (držení a
provozování automatů je, až na zákonem stanovené výjimky, považováno za protiprávní, a
proto nemá ani pravomoc jejich počty či umístění regulovat). Obec se však podílí na
povolovacím řízení k provozování kasina. Povolení zde sice uděluje ministr vnitra, nicméně
tak činí na základě řízení obecní rady té obce, na jejímž území má být kasino umístěno. Na
základě předložené smlouvy mezi kasinem a obcí, ve které jsou stanoveny bližší podmínky
pro provozování kasina na jejím území (jedním z nejdůležitějších ustanovení takové smlouvy
je určení výše přímého odvodu z hrubého výnosu z provozování her do rozpočtu obce). Podle
policejních zjištění však v poslední době ve Francii narůstá počet případů nelegálně držených
a provozovaných výherních hracích automatů. Děje se tak zejména v kavárnách, barech,
restauracích. Vzhledem se nejedná o klasické výherní automaty, nýbrž o takové, které jsou
zabudovány v hracích automatech typu videoher apod.

V Ruské federaci platí od 1. ledna 2007 zákon číslo 244- ФЗ), který má za cíl výrazně
omezit dosavadní nekontrolovaný rozvoj hazardních her. Všechny hazardní hry jsou v této
zemi zakázány, výjimku budou tvořit pouze čtyři herní zóny v nerozvinutých oblastech země,
přičemž provozovatelem může byt pouze ruská společnost. Zákonodárci při jejich stanoveni
brali v potaz atraktivitu lokalit pro zahraniční turisty a dostatečnou vzdálenost od ruské
metropole. Vybrané zóny by měly z hazardních her ekonomicky profitovat a měly by podpořit
jejich ekonomický rozvoj.
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V USA je hazardní hraní v některých státech úplně zakázáno, ve většině přísně
regulováno. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze hazardní ráje Las Vegas, Atlantic City a
některé indiánské rezervace. Na podzim roku 2006 přijal americký Kongres zákon, kterým je
zakázáno internetové hraní. Banky mají zakázáno umožňovat pro toto hraní bezhotovostní
převody. Podobně postupují například v Austrálii, na Novém Zélandu a v Anglii.

V SRN si provozováni hazardních her regulují jednotlivé spolkové země, ale musí
respektovat cíle a základní ustanovení statní smlouvy o loteriích, která ukládá ochranu před
nadměrným hraním, brání zneužívání hráčských pudů k soukromým ziskům a zajišťuje
standardy dozoru. Na udělení povolení není právní narok. Spolková republika Německo sice
patří v dané oblasti k nejbenevolentnějším evropským zemím, ale hazardní hry se zde daří
držet na podstatně nižší úrovni než v České republice. Navíc od ledna 2007 je zakázáno online sázení. Povolení k provozování hazardních her vydává v každé spolkové zemi příslušný
úřad pro celou zemi či pro oblast spolkové země. Pokud má být hazardní hra provozována ve
více spolkových zemích, musejí dát souhlas všechny dotyčné úřady těchto zemí. Povolení k
provozování hazardních her nesmí být uděleno, pokud je v rozporu se zákonným požadavkem
na dostatečnou ochranu mládeže. Kontrole také na základě státní smlouvy podléhá reklama
na hazardní hry, která nesmí být zavádějící a nesmí vyvolávat přehnané představy o
možnostech výhry. Příslušné úřady spolkových zemí na základě §12 SVzL státní smlouvy
vykonávají dohled, zda jsou při provozování hazardních her dodržována ustanovení státní
smlouvy a další podmínky spojené s udělením povolení, a mají zamezit možnosti provozovat
nepovolené hazardní hry. Státní smlouva stanoví další požadavky na provozování loterií,
zejména v oblasti dohledu na přerozdělení zisků z provozování loterií a na technické vybavení
těchto zařízení. Spolkové úřady mohou kdykoliv požadovat po provozovateli hazardních her
předložení veškerých podkladů, které zaručují splnění podmínek upravených ve státní
smlouvě a popř. dalších podmínek vyžadovaných ve spolkové zemi pro provozování
hazardních her. Na základě spolkového živnostenského zákona uděluje povolení k
provozování hracích a výherních automatů příslušný živnostenský úřad. Povolení opravňuje
provozovatele k umístění hracího automatu a může být spojeno s podmínkou dostatečné
ochrany veřejnosti, hostů, obyvatel, pozemků a v zájmu ochrany mladistvých. Povolení je
možno odepřít, pokud provozovatel neprokazuje dostatečnou věrohodnost (např.
v posledních třech letech bylo proti němu vedeno trestní řízení).
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Podobná situace je v Rakousku, kde povolování hazardních her spadá do působnosti
Ministerstva financi. V Rakousku existují pouze dva soukromí podnikatelé, pracující pod
státním dohledem. V zemi je pouze 12 kasin. Hazardní hry s nízkými vklady včetně VHP jsou
ze státního monopolu vyjmuty a povolují je zemské předpisy. Povolování provozování
hazardních her má v Rakousku plně v rukou vláda, konkrétně spolkové ministerstvo financí,
které vykonává také dohled nad tímto sektorem, přímo se hovoří o monopolu státu na
hazardní hry. Ministerstvo financí vydává koncese v případech provozování heren a
sázkových her, přičemž koncesionář musí mít sídlo na území Rakouska. K nabytí koncese
udělené ministerstvem musí žadatel splnit řadu podmínek a v současné době existují pouze
dva soukromí podnikatelé, kteří mohou pod státním dohledem provozovat v Rakousku
hazardní hry. Jedná se o Rakouskou loterijní společnost s r. o. (Österreichische Lotterien
Gesellschaft m.b.H.), do jejíž činnosti například spadá sázková hra 6 ze 45, číselné loto 1-90,
sportovní sázení, elektronické loterie, bingo atd. Druhou společností je Casinos Austria AG,
která provozuje 12 heren včetně nabídky francouzské a americké rulety. Rakouský zákon o
hazardních hrách dále povoluje určité formy hazardních her s nízkými vklady, které jsou ze
státního monopolu vyjmuty, přičemž tyto hry mohou být upraveny zemskými předpisy
jednotlivých zemí, popř. mohou být v zemích zcela zakázány. Mezi tyto drobné hazardní hry
patří například provozování výherních automatů. V Rakousku nejsou přímé daně z hazardu
nebo hazardních výnosů nijak účelově vynaloženy. Tyto daně jsou součástí státního rozpočtu.
Mimo rámec státního rozpočtu je financováno mnoho sociálních programů. Mimoto rakouské
hazardní licence podporují instituce a programy pro osoby závislé na hazardu a zařízení pro
prevenci závislosti na hazardu.

V Belgii jsou hazardní hry upraveny zvláštním zákonem - hazardní hry se mohou
provozovat pouze v zařízeních tímto zákonem definovaných, v zákoně je i negativní výčet
her, jež za daných podmínek nejsou považovány za hazardní. Povolení k provozování
zařízení, kde je možno hrát hazardní hry, vydává Komise pro hazardní hry, která podléhá
ministerstvu financí. Podle zákona existují tři druhy zařízení - kasina, herní sály a tzv.
„výčepny“, kde se hazardní hry mohou provozovat. Komise přitom vydává pět druhů
povolení, z nichž se tři týkají provozování zařízení poskytující hazardní hry a další dvě
profesionální činnosti v těchto zařízeních či v kontaktu s nimi. Obce jsou angažovány v
povolovacím procesu pro kasina a herní sály. Počet kasin i herních sálů je zákonem taxativně
stanoven, co do celkového počtu i možnosti výskytu těchto zařízení v jedné obci, nebo pokud
jde o možnost výskytu takovýchto zařízení v blízkosti škol, či jiných míst, kde se nachází
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mládež. Povolení k provozování kasina i výherního sálu vydává Komise pro hazardní hry.
Žadatel musí získat povolení od obce, v níž chce kasino/herní sál provozovat a musí s ní mít
uzavřenou „smlouvu o povolení“, kde jsou popsány detaily významné pro zajištění záležitostí
místní bezpečnosti.

V Irsku je hraní hazardních her upraveno v zákoně o hraní hazardních her a
loteriích. Dle něj je hraní hazardních her zakázáno, ledaže jde o hry, z nichž nemá
poskytovatel osobní finanční užitek a v nichž mají všichni zúčastnění možnost výhry. Hraní
hazardních her je tedy legislativou striktně omezeno a při splnění mnoha podmínek je
například povoleno pouze

v cirkuse, na trzích, zábavních akcích, karnevalech apod.

Provozování hazardních her je dále povoleno v tzv. zábavních halách a zábavních parcích, to
ale ovšem jen za předpokladu, že splní podmínky stanovené zákonem (licence, stanovení
nejvyšší možné sázky a výhry, účastníkům her nesmí být méně než 16 let, atd.). Veškeré
formy výherních automatů jsou v Irsku zakázány. Licence opravňující k provozování jiných
hazardních her uděluje v rámci zvláštního řízení okresní soud. Orgán místní samosprávy musí
být v rámci povolovacího řízení žadatelem o licenci informován, že se na jeho území bude
nacházet provozovna hazardních her. Dále mají orgány místní samosprávy právo slyšení u
okresního soudu ve věci přidělení licence žadateli. Při schvalování má vliv například počet již
existujících provozoven v dané oblasti apod. Irsko je jedním ze dvou států Evropské unie, kde
se nesmí provozovat kasina a jim podobná zařízení. Přesto na jeho území fungují ilegálně. V
poslední době proto probíhá na irské politické scéně debata o tom, jak tuto situaci vyřešit.
Nedávno se v irském tisku objevilo, že vláda uvažuje o jejich zlegalizování a o změně zákona.

Hraní hazardních her upravuje v Norsku několik zákonů. Trestní zákoník stanoví
obecný zákaz hraní hazardních her s výjimkou, že by je povolovaly zvláštní zákony. Těmito
speciálními zákony se v Norsku rozumí zákon o hraní hazardních her z roku 1992, zákon o
sázení na koňských dostizích z roku 1927 a zákon o loteriích z roku 1995, který se vztahuje
na ty hry, které neupravuje ani zákon o sázení na koňských dostizích, ani zákon o hraní
hazardních her. Zatímco zákon o loteriích upravuje hazardní hry provozované soukromým
sektorem, zákon o hraní hazardních her se plně vztahuje na společnost Norsk Tipping AS,
která má exkluzivní právo (monopolní postavení) provozovat určité druhy hazardních her.

Ve Švédsku podléhá trh hazardních her přísné regulaci, pouze některé vybrané instituce
mají povoleno provozovat svojí činnost v tomto sektoru. Ministerstvo financí je zodpovědné
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za řízení a za dohled nad provozem hazardních her ve Švédsku. Oblast hazardních her
legislativně upravují dva švédské zákony - zákon o loteriích a zákon o kasinech. Díky tomuto
zákonu vzniklo ve Švédsku roku 2001 první kasino, v současné době se vyskytují na území
Švédska 4 tato zařízení. Zákon o loteriích stanoví, že loterie mohou ve Švédsku provozovat
pouze neziskové společnosti, které vykonávají ve Švédsku veřejně prospěšnou činnost. Vztah
švédského státu k provozování loterií a hazardních her je dosti specifický, neboť se staví na
jedné straně do pozice ochránce společnosti před hazardem a nebezpečím z něj plynoucím, a
na straně druhé je jejich provozovatelem. Povolení k provozování hazardních her mohou ve
Švédsku získat pouze státem vlastněné společnosti. Kontrolu švédský stát vykonává
prostřednictvím Rady pro hazardní hry (Lotteriinspektionen) a svoji ekonomickou činnost na
trhu hazardních her stát vykonává prostřednictvím společností Svenska Spel a ATG, jež mají
povolení provozovat sázky, herní automaty, loterie a kasina, společnosti vlastní podstatný díl
trhu s hazardními hrami. Jak kontrolní tak hospodářská stránka působení švédského státu
spadá do působnosti ministerstva financí.
Dvojaká úloha státu vyvolává v souvislosti se stoupajícím zájmem o hazardní hry a
z toho plynoucích zisků ve společnosti otázky, do jaké míry jde státu o regulaci hazardních
her a o omezení negativních dopadů na švédskou společnost a do jaké míry mu jde o vlastní
příjem. Zákon o loteriích z roku 1994 definuje pojem loterie poměrně široce. Loterie je
definována jako činnost, při níž jeden či více zúčastněných může, ať již s vkladem či bez něj,
získat cenu vyšší hodnoty, než jakou mohou získat všichni ostatní zúčastnění. Loterií se
například rozumí loterie, bingo, výherní automaty, ruleta, kostky, karetní hry – pokud jde o
hru, při níž se o něco hraje - dále pak o sázky, losy apod. a o provozování zábavných parků.
Provozovat loterii mohou pouze ty společnosti, jež k tomu získaly povolení, která se mohou
vztahovat pro oblast města, regionu či celého státu. Zákon o hazardních hrách dále upravuje,
že žádná zahraniční společnost nesmí na území švédského státu propagovat provozování
vlastních hazardních her, a to jak her provozovaných ve Švédsku, tak v zahraničí. Právě tato
přísná regulace hazardních her ze strany švédských orgánů byla již několikrát důvodem pro
předběžné řízení u Evropského soudního dvora, především ve věci slučitelnosti švédského
práva s právem Evropské unie. Povolení k provozování hazardních her udělují ve Švédsku
města, okresní úřady, Rada pro hazardní hry anebo švédská vláda. Rada pro hazardní hry má
na starost obecnější stránku povolování, výdeje licencí a kontroly; městské a okresní autority
se pak starají o konkrétní podmínky povolování a kontroly hazardních her.

24

Ve všech evropských zemích a většině vyspělých zemí světa jsou hazardní hry
podstatně více regulovány než v České republice. Například v Norsku má monopol stát,
v Irsku a dalších zemích jsou z hlediska našeho přístupu zcela zakázány. Principy organizace
hazardních her v zahraničí vycházejí z potlačování konkurence, která ze své podstaty zvyšuje
nabídku a podněcuje ke spotřebě. Ve většině států existuje pouze jediný provozovatel,
monopol současně omezuje nabídku, usnadňuje kontrolu a umožňuje aktivní ochranu hráčů
před závislostí. Ve světě proto neexistuje případ totálně neregulovaného a konkurenčního trhu
hazardních her, s výjimkou několika tzv. herních rájů, které jsou ale pod přímým státním
dozorem. Vlády většiny zemí totiž nejsou ochotny akceptovat sociální důsledky provozování
hazardních her. Pokud jde o zdanění příjmů z poskytování služeb v oblasti hazardních her
jsou formulovány zcela nesourodě. Výše „zdanění“ z provozování hazardních her je
v členských státech vyjádřena zcela odlišně. Někde je vyjádřena jako procentní sazba, někde
jako pevná částka splatná ročně nebo měsíčně. Někde je procentní sazba uvalena na vsazené
vklady, někde na hrubý výnos (vklady mínus výhry + provozní náklady), někde na rozdíl
mezi vklady a vyplacenými výhrami. Vnitrostátní právní předpisy států EU poskytují snížené
sazby nebo osvobození od daňové povinnosti pro některé provozovatele hazardních her nebo
pro některé druhy hazardních her. Některé právní předpisy neukládají jednotnou sazbu
„zdanění“, ale stanovují několik sazeb na progresivní pásma v souvislosti s výší příjmů.
Některé z nich, ale zdaleka ne všechny členské státy požadují po provozovatelích hazardních
her správní poplatky a místní poplatky za vydání a periodické obnovení licence nebo zajištění
provozu. Některé členské státy požadují po provozovatelích hazardních her povinné příspěvky
na veřejně prospěšné účely nebo činnosti, které jsou považovány za veřejný zájem. Kromě
rozdílů ve výši „zdanění“ hazardních her mezi členskými státy existují rozdíly i ve výši
„zdanění“ uvnitř státu. Existují rozdíly mezi provinciemi, regiony či spolkovými zeměmi
v rámci federálně uspořádaného státu ale i mezi městy či obcemi v rámci regionu nebo
provincie nebo spolkové země. Podle švýcarského Institutu komparativního práva
(www.isdc.ch), který zpracoval pro Evropskou komisi studii, ve které se zabývá právními
a ekonomickými aspekty provozování hazardních her v Evropské unii, jsou mezi členskými
státy EU v přístupu ke „zdaňování“ příjmů z provozování hazardních her v současné době
značné rozdíly a vzájemné srovnání daňového zatížení jednotlivých hazardních her je značně
obtížné. Nicméně z poznatků tohoto institut vyplynulo, že Česká republika ve srovnání
s ostatními členskými státy nejvíce daňově zatěžuje loterie, nejméně kasina, sázení a binga.
Podle téhož Institutu Česká republika zaujímá mezi státy čtvrté místo co do rozsahu hrubých
příjmů z hazardních her na hrubém domácím produktu.
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III. Odůvodnění principů navrhované úpravy

K odstranění výše popsaných nedostatků právní úpravy v České republice na úseku
loterií a jiných podobných her a zákonů souvisejících, je proto nezbytně nutné odstranit
nejzásadnější popsané nedostatky, které vedou k neustálému nárůstu hazardních her
a k neúměrnému zvýhodňování většiny jejich provozovatelů. Cíle se má dosáhnout
zpřísněním a omezením povolení současných i budoucích nových her a umožnit obcím, aby
mohly toto zvláštní podnikání na svém území regulovat.

Návrh novely zákona o loteriích a souvisejících právních předpisů proto přináší zejména
tyto zásadní změny:
•

nově se definuje pojem loterie, číselné loterie, sázkové hry a jiné podobné hry v § 2
písm. j), a to takovým způsobem, že stávající i budoucí hazardní hry bude možno podřadit
pod toto ustanovení; zároveň se stanoví zásadně přísnější režim jejich povolování
a provozování, a to i z důvodu ochrany oprávněných zájmů České republiky a obcí,

•

pro všechny žadatele o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry se zpřísňují
podmínky bezúhonnosti a způsob jejího prokazování; smyslem této úpravy je
kvalitnější nastavení vstupních předpokladů osob, které podnikají v tomto odvětví, jakož
i zjednodušení administrativních kroků spojených s prokazováním bezúhonnosti,

•

ruší se odvod na státní dozor, který hradí provozovatel; odvod je vypočítáván stejně jako
správní poplatek, má také daňový charakter a jeho výběr odděleně od správního poplatku
je zbytečně administrativně náročný; zvýšením správního poplatku se odstraní duplicita
výběru stejné daně stejnému příjemci, t.j. státu,

•

zpřísňují se ekonomické podmínky provozování loterií a jiných podobných her
navýšením povinně skládaných jistot, sjednocením výše odváděných plateb na veřejně
prospěšný účel, zamezuje se daňovým únikům spojeným s vybíráním různých poplatků
a dalších plateb od sázejících, které právní řád České republiky nezná, zvyšují se správní
poplatky a zrušuje se limitace horní hranice správních a místních poplatků,

•

výrazně se posiluje role obce v řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo
jiné podobné hry, neboť obec se stává účastníkem řízení ve smyslu správního řádu, čímž
může od prvopočátku zásadně omezit na svém území činnosti, které jí přinášejí řadu
přímých i doprovodných negativních jevů,
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•

zásadně se mění postavení samosprávy obce v oblasti vydávání obecně závazných
vyhlášek, kdy vedle toho, že obce budou nadále oprávněny vymezit místo a čas
provozování vybraných typů loterií a jiných podobných her, resp. zakázat jejich
provozování na vybraných místech a ve stanovených časech, budou oprávněny zakázat
provozování těchto aktivit na území obce úplně; tím se obcím dává do ruky právní
nástroj, který doposud neměly a který jim pomůže odstranit problémové jevy spojené
s provozování loterií a jiných podobných her,

•

zrušuje se ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích, které ve své podstatě
znehodnocuje celý zákon o loteriích a které je protiprávní, neboť umožňuje orgánu
veřejné moci (Ministerstvu financí), jehož působnost a pravomoc musejí být jednoznačně
stanoveny, svévolně obejít dikci zákona o loteriích; dikce tohoto ustanovení je navíc tak
vágní, že jeho výklad může být mnohoznačný a v podstatě umožňuje Ministerstvu financí
povolit jakoukoliv loterii či podobnou hru bez ohledu na negativní následky s tím spojené;
dále pak toto ustanovení zakládá nerovnost mezi žadateli o vydání povolení k provozování
loterie nebo jiné podobné hry podle zákona o loterii a subjektu, který stojí mimo režim
předmětné úpravy,

•

stanoví se jednoznačně místa, kde je všechny loterie a jiné podobné hry ve smyslu
zákona o loteriích zakázáno provozovat,

•

omezuje se platnost povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle § 2
písm. j) provozované po telefonu, doba platnosti kontroverzních povolení
Ministerstva financí vydaných podle § 50 odst. 3 stávajícího zákona o loteriích, jakož
i doba platnosti povolení k provozování loterií nebo jiných podobných her, která
jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce vydanou na základě tohoto návrhu
zákona.

IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky:

Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, neboť
vychází z ústavního principu, podle kterého lze státní moc uplatňovat pouze v případech
a mezích stanovených zákonem. Podle článku 2 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
(dále jen „Ústava“), mohou být povinnosti fyzickým a právnickým osobám ukládány pouze
na základě zákona a v jeho mezích. Článek 101 odst. 4 Ústavy stanoví, že: „Stát může
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zasahovat do činnosti územních samosprávných celků jen, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen
způsobem stanoveným zákonem.“. V souladu s tímto ustanovením navrhovaná právní úprava
zrušuje oprávnění obcí vydávat obecně vyhlášky podle § 17 odst. 11 zákona o loteriích.
Zároveň se ale rozšiřuje oprávnění obce v dané oblasti zařazením nových ustanovení § 50
odst. 3 a 4, které je mnohem efektivnější, než tomu bylo u zrušeného ustanovení.

Veškerá omezení povolování, resp. provozování, loterií a jiných podobných her
zakotvená v předkládaném návrhu jsou v souladu s článkem 26 Listiny základních práv
a svobod, kdy „Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání
nebo činností.“.
V. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána a její slučitelnosti s právními akty Evropských
společenství

Předkládaný návrh novely nezasahuje do právních vztahů vzniklých na základě
mezinárodních

smluv,

je

plně

slučitelný

s právem

Evropských

společenství

a s Mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Loterie a sázky jsou považovány za specifický druh služeb, na nějž se nevztahuje
působnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/EP o službách na vnitřním
trhu. Mezinárodní Smlouvou o přistoupení k Evropské unii se Česká republika zavázala
k respektování práva Evropských společenství, a to včetně judikatury Evropského soudního
dvora, která je pro členské státy závazná. Oblast sázek a loterií není dosud harmonizována.
Ani v oblasti judikatury Evropského soudního dvora nelze nalézt judikát, který by se dotýkal
provozování či povolování specifických technických zařízení (např. IVT). Národní
legislativní orgány mají pravomoc vytvářet legislativu této oblasti nezávisle, pouze za
respektování základních principů práva ES.

VI. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy,
zejména nároky na státní rozpočet a na rozpočet obcí:

Návrh novely zákona o loteriích a souvisejících zákonů neklade žádné nároky na státní
rozpočet, rozpočet obcí a nemá dopad na životní prostředí ani na rovné postavení mužů a žen.
28

Současně předpokládá zvýšení příjmů státního rozpočtu v řádech jednotek miliard korun
ročně. V případě, že obce nevyužijí nové regulativy zakotvené v tomto návrhu, dojde
i k posílení rozpočtů obcí v řádech desítek, stovek tisíc, milionů až miliard korun ročně
s přihlédnutím k počtu výherních hracích přístrojů nebo jiných technických zařízení
povolených Ministerstvem financí, které se nacházejí na území obce.
Navrhovaná novela by měla také snížit administrativu finančních úřadů sloučením
odvodu na státní dozor a výběru správních poplatků. Částečné omezení rozvoje hazardních
her by také mělo přinést nižší náklady na eliminaci jejich negativních společenských dopadů.

Zvláštní část

ČÁST PRVNÍ – změna zákona o loteriích
1. K § 2 písm. j)

Jak již bylo konstatováno v obecné části důvodové zprávy, zákon o loteriích nereaguje
na změny, které probíhají v technické oblasti hazardních her. Tento fakt pak umožňuje
obcházení cíle tohoto zákona (alespoň minimální regulace míst a počtu zařízení sloužících
k provozování loterií a jiných podobných her) a dával prostor pro zneužívání výjimek podle
§ 50 odstavce 3 ve znění zákona účinném do doby nabytí účinnosti změny zákona provedené
tímto návrhem.
Ministerstvem financí jsou tak povolovány nové technické hry jako IVT,
elektronickomechanické, elektronické rulety a kostky ad., a to i v místech, kde by podle
zákona o loteriích nemohly být umístěny ani VHP (benzinové stanice, pizzerie, cukrárny,
obchodní domy…). Z hlediska negativního dopadu na hazardní hráče jsou přitom nové
technické hry mnohem nebezpečnější než klasické VHP, u nichž musí být dodržena výše
sázky na jednu hru 2,- Kč v restauraci, 5,- Kč v herně a 50,- Kč v kasinu. U zmíněných
nových her je však výše sázek neomezená. Jak uvádí řada erudovaných materiálů, hráč, který
doposud nebyl schopen prohrát měsíční mzdu na VHP za méně než 10 hodin, na IVT se mu to
podaří za desítky minut.
Tím, že díky znaleckým posudkům provozovatelé loterií a jiných podobných her
obcházejí většinu ustanovení zákona o loteriích, dochází k vyřazení této jediné normy
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upravující rámcově tuto problematiku z aplikační praxe, jinými slovy, stává se zcela
zbytečnou.
Smyslem navržené úpravy předmětného ustanovení je tedy odstranění tohoto zásadního
nedostatku zákona o loteriích. Navíc použitá konstrukce předjímá další možný technický
vývoj v oblasti herních technických zařízení a je tedy nadčasová. Od nabytí účinnosti této
novely zákona o loteriích a po skončení platnosti povolení vydávaných doposud podle
inkriminovaného ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích (viz přechodná ustanovení) se
tedy režim povolování a provozování IVT a všech dalších obdobných technických zařízení
bude řídit mnohem přísnějším režimem, než je tomu u VHP.
Sněmovní tisk 127 obsahuje rovněž změnu tohoto ustanovení, nicméně návrh Zastupitelstva
Ústeckého kraje je obecnější a zároveň jednodušší a hlavně aplikovatelný i v budoucnu, bez
ohledu na technický rozvoj zařízení působících v předmětné oblasti.
2. K § 4 odst. 2

Návrh sjednocuje procentní odvod prostředků odváděných na tzv. veřejně prospěšné
účely provozovateli loterií a jiných podobných her. V současné době tento rozdíl vede
k účelovému rozdrobování řady společností pohybujících se v oblasti loterií a jiných
podobných her, tedy k tzv. větvení provozovatelů, s cílem dosáhnout nižší odvodové hranice
díky rozdělení podnikatelské činnosti mezi řadu, z právního hlediska, samostatných
obchodních společností. Navrhovaná právní úprava je nezbytná zejména z toho důvodu, že je
nutné napravit největší chyby, které se při provozování sázkových her nahromadily. I když
jejím cílem není vyřešení všech stávajících problémů, přesto je důležitým krokem potřebným
k tomu, aby alespoň v souladu s potřebami obcí došlo k částečnému omezení kvantitativního
růstu hazardních her. Zákon zajišťuje alespoň v základních parametrech rovné podmínky pro
provozovatele VHP a provozovatele hazardních her realizovaných na technických přístrojích
povolených podle § 50 odst. 3 stávajícího zákona o loteriích.
Úprava zákona o správních poplatcích sjednocuje výběr odvodu na státní dozor a
správních poplatků za provozování hazardních her a odstraněním horního limitu se směřuje
k odstranění dosavadního bezdůvodného daňového zvýhodňování velkých provozovatelů
loterií a jiných podobných her. Všechny úpravy také směřují ke snížení rychlosti šíření
hazardních her a zejména k zabránění nárůstu hraní u mladistvých.
V podstatě lze konstatovat, že správní poplatky nahrazují daňové úlevy, mají charakter
daní. Jejich příjemcem z většiny her je statní rozpočet, v případě VHP jsou to rozpočty obcí.
Stagnaci růstu daňové náhražky, nazývané správní poplatek má na svědomí lobbying firem,
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provozujících hazardní hry. Těm se podařilo díky některým poslancům nestandardní
legislativní cestou nejprve uzákonit limitaci tohoto poplatku výší 10 mil. korun původně pro
tehdy monopolní Sazka, a.s. a následně novelou zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, tuto výhodu rozšířit pro všechny ostatní provozovatele číselných loterii a
sázkových her, povolovaných Ministerstvem financí podle § 50 odst. 3 stávajícího zákona –
tedy včetně nových technických her. Limitace znamená, že zákonem určených 10 %
správního poplatku zaplatí pouze firmy s výtěžkem do 100 milionů korun. V praxi je to pouze
8 % všech firem. Všechny ostatní tak platí nižší než zákonem předepsanou daň, největší
provozovatele (například Synot, Sazka, …) platí pouze 1 – 2 %. Daňová progrese je tak
nastavena obráceně, než u pracujících, kteří čím více vydělávají, tím procentuelně více daní.
Stát jen touto výjimkou přichází ročně minimálně o 400 miliónů korun.
Zároveň nová dikce tohoto ustanovení reaguje na situaci, kdy v rámci provozování kursových
sázek nebo hazardních her v kasinech jsou ze strany sázejících hrazeny provozovatelům
těchto loterií nebo jiných podobných her částky, které nejsou ani zdaněny, ani se nezahrnují
do základu pro výpočet odvodu na tzv. veřejně prospěšný účel (dále jen „VPÚ“). Tímto
postupem budou tzv. tipsy (u kasin) nebo tzv. manipulační poplatky (kursové sázky)
považovány za vklad sázejícího (blíže rovněž viz odůvodnění k novelizačnímu bodu 3.).
Na návrhu nic nezmění ani schválení sněmovního tisku 127. Tisk 127 obsahuje rovněž
změnu tohoto ustanovení, nicméně návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje je přehlednější
a jednodušší.

3. a 4. K § 4 odst. 3

Smyslem tohoto ustanovení je vyloučení možnosti započítat manipulační poplatek do
oficiálního zisku provozovatelů loterií a jiných podobných her. Tento poplatek si zavedli
zmínění provozovatelé, a to i přesto, že zákon o loteriích ani žádný jiný právní předpis jej
nezmiňuje, natož upravuje. Z tohoto důvodu se tedy jedná o jejich nezdaněný příjem.
Jednoduchou úpravou předmětného ustanovení se fakticky dosahuje zdanění manipulačního
nebo obdobně/jinak nazvaného poplatku. Pro lepší přehlednost - podle odhadu Ministerstva
financí jenom v roce 2005 stát přišel touto nechtěnou daňovou úlevou o cca 443 milionů Kč, v
roce 2007 už tato částka představovala sumu více než 500 milionů Kč.
Touto úpravou se navíc zvýší odvody na VPÚ bez další nutné legislativní změny. Pro
ilustraci, odvody na VPÚ by se při tomto modelu podle odhadu Ministerstva financí zvýšily
již v roce 2005 o 229 miliónů Kč, za předpokladu, že by bylo zabráněno účelovému dělení
firem. Pro rok 2007 se mohlo jednat již o cca 250 milionů Kč.
31

Návrh dále ruší odvod na náklady státního dozoru, které hradí provozovatelé loterií a
jiných podobných her provozovaných podle § 2 a § 50 odst. 3 současného zákona o loteriích.
Smyslem navržené změny je zjednodušení administrativy při výběru jednoprocentního
odvodu na státní dozor a správních poplatků.
Dále – viz komentář k ČÁSTI PRVNÍ, novelizačním bodům 2. a 14. a odůvodnění
k ČÁSTI DRUHÉ – změna zákona o správních poplatcích, novelizační bod 1.
Na návrhu nic nezmění ani schválení sněmovního tisku 127, který neobsahuje ani
obdobné řešení.

5. K § 4 odst. 6

Jak je uvedeno v obecné části důvodové zprávy, ustanovení § 50 odst. 3 stávajícího
zákona o loteriích je nutno považovat za protiústavní a tedy za protiprávní, neboť umožňuje
legální obcházení smyslu zákona, kterým by měla naopak být snaha omezit „podnikání“
v tomto oboru, a co nejvíce znemožnit přístup fyzickým osobám (zákazníkům) k uvedeným
zařízením. S eliminací společenských škod vzniklým právě na základě tohoto fenoménu je
spojeno další zbytečné vynakládání prostředkům státu, ale zejména obcí.
Dále pak je nutno považovat zrušení dosavadního § 50 odst. 3 zákona o loteriích za
zásadní protikorupční opatření, které znemožní případné neoprávněné obohacování
všech dotčených osob.
Na návrhu nic nezmění ani schválení sněmovního tisku 127, který neobsahuje ani
obdobné řešení.

6. K § 4 odst. 12

V nově navrženém odstavci 12 se výslovně zakazuje provozování loterií, sázkových her
a jiných podobných her z míst, která nejsou schválena povolujícím orgánem nebo loterií,
sázkových her a jiných podobných her které nejsou povoleny například prostřednictvím sítě
internet. Na druhé straně se však provozovatelům loterií a jiných podobných her umožňuje
k určitým „obslužným“ činnostem v rámci provozování loterií a jiných podobných her
internetovou síť používat.
Tisk 127 obsahuje nové ustanovení celého § 4, které je ovšem zbytečně komplikované a
nepřehledné a podle názoru předkladatele tohoto návrhu neřeší zásadní koncepční problémy,
které jsou s ním spojeny. Návrh tedy zůstane aktuální i v případě schválení tisku 127.
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7. K § 4a odst. 2 a 3

Bezúhonnost je jedním z klíčových předpokladů, které musí splňovat budoucí i stávající
provozovatelé loterií a jiných podobných her. Provozování hazardních her je oblastí
podnikání, která může mít a má v řadě případů negativní dopad na bezpečnost osob a majetku,
na veřejný pořádek, resp. na místní záležitosti veřejného pořádku.
Dosavadní podmínky bezúhonnosti byly v zákoně o loteriích nastaveny velice vágně,
možno říci až mírně. Návrh novely proto zásadně zpřísňuje podmínky bezúhonnosti žadatele
o povolení loterie nebo jiné podobné hry.
Z hlediska charakteru spáchaných trestných činů z nedbalosti bylo zvoleno jako hlavní
kritérium spáchání „majetkového“ trestného činu. Jedná se o skutkové podstaty trestných
činů, jejichž pachatelé by z tohoto druhu podnikání měli být vyloučeni.
Zároveň zakotvuje nový mechanismus prokazování bezúhonnosti, kdy orgány veřejné
moci (povolovací orgány) jsou ze zákona oprávněny samy si pořizovat výpisy z Rejstříku
trestů, aniž by tak musel činit žadatel. Tím nebude docházet ke zbytečné administrativní
zátěži jak na straně žadatelů o vydání povolení, tak i na straně povolujících orgánů. Jedná se o
realizaci zásady dobré správy v praxi.
Není důvod návrh měnit ani v případě schválení sněmovního tisku č. 127.

8. K § 4b odst. 1

Jak je zmíněno v obecné části důvodové zprávy, provozování loterií a jiných podobných
her je sice velice výnosným druhem podnikání v České republice, na druhé straně s sebou
však, s ohledem na svůj charakter, nese výrazná podnikatelská rizika. Za účelem zvýšení
ochrany hráčů a státu se zvyšují limity jistot, tedy peněžních částek skládaných žadateli o
vydání povolení k provozování loterií nebo jiných podobných her. Navržené řešení umožní
v případě problémů provozovatele loterie nebo jiné podobné hry uhradit vzniklé pohledávky
z účtu jistoty, který má tedy zejména garanční a uhrazovací charakter.
Tisk 127 obsahuje obdobnou úpravu předmětného ustanovení. Nicméně z hlediska zachování
komplexnosti předkládaného návrhu a s ohledem na skutečnosti zmíněné na stranách 14 až 16
tohoto materiálu považuje Zastupitelstvo Ústeckého kraje za potřebné toto ustanovení
v návrhu ponechat.
Pokud by však sněmovní tisk č. 127 byl schválen, lze tento bod návrhu
Zastupitelstva v dalším legislativním procesu vypustit.
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9. K § 6 odst. 2 až 6

Vytváří se zcela nový mechanismus povolování loterií a jiných podobných her ve
smyslu § 2 písm. i) a novelizovaného ustanovení § 2 písm. j) zákona o loteriích. Záměrem
takového postupu je vyloučení pochybných podnikatelských subjektů z provozování tohoto
podnikání, odstranění jednoho z pilířů „šedé“ ekonomiky České republiky, ochrana
legitimních zájmů České republiky a jednotlivých obcí politického, ekonomického,
společenského a bezpečnostního charakteru a v neposlední řadě i regulace této podnikatelské
činnosti na území obcí.
Subjekty vyjmenované v odst. 2 jsou rozhodujícími hráči na poli ochrany vnitřní
bezpečnosti státu a jeho obyvatel. Proto jejich souhlas musí být podmiňujícím faktorem pro
vydání příslušného povolení, které nadále bude vydávat pouze stát, a to prostřednictvím
Ministerstva financí. Navržená konstrukce pak není v rozporu s posláním a úkoly těchto
institucí (bezpečnostních sborů). Rovněž obce získávají zásadní právní nástroj pro eliminaci
nežádoucích společenských jevů na svém území vzhledem k tomu, že i ony budou předmětný
souhlas/nesouhlas vydávat.
V duchu zásady ekonomie správního řízení odstavec 4 řeší situaci, kdy dotčený subjekt
se v zákonem stanovené lhůtě nevyjádří pro potřebu Ministerstva financí. V takovém případě
Ministerstvo financí rozhodne bez jeho souhlasu.
Ustanovení odst. 5 jednoznačně upravuje, resp. rozšiřuje, případy, kdy Ministerstvo
financí provozování loterie, číselné loterie, sázkové hry nebo jiné podobné hry nepovolí.
Nově koncipovaný odstavec 6 zajišťuje (mimo ochrany utajovaných skutečností a jejich
zdrojů při řízení před soudem) ochranu utajovaných skutečností a informačních zdrojů
zpravodajské služby a Policie České republiky již v rámci správního řízení, kdy těmito
subjekty označené informace se budou uchovávat odděleně, tj. mimo správní spis. Nahlížení
do této části správního spisu upravuje § 38 správního řádu.
Inspirací pro toto ustanovení se stal návrh zákona o soukromých bezpečnostních
službách zpracovaný Ministerstvem vnitra, který se v současné době nachází v mezirezortním
připomínkovém řízení.
Návrh zůstane aktuální i v případě schválení sněmovního tisku 127.
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10. K § 6 odst. 7 (dříve odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu zákona o loteriích vyplývající ze změny
předchozích ustanovení.
Zůstane v návrhu i v případě schválení sněmovního tisku 127.

11. K § 6a

Ustanovení upravuje režim soudního přezkumu rozhodnutí Ministerstva financí poté, co
byly vyčerpány veškeré řádné opravné prostředky v rámci správního řízení o žádosti
o povolení provozování loterie, sázkové hry nebo jiné podobné hry.
V těchto případech se dokazování v soudním řízení provádí tak, aby byla šetřena
povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích obsažených ve výsledcích
šetření nebo v údajích z evidencí zpravodajských služeb nebo Policie České republiky. K
těmto okolnostem lze provést důkaz výslechem jen tehdy, byl-li ten, kdo povinnost
mlčenlivosti má, této povinnosti příslušným orgánem zproštěn; zprostit mlčenlivosti nelze
pouze v případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti
zpravodajských služeb nebo Policie České republiky; přiměřeně se postupuje i v případech,
kdy se důkaz provádí jinak než výslechem.
Hlavním cílem tohoto návrhu, stejně jako v jiných případech, které zná právní řád České
republiky (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní
způsobilosti), resp. které jsou v současné době projednávány (viz zmíněný návrh zákona o
soukromých bezpečnostních službách), je vytvoření účinného mechanismu k ochraně
citlivých informací jakož i jejich zdrojů v rámci zpravodajských služeb a Policie České
republiky.
Bez tohoto a výše zmíněných mechanismů nelze spravedlivě požadovat od
zpravodajských služeb a Policie české republiky součinnost v této oblasti.
Zůstane v návrhu i v případě schválení sněmovního tisku 127.

12. K § 16 odst. 1

Jedná se o promítnutí zrušení § 50 odst. 3 stávajícího zákona do dalších ustanovení
zákona o loteriích.
Zůstane v návrhu i v případě schválení sněmovního tisku 127.
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13. K § 17 odst. 11

S odkazem na novou komplexní právní úpravu pravomoci obce vydávat obecně závazné
vyhlášky na úseku loterií a jiných podobných her, jakož i s přihlédnutím k novému stanovení
zákazu provozovat tuto činnost v taxativně stanovených místech, se toto ustanovení
stávajícího zákona o loteriích stává nadbytečným, a proto se zrušuje.
V tomto případě stejné řešení přijímá tisk 127. Nicméně z hlediska vzájemné provázanosti
tohoto návrhu a s odkazem na výše uvedené je třeba tento novelizační bod zachovat.
V případě schválení sněmovního tisku 127 by v dalším legislativním procesu byl
tento bod návrhu vypuštěn.

14. K § 28 odst. 2

Změna tohoto ustanovení je reakcí na úpravu obsaženou v novelizačních bodech 2. a 4.
Zůstane v návrhu i v případě schválení tisku 127.

15. K § 29

V souvislosti se zrušením povinnosti odvodu na náklady státního dozoru se zrušuje
i ustanovení o jeho výši, splatnosti a příslušnosti finančních úřadů. Tento poplatek doposud
odváděl pouze provozovatele kursových sazek, sázkových her v kasinech a technických her.
Podle § 29 dosavadního zákona o loteriích je předepsán ve výši 1 % z příjmu sníženého
o výhry a je příjmem státního rozpočtu. Např. v roce 2005 dosáhla jeho výše 55 milionů
korun, což pokrylo pouze náklady na státní dozor nad hazardními hrami, ale nikoliv náklady
obcí (obecních úřadů a státních zkušebních ústavů). Navíc počet kontrolních pracovníků státu
trvale nedosahuje plánovaného počtu. Výběr poplatků je administrativně velmi náročný, jeho
narůst neodpovídá růstu hazardních her, neplatí jej všichni, a proto se navrhuje jeho zrušení
a s odkazem na výše uvedené i promítnutí do vyšší sazby správního poplatku, což je řešení
transparentní.
Zůstane v návrhu i v případě schválení tisku 127.
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16. K § 32 odst. 1 až 3
V tomto ustanovení se pro účely zákona

definuje

kasino, kterým se rozumí

provozovna, která je tvořená souborem místností, které jsou určeny zejména k provozování
zákonem stanovených činností. Jedná se o opatření směřující k odstranění právního vakua,
týkajícího se právě tohoto druhu provozoven. Zároveň se stanoví časový limit pro vydání
povolení k provozování stanovených činností v kasinu z důvodu toho, aby se do budoucna
předešlo stavu, kdy stát nebude schopen vyloučit (aniž by daňoví poplatníci museli zaplatit
nehorázné odstupné) z působení na tomto segmentu trhu společnosti, kterým bylo vydáno
povolení např. na dobu řádů desítek let.
Název „kasino“ nebo „casino“ mohou používat pouze provozovatelé, kteří obdrželi od
ministerstva povolení k provozování sázkových her v kasinu. Definice provozovny a označení
kasina upřesňuje v zákonu o loteriích a jiných podobných hrách termíny, které jsou nezbytné
pro odlišení „pravých“ a „nepravých“ kasin.
Zůstane v návrhu i v případě schválení tisku 127.

17. K § 39

Jedná se o legislativně technickou úpravu zákona o loteriích vyplývající ze změny
předchozího ustanovení (novelizační bod 15.).
Zůstane v návrhu i v případě schválení tisku 127.

18. K § 45 odst. 2

Obec je tím subjektem, na jehož území jsou loterie a jiné podobné hry provozovány.
Obec také stojí v první linii zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, resp.
prevenci, potlačování a nápravě negativních jevů přímo či nepřímo souvisejících s tímto
druhem podnikání.
Je nemyslitelné, při vědomí si všech problémů spojených s provozováním loterií
a jiných podobných her, aby obce do budoucna nemohly ovlivňovat dění v této oblasti na
svém území. Vždyť se, často i bez účasti obce, rozhoduje o jejích právech, povinnostech
a oprávněných zájmech.
Z těchto důvodů tedy obce budou mít nadále postavení účastníka řízení ve smyslu § 27
správního řádu.
37

Tisk 127 obsahuje obdobné ustanovení, které je ovšem bezdůvodně zúženo ve vztahu
k jednotlivým typům loterií a jiných podobných her. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje je
mnohem komplexnější a zásadovější.
Tento bod tedy zůstane v návrhu i v případě schválení tisku 127.
19. a 20. K § 49

V případě vypuštění slov „§ 17 odst. 11“ se opět jedná o legislativně technickou úpravu
zákona o loteriích vyplývající ze změny obsažené v novelizačním bodě 13.
I v tomto případě stejné řešení přijímá tisk 127. Nicméně z hlediska vzájemné provázanosti
tohoto návrhu a s odkazem na výše uvedené je třeba tento novelizační bod zachovat.
V případě schválení sněmovního tisku může být vypuštěno.

Doplnění číslovky 3 vychází ze zrušení § 50 odst. 3 stávajícího zákona o loteriích a jeho
nahrazení novou dikcí, upravující problematiku obecně závazných vyhlášek obcí, proto
zůstane aktuální i v případě schválení sněmovního tisku 127.

21. K § 50 odst. 3 a 4

V případě zrušení znění ustanovení ve stávajícím znění - viz komentář v obecné části
důvodové zprávy na straně 26 a k novelizačním bodům 1. a 5.
K novému znění § 50 odst. 3 - podle současného zákona o loteriích může obec stanovit
obecně závaznou vyhláškou, že VHP mohou být provozovány pouze na místech a v čase
vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je
provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.
Návrh změny dotčeného ustanovení rozšiřuje oprávnění obce vydat obecně závaznou
vyhlášku na v podstatě všechny druhy loterií a jiných podobných her podle zákona o loteriích,
které představují bezprostřední ohrožení určitých skupin občanů obce a jsou s nimi spojeny
nejvýraznější sociopatologické jevy ve společnosti.
Tím se obci zakládá zásadní a průlomové oprávnění ve vztahu k efektivnímu zajištění
místních záležitostí veřejného pořádku (nejenom) podle zákona o obcích.
Nově je stanoveno oprávnění obce formou obecně závazné vyhlášky absolutně zakázat
provozování vybraných loterií a jiných podobných her na svém území. Jedná se o poslední a
nejrazantnější stupeň zákonné „pojistky“ obce, jak vyloučit problematiku hazardních her
38

ze života obce a jejích občanů. Toto ustanovení je zcela v souladu s § 10 písm. d) zákona o
obcích.
Zůstane v návrhu i v případě schválení tisku 127. Tisk 127 rovněž novelizuje § 50 zákona o
loteriích. Jedná se však o návrh, který je pouze polovičatý a bezdůvodně zužuje svoji
působnost pouze ve vztahu k jednotlivým typům loterií a jiných podobných her. Zásadním
problémem předmětného návrhu je pouze kosmetická úprava odstavce 3 stávajícího zákona o
loteriích.
Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje je komplexnější a zásadovější, a to i přesto, že
Sněmovna v tisku 127 připustila možnost úplného zákazu provozování loterií a jiných
obdobných her na území obce.

22. K § 50 odst. 5 a 6

Návrh přenáší dosavadní zákaz provozování VHP v „chráněných“ budovách stanovený
ve větě první § 17 odst. 11 do nového § 50 odst. 5 a tento zákaz rozšiřuje na všechny vybrané
loterie a jiné podobné hry ve smyslu zákona o loteriích.
Zároveň se stanovuje informační povinnost obce ve vztahu k Ministerstvu financí ve
věci vydání obecně závazné vyhlášky podle tohoto ustanovení. Smyslem tohoto opatření je
m.j. zabránit vzniku situace, kdy ústřední orgán státní správy vydá povolení k provozování
vybrané loterie nebo jiné podobné hry v místě, kde to obecně závazná vyhláška obce
zakazuje.
V souvislosti se zákazem „hraní na dálku“ se zakazuje i reklama, propagace i podpora
prodeje loterií a jiných podobných her, které nesplňují podmínky podle tohoto zákona (jsou
tedy zakázány, resp. je nelze povolit) nebo nejsou v souladu s tímto zákonem povoleny (sice
splňují podmínky stanovené zákonem, ale jejich provozovatel není držitelem platného
povolení od příslušného subjektu).
V případě schválení tisku 127 může být vypuštěno.

Přechodná ustanovení

1.
Toto přechodné ustanovení řeší otázku platnosti povolení k provozování loterií a jiných
podobných her uvedených v dosavadním § 50 odst. 3 a 4 vydaných do dne nabytí účinnosti
obecně závazné vyhlášky obce, která nejsou s touto vyhláškou v souladu. Platnost těchto
povolení skončí tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení. Smyslem je umožnit provozovatelům
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loterií a jiných podobných her (pokud jsou provozovány v rozporu s obecně závaznou
vyhláškou obce) v dostatečném časovém předstihu vyřešit všechny otázky spojené
s ukončením podnikání nebo případně přijmout taková opatření, aby předmětné podnikání
bylo v souladu s předmětnou vyhláškou.

2.
V tomto ustanovení je upraven postup povolujícího orgánu ve správním řízení vedeném
o povolení/nepovolení loterie a jiné podobné hry a zahájeném přede dnem účinnosti tohoto
zákona.

3.
Platnost povolení k provozování loterií provozovaných po telefonu se stanoví na dobu
maximálně jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po této lhůtě provozovatel
požádá příslušný správní orgán o vydání nového povolení, které mu bude, pokud splňuje
podmínky stanovené zákonem, vydáno. Tento postup nebude možný, pokud obec nebo jiný
subjekt nevysloví souhlas s vydáním povolení nebo pokud obec nevydá obecně závaznou
vyhlášku podle § 50 odst. 3 nebo 4.

4.
Jak již bylo několikrát uvedeno výše, ustanovení § 50 odst. 3 stávajícího zákona o
loteriích je protiústavní a způsobuje jeden z největších problémů z celého zákona. Proto se
platnost těchto povolení zrušuje ke dni nabytí účinnosti zákona, který je předmětem návrhu
Zastupitelstva Ústeckého kraje. Toto ustanovení je v souladu s článkem 26 Listiny
základních práv a svobod.
Všechny tyto body návrhu není nutno v případě schválení sněmovního tisku 127
měnit.

ČÁST DRUHÁ – změna zákona o správních poplatcích

1. Položka 21 - písm. a), b) a d)

Zvýšení správního poplatku z dosavadních 10 % na 15 % je reakcí na zrušení odvodu na
státní dozor (1 %) v reakci na fakt, že jak je uvedeno výše, tento odvod zdaleka nepokrývá
náklady na celou oblast dozoru, ale pouze jeho část. Navýšená sazba o 4 % je formou
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transparentnějšího odvodu peněz z loterií a jiných podobných her, než když se tak děje např.
přes nadační společnosti. Umožní i širší provádění státního dozoru příslušnými subjekty.
Navrhovaným vyšším a lépe kontrolovatelným „odvodem“ se sice mírně sníží odvody
nadačním fondům, ale celkově návrh prospěje k lepší průhlednosti zdanění herního průmyslu.
Podrobnější zdůvodnění k tomuto tématu – viz zvláštní část důvodové zprávy, ČÁST
PRVNÍ – změna zákona o loteriích, novelizační body 2. a 14.

2. Položka 21 - písm. b)

Jedná se o reakci na změnu obsahu ustanovení § 2 písm. j) zákona o loteriích.

3. Položka 21 písm. a) a b)

Zrušením horního limitu 10 mil. Kč bude dosaženo rovného zdanění všech
provozovatelů loterií a jiných podobných her.
Všechny body návrhu v této části zůstanou aktuální i v případě schválení
sněmovního tisku 127.

Přechodná ustanovení

Jedná se o technická ustanovení, která se týkají vybírání příslušného správního poplatku.
Zůstane aktuální i při schválení sněmovního tisku 127.

ČÁST TŘETÍ – změna zákona o místních poplatcích

Jak již bylo uvedeno v obecné části důvodové zprávy, zákon o místních poplatcích
stanoví horní hranici sazby místního poplatku za každý VHP nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí na 5000 Kč za tři měsíce. Tím dochází
k nepřiměřenému omezování příjmů obcí. Proto i tuto překážku účinnější ekonomické
regulace loterií nebo jiných podobných her je nutno odstranit a umožnit obcím větší
participaci na této ekonomické aktivitě. Jde zároveň i o její další nepřímý regulační faktor.
Zjednodušeně řečeno, příjem obce z VHP je tvořen správními poplatky za vydaná
povolení k provozování VHP, místním poplatkem souvisejícím se zahájením provozování
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VHP a částí výtěžku na VPÚ dle uvážení provozovatele. Příjmy obci ale rostou polovičním
tempem, než růst objemů vsazených částek. Nejhorší situace nastává u obcí, které se svými
obecně závaznými vyhláškami snaží VHP na svém území regulovat. Paradoxně tak omezení
VHP způsobuje, že se obce dobrovolně připraví o všechny výše jmenované příjmy a
Ministerstvo financí (doposud) na uprázdněná místa povolí mnohem nebezpečnější nové
technické hry, ze kterých obce nemají příjmy žádné a doposud je nemohou regulovat. Nové
technické hry obcím žádné finance nepřinášejí a přitom negativní dopady na obyvatele jsou už
v absolutním měřítku srovnatelné s klasickými VHP.
Skutečnost, že zákon o místních poplatcích obsahuje v případě jiných poplatků odlišnou
konstrukci jejich sazby, není z hlediska věcného i legislativně technického překážkou pro
nový přístup k dané problematice. Tyto body návrhu není nutno v případě schválení
sněmovního tisku 127 měnit.

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

Účinnost tohoto zákona se navrhuje s ohledem na legislativní lhůty od 1. ledna 2012
s výjimkou Čl. I bodu 15. (zrušení § 29), který nabývá účinnosti dnem 1. února 2012. Cílem
posunutí doby účinnosti zrušení předmětného ustanovení je bezproblémové splacení
posledního odvodu na státní dozor podle zákona o loteriích s ohledem na jeho výpočet za
poslední čtvrtletí roku 2011.

ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona
č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění.

Úvodní ustanovení
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§1

(1) Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá
fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O
výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená
provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní plán"). Nezáleží
přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronickomechanických,
elektronických nebo obdobných zařízení.

(2) Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů
a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby
nemohla být provozovatelem nebo sázejícím ovlivněna.

(3) Pravděpodobnost výhry u loterií podle § 2 písm. a) a d) a u tombol podle § 2 písm.
b) nesmí být menší než 1 : 200.

(4) Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny,
při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným
náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a
nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného
produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s
poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci
poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen
"spotřebitelské loterie"). Za spotřebitelskou loterii se považují také soutěže, ankety a jiné akce
o ceny, při nichž se provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout
účastníkům nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn
všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření
přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne
částku 20 000 Kč. Provozování spotřebitelských loterií je zakázáno. Soutěže, ankety a jiné
akce o ceny podle věty první a druhé provozované jedním provozovatelem, ve kterých souhrn
nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota
jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, podléhají oznamovací povinnosti místně
příslušnému finančnímu úřadu. Způsob stanoví Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo")
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vyhláškou.

(5) Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné
podmínky včetně možnosti výhry, jsou zakázány.

(6) Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se
sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování
loterie nebo jiné podobné hry.

(7) Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry (dále jen "sázející") může být jen fyzická
osoba, která dovršila 18 let věku a která v souladu s herním plánem uhradí vklad (sázku)
provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Osobám mladším 18 let je účast
na loteriích a jiných podobných hrách zakázána. Provozovatel loterií a jiných podobných her
musí učinit taková opatření, aby se tyto osoby nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je
oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

§2

Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména:

a) peněžité nebo věcné loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu
určený počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá
série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i
označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do
slosování se zahrnou všechny vydané losy;

b) tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a
výhry vydávají v den a na místě slosování;

c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny,
kterou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. Výhra se
vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem,
popřípadě se stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel
tažených při slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel;
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d) okamžité loterie, při nichž se účastník hry na vyznačené, až do doby koupě zakryté,
části sázkového tiketu nebo losu bezprostředně po jeho získání doví případnou výhru;

e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky
řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací
přístroje");

f) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo
pořadí ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k
celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher;

g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel
v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani
výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v
postupném losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše
vkladů podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví
podrobně herní plán;

h) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo
pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu,
pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná
výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen "kursové
sázky");

i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za
pomoci mechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen počet účastníků a
ani není známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle
podmínek stanovených herním plánem;

j) loterie, číselné loterie, sázkové hry a jiné podobné hry provozované
prostřednictvím elektromechanického, elektronického nebo obdobného technického
zařízení, včetně funkčně nedělitelného technického zařízení tvořeného centrální jednotkou,
místní kontrolní jednotkou a koncovým terminálem, který je způsobilý realizovat hru od
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počátku

do

konce,

elektronickomechanické

a

elektronické

rulety,

elektronickomechanických a elektronických kostek a televizního on-line sázení, které
obsluhuje přímo sázející, a to i dálkově a nepřetržitě, při nichž není předem určen počet
účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše
vkladů anebo podle podmínek stanovených v herním plánu;

k) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních
zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na
poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher
nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši
vsazené částky.

§3

(1) Předmětem výhry mohou být

a) u peněžitých, číselných a okamžitých loterií a sázkových her výhradně peníze, pokud
ministerstvo výjimečně nepovolí i výhry v jiných movitých věcech,

b) u věcných loterií a tombol věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a
cenných papírů.

(2) Nevyplácí-li provozovatel výhru bezprostředně po skončení hry, je povinen vyplatit
ji ve lhůtě stanovené v herním plánu, nejpozději však do 60 dnů od uplatnění nároku.

§4

(1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení
vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jedná jeho
jménem ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace.

(2) Povolení se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s
jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování
včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický,
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kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku ve výši, která odpovídá v
tabulce stanovenému procentu, to je nejméně 6 % až 20 % z rozdílu, o který příjem
provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle § 2
a § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené
sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru (dále jen "část
výtěžku"). Za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatele, který tvoří
sázka (vklad) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou. Tento
poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou nevstupují do výpočtu výše výhry
podle ustanovení § 2 písm. h).

-----------------------------------------------------------Výše
rozdílu
v mil. Kč do 50 50-100 100-500 500-1000 nad 1000
-----------------------------------------------------------Stanovené %
odvodu

6%

8%

10 %

15 %

20 %

------------------------------------------------------------

Odvod části výtěžku v určené výši na veřejně prospěšné účely splňuje podmínku
stanovenou zvláštním předpisem.3)

(2) Povolení se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v
souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich
řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální,
zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito
části výtěžku ve výši 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený vsazenými a
dalšími částkami plynoucími od účastníků při provozování všech loterií a jiných
podobných her podle § 2, které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry
vyplacené sázejícím, správní poplatky a místní poplatky (dále jen "část výtěžku"). Za
vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatele, který tvoří sázka
(vklad) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou. Tento
poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou nevstupují do výpočtu výše
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výhry podle ustanovení § 2 písm. h). Odvod části výtěžku v určené výši na veřejně
prospěšné účely splňuje podmínku stanovenou zvláštním předpisem.3)

(3) Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými
částkami ze všech jím provozovaných her podle tohoto zákona, jakož i dalšími částkami
plynoucími z jejich provozování, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o
výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady
provozovatele přímo související s provozováním her.

(4) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost směřující k uvedení
loterií a jiných podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, organizačních,
finančních, technických a dalších služeb souvisejících se zajištěním provozu těchto her a
jejich řádné ukončení a vyúčtování. Provozováním loterií se také rozumí vykonávání všech
dalších činností, které provozovateli ukládají jiné právní předpisy.

(5) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze
právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské
právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato
společnost majetkovou účast. Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2
písm. i). Ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí
nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u sázkových her podle §
2 písm. i) povolit výjimku.

(6) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f), j) a podle § 50 odst. 3 může
provozovat
a) stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace),

b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na
jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her. Základní jmění této
akciové společnosti činí minimálně 100 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální
výši po celou dobu platnosti povolení.

(7) Sázkové hry podle § 2 písm. g) může provozovat akciová společnost se sídlem na
území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování loterií
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a jiných podobných her. Základní jmění této akciové společnosti činí minimálně 30 000 000
Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(8) Sázkové hry podle § 2 písm. h) a i) může provozovat akciová společnost, jejíž
veškeré akcie znějí na jméno, je založena k provozování těchto her a výše základního jmění
činí u sázkových her podle § 2 písm. h) minimálně 10 000 000 Kč a u sázkových her podle §
2 písm. i) minimálně 30 000 000 Kč. Základní jmění nesmí být sníženo pod minimální výši
po celou dobu platnosti povolení.

(9) Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená
organizace.

(10) Za vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry se platí správní
poplatek podle zvláštních předpisů. 4)

(11) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na
sázkách v provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v
zahraničí je zakázáno. Provozování tuzemských loterií a jiných podobných her, při nichž jsou
sázky placeny v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z
tohoto zákazu výjimku.
12) Provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím technického
zařízení, které umožňuje provozovat loterii nebo jinou podobnou hru a přijímat vklady
sázejícím i z jiného prostoru nebo místa, než který je pro provozování loterie, sázkové
hry nebo jiné podobné hry povolujícím orgánem schválen, nebo který umožňuje veřejně
provozovat nepovolenou loterii, sázkovou hru nebo jinou podobnou hru je zakázáno.
Provozovatel, který má platné povolení, může používat dálkový přístup pro propagaci,
marketing, podporu prodeje a pro evidenci vlastního provozu.

§ 4a

(1) Žadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (dále jen "žadatel")
musí povolujícímu orgánu předložit doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele
mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a fyzických osob, pokud jsou
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zakladateli právnické osoby; je-li zakladatelem jiná právnická osoba, doklad o bezúhonnosti
osob, které u této právnické osoby mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze podnikání a osobě
podnikatele je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování loterií a
jiných podobných her.

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Cizí státní občané,
kteří nemají na území České republiky povolen trvalý pobyt, prokazují bezúhonnost
odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož jsou občany, jakož i státy, ve kterých se více
než tři měsíce nepřetržitě zdržovali v posledních třech letech (dále jen "zahraniční doklad").
Cizí státní občané, kteří mají na území České republiky povolen pobyt a v době prokazování
bezúhonnosti tento pobyt trvá alespoň šest kalendářních měsíců, předkládají rovněž výpis z
evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě obdobný zahraniční
doklad nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl
odsouzen, nebo
b) kdo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin proti
majetku spáchaný z nedbalosti nebo hospodářský trestný čin spáchaný z nedbalosti,
pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo
c) komu soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, která souvisí
s provozováním

loterií

a

jiných

podobných

her

nebo

která

je

obsahem

pracovněprávního či obdobného vztahu podle tohoto zákona, do doby skončení výkonu
zákazu činnosti.

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů a čestným
prohlášením, že osobě nebyla uložena sankce zákazu činnosti správním orgánem.
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Doklad podle věty první nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost cizince se prokazuje
výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo obdobným dokladem vydaným státem, jehož
je cizinec občanem, jakož i státy, v nichž se cizinec zdržoval v posledních 3 letech
nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, který nesmí být starší 6 měsíců (dále jen
"zahraniční doklad"). V případě, že stát takový doklad nevydává, lze jej nahradit
čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů
pro účely tohoto zákona si vyžaduje orgán, který povoluje loterii nebo jinou podobnou
hru. Výpis z evidence Rejstříku trestů se předává orgánu, který povoluje loterii nebo
jinou podobnou hru v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

(4) Provozovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž došlo ke
změně v osobě uvedené v odstavci 1, písemně oznámit tuto skutečnost orgánu, který povolení
k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, a zároveň připojit výpis z evidence
Rejstříku trestů, popřípadě jiný obdobný zahraniční doklad, který se týká osoby, jež nabyla
postavení vymezené v odstavci 1.

§ 4b

(1) K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit
na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva peněžní částku (dále jen
"jistota"), která za jednotlivého žadatele činí

a) 50 000 000 100 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a) a c) a podle § 50 odst. 3
za všechny jím provozované loterie a hry,

b) 10 % z herní jistiny tvořené násobkem počtu emitovaných losů a cenou jednoho losu
u loterií podle § 2 písm. d), nejvýše však 10 000 000 Kč,

c) 2 000 000 5 000 000 Kč u her podle § 2 písm. e),

d) 10 000 000 20 000 000 Kč u her podle § 2 písm. h),

e) 5 000 000 10 000 000 Kč u her uvedených v § 2 písm. f), a g), a j),
51

f) 20 000 000 40 000 000 Kč u her podle § 2 písm. i). a j).

(2) Žadatel je povinen připojit k žádosti potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního
družstva o zřízení účtu a složení jistoty podle odstavce 1; jde-li o žadatele o povolení
k provozování výherních hracích přístrojů, je povinen předložit potvrzení banky nebo
spořitelního a úvěrního družstva o zřízení účtu a složení jistoty též příslušnému finančnímu
úřadu.4a) Potvrzení o složení jistoty má u výherních hracích přístrojů platnost 24 měsíců. Po
uplynutí této lhůty předloží provozovatel povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu
úřadu nové potvrzení o složení jistoty.

(3) Po dobu, na kterou bylo povolení k provozování loterií a jiných podobných her
vydáno, může provozovatel nakládat s jistotou pouze po předchozím souhlasu ministerstva.
V případě výherních hracích přístrojů, jejichž provoz povoluje příslušný orgán obce, vydává
tento souhlas příslušný finanční úřad.

(4) Jistota může být provozovateli uvolněna po předchozím souhlasu orgánu uvedeném
v odstavci 3 teprve tehdy, jestliže uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno, nebo bylo
povolení zrušeno anebo činnost skončila a byl vyúčtován provoz loterie nebo jiné podobné
hry. Z jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu a obcí (správní poplatky, náklady státního
dozoru, odvod na veřejně prospěšné účely, pokuty). Pokud jistota nepostačí, uhradí se tyto
pohledávky poměrně podle výše. Po úhradě pohledávek státu a obcí se z jistoty vyplatí
případné výhry sázejících, a to poměrně podle jejich výše.

§ 4c

Provozování sázkových her uvedených v § 2 písm. f) až i) je zakázáno
a) v den státního smutku,

b) mimo provozní hodiny stanovené v návštěvním řádu schváleném povolujícím
orgánem.
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§5

zrušen

ČÁST PRVNÍ

Loterie a tomboly

§6

Povolování loterií a tombol

(1) Loterie a tomboly povoluje:

a) obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad městské části a v
územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen
"obecní úřad") v přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a
věcnou loterii s herní jistinou do 200 000 Kč,
b) ministerstvo v ostatních případech.

(2) Loterii, číselnou loterii, sázkovou hru nebo jinou podobnou hru podle § 2 písm.
i) nebo j) povolí ministerstvo na základě souhlasu dotčených orgánů, kterými jsou

a) Bezpečnostní informační služba,
b) Úřad pro zahraniční styky a informace,
c) místně příslušné krajské ředitelství Policie České republiky a
d) zastupitelstvo obce, na jejímž území má být loterie, sázková hra nebo jiná
podobná hra podle § 2 písm. i) nebo j) provozována.

(3) Subjekt podle odstavce 2 doručí ministerstvu souhlas do 30 dnů ode dne
doručení písemné žádosti ministerstva. Nesouhlas s vydáním povolení se odůvodní.
Důvodem nesouhlasu je poznatek o
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a) ohrožení zahraničně politických nebo obchodních zájmů České republiky,
b) ohrožení bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, nebo
c) možnosti narušení místních záležitostí veřejného pořádku nebo narušení
podmínek pro rozvoj sociální péče, uspokojování potřeb svých občanů, uspokojování
výchovy a vzdělávání a celkového kulturního rozvoje obce.
(4) Nevyjádří-li se subjekt podle odstavce 2 ve lhůtě uvedené v odstavci 3, má se za
to, že s vydáním povolení souhlasí.

(5) Ministerstvo nepovolí loterii, číselnou loterii, sázkovou hru nebo jinou
podobnou hru podle § 2 písm. i) nebo j), pokud některý ze subjektů uvedených
v odstavci 2 k tomu nedá souhlas.
(6) Pokud nesouhlas subjektu podle odstavce 2 obsahuje utajované informace 4b),
uchovávají se části spisu, v nichž jsou tyto informace obsaženy, odděleně mimo správní
spis.

(2) (7) Nelze rovněž povolit loterii nebo tombolu, jejímž účelem je krytí

a) výdajů provozovatele loterie nebo tomboly, jež podle své povahy mají být kryty z
jeho příjmů,

b) výdajů na pořádání zábav, slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno
vstupné,

c) nákladů jakékoliv akce, jestliže je z předběžných rozpočtů patrna nehospodárnost, jak
při pořádání loterie nebo tomboly, tak při plánovaném použití jejího výtěžku.

(3) (8) Úhrnná cena výher loterií a tombol nesmí být menší než 20% a vyšší než 50%
herní jistiny. Ministerstvo může v odůvodněných případech, zejména za účelem vyššího
zájmu o některé typy loterií, zvýšit úhrnnou cenu výher loterie až na 70% herní jistiny.

(4) (9) U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou
dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o
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podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.

(5) (10) Povolení loterie obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním
řádem, 5) zejména:
a) účel, pro který byla loterie povolena,
b) počet vydaných losů, jejich cenu a celkovou výši herní jistiny,
c) počet a celkovou cenu výher,
d) místo a den slosování,
e)lhůty pro předložení vyúčtování loterie a výtěžku akce, pro jejíž zabezpečení byla
loterie povolena,
f) označení orgánu, který podle § 46 vykonává státní dozor (dále jen "orgán státního
dozoru"),
g) schválení herního plánu s případnými úpravami a doplňky,
h) lhůtu a místo vyzvednutí výher.
____________________________
4b) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 6a
Soudní přezkum

(1) Při podání žaloby proti rozhodnutí ministra o rozkladu v případě loterie,
číselné loterie, sázkové hry nebo jiné podobné hry podle § 6 odst. 2 se postupuje podle
jiného právního předpisu 5a).
(2) Dokazování se v soudním řízení provádí tak, aby byla šetřena povinnost
zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích obsažených ve výsledcích šetření
nebo v údajích z evidencí Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a
informace nebo Policie České republiky. K těmto okolnostem lze provést důkaz
výslechem jen tehdy, byl-li ten, kdo povinnost mlčenlivosti má, této povinnosti
příslušným orgánem zproštěn; zprostit mlčenlivosti nelze pouze v případě, kdy by mohlo
dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti Bezpečnostní informační služby,
Úřadu pro zahraniční styky a informace nebo Policie České republiky; přiměřeně se
postupuje i v případech, kdy se důkaz provádí jinak než výslechem.

55

(3) Ministerstvo na podkladě vyjádření subjektu podle § 6 odst. 2 označí okolnosti
uvedené v odstavci 2, o kterých se tvrdí, že ve vztahu k nim nelze zprostit mlčenlivosti,
a předseda senátu rozhodne, že části spisu, k nimž se tyto okolnosti váží, budou
odděleny, jestliže činnost Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky
a informace nebo Policie České republiky může být ohrožena nebo vážně narušena; do
oddělených částí spisu žadatel, jeho zástupce a osoby zúčastněné na řízení nahlížet
nemohou. V ostatním nejsou ustanovení zvláštního právního předpisu o dokazování,
označování částí spisu a nahlížení do něj dotčena.
______________________
5a) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

§7

Provádění loterií

Odměna vyplácená fyzickým osobám za prodej losů nesmí přesahovat 10% z ceny losu
jimi prodaných.

§8

(1) U loterií a tombol s herní jistinou nad 50 000 Kč mohou být slosovány pouze losy
vytištěné Státní tiskárnou cenin v Praze. Výjimky může povolit pouze ministerstvo, jestliže
provozovatel loterie zajistí, aby tisk losů byl ochráněn před zneužitím.

(2) U tombol a věcných loterií s herní jistinou do 50 000 Kč mohou být slosovány losy
nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry, pokud jsou číslovány a opatřeny razítkem
provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo
tomboly.

§9

(1) Text losů podléhá schválení orgánu státního dozoru. Užívání státních symbolů na
losech není dovoleno.
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(2) Text losů při herní jistině nad 50 000 Kč musí obsahovat:

a) název a sídlo provozovatele,

b) počet vydaných losů a jejich cenu, nebo údaj, čím je určena celková výše herní
jistiny,

c) počet a cenu výher, popřípadě jakým způsobem se stanoví počet výher,

d) způsob, místo a datum slosování, popřípadě stanovení okolnosti, která rozhoduje o
výhře,

e) číslo a datum povolovacího rozhodnutí,

f) označení, jak a kde budou oznámeny výhry,

g) označení místa, kde se výhry vydávají,

h) lhůtu, do níž musí být výhry vyzvednuty.

(3) Před vydáním losů do prodeje je třeba za přítomnosti orgánu státního dozoru alespoň
namátkově přezkoušet jejich počet a správné číslování a vyhotovit o tom zápis.

§ 10

Slosování musí být veřejné. Slosování loterie nebo tomboly
a) s herní jistinou přesahující 50 000 Kč musí být provedeno za účasti notáře, který
osvědčuje průběh slosování, a za účasti orgánu státního dozoru,

b) s herní jistinou do 50 000 Kč musí být provedeno za účasti orgánu státního dozoru,
který osvědčuje průběh slosování na protokolu podle § 11 odst. 6. Účast orgánu státního
dozoru není nutná u tomboly s herní jistinou do 20 000 Kč.
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§ 11

(1) Provozovatel, kterému byla povolena loterie, je povinen jmenovat nejméně
tříčlennou loterní komisi a provozovatel, kterému byla povolena tombola, je povinen
jmenovat loterního zástupce. Provozovatel je povinen sdělit jména, příjmení a bydliště
předsedy a ostatních členů loterní komise, popřípadě loterního zástupce do sedmi dnů po
doručení rozhodnutí o povolení loterie orgánu státního dozoru. Členové loterní komise a
loterní zástupce musí být bezúhonní. Loterní komisi nezřizuje stát (ministerstvo nebo jím
pověřená státní organizace) nebo akciová společnost, která je založena k provozování loterií a
jiných podobných her.

(2) Loterní komise a loterní zástupce zajišťují řádný průběh loterie nebo tomboly. Bez
souhlasu loterní komise nebo loterního zástupce nesmí provozovatel, kterému byla loterie
nebo tombola povolena, zasahovat do jejího průběhu.

(3) Loterní komise a loterní zástupce mají povinnost dbát pokynů orgánu státního
dozoru a zpravovat jej o všech závažnějších okolnostech, které nastaly a o přijatých
opatřeních.

(4) Loterní komise nebo loterní zástupce spolu s orgánem státního dozoru zkontrolují,
zda do osudí byla vložena čísla všech vydaných losů u loterií a všech prodaných losů u
tombol.

(5) Před slosováním musí být zajištěny a v zapečetěných balících na vhodném a
bezpečném místě uschovány neprodané losy. Zároveň musí být učiněna opatření, aby losů,
které jsou vráceny poštou nebo jiným způsobem a které docházejí těsně před tahem, za tahu
nebo po něm, nemohlo být zneužito.

(6) O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující
zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

(7) Po skončení slosování zajistí loterní komise výhry připadající na neprodané losy a
loterní zástupce nevyzvednuté výhry u tomboly.
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(8) Loterní komise je povinna zabezpečit vydání výherní listiny tiskem a uvědomit o
tom veřejnost. Loterní zástupce uvědomí veřejnost po slosování o vyhrávajících losech a při
provozování tomboly s herní jistinou nad 20 000 Kč zajistí po slosování zveřejnění písemného
seznamu vyhrávajících čísel.

§ 12

Lhůta pro uplatnění práva na výhru u provozovatele loterie nesmí být kratší než 30 dnů
a delší než 90 dnů ode dne následujícího po slosování. Nebude-li právo na výhru v této lhůtě u
provozovatele uplatněno, zaniká.

§ 13

Vyúčtování loterie a tomboly

Loterní komise nebo loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro
vyzvednutí výher vyúčtování loterie nebo tomboly, zároveň zajistí i vyúčtování akce,
k jejímuž zabezpečení byla loterie nebo tombola povolena. V případě, že k tomuto dni nebyla
ještě z části výtěžku uhrazena všechna vydání, k jejichž krytí byla loterie nebo tombola
povolena, sestaví se další vyúčtování, nejdéle ve lhůtě stanovené orgánem, který loterii
povolil. Provozovatel je povinen předložit zprávu o vyúčtování orgánu státního dozoru
a v opise orgánu, který loterii povolil.

§ 14

Do příjmu loterie patří i výhry připadající na neprodané losy a výhry, které nebyly ve
stanovené lhůtě vyzvednuty. Do příjmu tomboly patří i výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě
vyzvednuty.
§ 15

O použití případné nespotřebované části výtěžku loterie nebo tomboly rozhodne orgán,
který loterii nebo tombolu povolil.
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§ 16

Použití části výtěžku loterie a jiné podobné hry

(1) Část výtěžku z loterií nebo jiných podobných her podle § 2 a § 50 odst. 3 lze použít
pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení.

(2) Souhlas k jinému použití části výtěžku může být udělen povolujícím orgánem na
základě odůvodněné žádosti provozovatele, nebo bylo-li provozování loterie nebo jiné
podobné hry zrušeno.

(3) Příjemce odvodu části výtěžku z loterií nebo jiných podobných her je povinen
provozovateli doložit užití těchto prostředků pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení,
a to nejdéle do 90 dnů po skončení účetního období nebo vyúčtování hry.

(4) Provozovatel je povinen údaje uvedené v odstavci 3 předložit orgánu, který loterii
nebo jinou podobnou hru povolil, v případě provozovatele her podle § 2 písm. e) rovněž
příslušnému orgánu státního dozoru, a to nejdéle do 15 dnů po obdržení údajů.

(5) V případě porušení povinnosti stanovené v odstavci 3 může orgán, který loterii nebo
jinou podobnou hru povolil, použití části výtěžku na veřejně prospěšný účel změnit.

ČÁST DRUHÁ

Výherní hrací přístroje

§ 17

(1) Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné
a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče.
U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více
hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný
výherní hrací přístroj. Tato skutečnost musí být uvedena v osvědčení o provozuschopnosti
vydaném podle § 19 odst. 2 písm. c), jakož i ve výpisu z tohoto osvědčení.
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(2) Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším
18 let, nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry
zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

(3) Za jednu hru se považuje ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění uvede
výherní hrací přístroj do režimu hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte
z ukazatele vložených peněz sázka na jednu hru. V průběhu jedné hry není dovoleno
uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než jedna sekunda. Každá hra musí
hráči poskytnout možnost výhry a její výplaty, jakož i výplaty hráčem vložených finančních
prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry. Způsob získání výhry
a výplaty vložených finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za
odehrané hry popisuje herní plán a návod na hru. Nejvyšší výhrou se rozumí souhrn peněz,
které hráč může získat z jedné hry.

(4) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů
umístěných v hernách a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí
300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč a 50 000 Kč, jsou-li
umístěny v kasinu.

(5) Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce
neumožňuje nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %.

(6) Nejvyšší hodinová prohra je 1000 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných
v herně 2000 Kč a u výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu 10 000 Kč. Hodinová
prohra je objem prostředků, které může hráč prohrát při hře na jednom výherním hracím
přístroji během jedné hodiny. Je součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu
her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. Je-li
výherní hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru,
nejvyšší výhru z jedné hry, výherní podíl a nejvyšší hodinovou prohru ministerstvo
v povolení.

(7) Výherní hrací přístroje na české koruny umístěné v hernách a kasinech mohou být
propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), na níž se nevztahuje
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odstavec 4. Nejvyšší kumulovaná výhra v hernách činí 10 000 Kč a v kasinech 100 000 Kč.

(8) Výherní hrací přístroje smějí být provozovány v kasinech a hernách. Dále smějí být
provozovány v pohostinských zařízeních a dalších místech, která splňují podmínky zvláštního
provozního režimu podle odstavce 10. Více než šest výherních hracích přístrojů smí být
provozováno pouze v hernách a kasinech.

(9) Hernou se rozumí místnost (soubor místností) určená zejména k provozování
výherních hracích přístrojů. V herně musí být po celou dobu provozu zajištěn dozor. Do herny
je zákaz vstupu osobám mladším 18 let. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem.

(10) Zvláštní provozní režim vyžaduje dohled osoby odpovědné za dodržování zákazu
hry osob mladších 18 let, kterým je z důvodu zamezení jejich účasti na hře vstup zakázán

a) do celého prostoru provozovny, nebo

b) do místnosti v provozovně výhradně určené k provozování výherních hracích
přístrojů, nebo

c) do oddělené části provozovny určené k provozování výherních hracích přístrojů.

(11) Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských
zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i
v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit
obec vyhláškou.

§ 18

(1) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost

a) obecní úřad pro svůj územní obvod, a to v přenesené působnosti,

b) krajský úřad pro svůj správní obvod, má-li být provozovatelem výherního hracího
přístroje obec ve svém územním obvodu,
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c) ministerstvo, je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu
a u výherních hracích přístrojů na cizí měnu.

(2) Žadatel je povinen uvést v žádosti o povolení k provozování výherního hracího
přístroje jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.

(3) Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

(4) Část výtěžku výherních hracích přístrojů je příjmem rozpočtu obce, která vydá
povolení k jejich provozování podle odstavce 1 písm. a).

(5) Za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů platí provozovatel za
každý výherní hrací přístroj správní poplatek. 4)

(6) Po zaplacení správního poplatku orgán, který provoz výherního hracího přístroje
povolil, vydá povolení a známku. Provozovatel je povinen známkou označit výherní hrací
přístroj nejpozději do 15 dnů od začátku platnosti povolení na viditelném místě tak, aby
nebylo možno známku poškodit. Náležitosti známky stanoví právní předpis.6)

§ 19

(1) Povolení k provozování výherního hracího přístroje obsahuje zejména:
a) schválení herního plánu (popřípadě herního plánu kumulované výhry podle § 17 odst.
7) s případnými úpravami a doplňky,

b) schválení stálého umístění výherního hracího přístroje,

c) stanovení způsobu a podmínek manipulace s výherním hracím přístrojem, zejména při
výběru peněz a prováděných opravách,

d) stanovení podmínek manipulace s vlastním zařízením umožňujícím kumulovanou
výhru (§ 17 odst. 7) a s navzájem propojenými přístroji, zejména při výběru finančních
hotovostí, při výplatě kumulované výhry a opravách,
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e) jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osob mladších 18 let v místě
schváleném pro stálé umístění výherního hracího přístroje. V případě herny tato osoba
(osoby) odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.

(2) Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže
a) žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem a žadatel
splnil podmínky tímto zákonem stanovené,

b) žadatel prokáže zajištění odborného servisu,

c) podle osvědčení pověřené autorizované osoby

7)

je výherní hrací přístroj

provozuschopný.

(3) Osvědčením podle odstavce 2 písm. c) se potvrzuje, že
a) od data výroby výherního hracího přístroje neuplynulo pět let,

b) do výherního hracího přístroje je zabudován systém nejméně dvojí kontroly
vložených a vyplacených finančních prostředků, přičemž počítadla musí být minimálně
šestimístná,

c) výherní hrací přístroj odpovídá svým technickým provedením § 17 odst. 3 až 6.

(4) Orgán, který povolení vydal, může na základě písemné žádosti provozovatele změnit
povolení, pokud jde o stálé umístění výherního hracího přístroje v rámci svého územního
obvodu, nebo může povolit výměnu výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku
prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou.

§ 20

(1) Provozovatel je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení
vydáno, podat vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů a předložit je
orgánu, který povolení vydal, a příslušnému finančnímu úřadu. Pokud povolení vydalo
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ministerstvo, předloží toto vyúčtování orgánu vykonávajícímu státní dozor podle § 46 nad
provozem výherního hracího přístroje.

(2) Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním výherních
hracích přístrojů musí být účtovány odděleně od případného jiného podnikání provozovatele
a jejich základem je evidence podle stavů elektromechanických a elektronických počítadel,
která pro tyto účely nesmí být nulována. Náklady a výnosy související s provozováním
výherních hracích přístrojů jsou součástí hospodářského výsledku provozovatele za účetní
období. Úschova účetních písemností se řídí zvláštním předpisem. 8)

ČÁST TŘETÍ

Kursové sázky

§ 21

Povolování sázek

(1) Povolení k provozování kursových sázek podle § 2 písm. h) vydává na žádost
ministerstvo nejdéle na dobu 10 let. V povolení stanoví podrobně podmínky provozování
kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek a schválí počet a umístění sázkových
kanceláří.

(2) V žádosti o povolení žadatel uvede jmenovitě vedoucí sázkových kanceláří
a všechny další osoby pověřené přijímat sázky a údaje o nich potřebné pro vydání oprávnění
podle § 24. Jakoukoliv změnu je provozovatel povinen oznámit orgánu státního dozoru do 3
dnů ode dne, kdy nastala. Osoby pověřené přijímat sázky musí být bezúhonné a odborně
způsobilé pro tuto činnost.

§ 22

Povolení se žadateli vydá, pokud prokáže splnění podmínek pro řádné provozování
kursových sázek, zejména, že má základní jmění v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 nejméně
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ve výši 10 000 000 Kč a že složil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. d).

§ 23

zrušen

§ 24

Vydání oprávnění k přijímání sázek

(1) Všem osobám pověřeným přijímat sázky vydá orgán státního dozoru oprávnění
k přijímání sázek (dále jen "oprávnění"), bez kterého nesmí nikdo žádné sázky přijímat.
Oprávnění musí obsahovat jméno, rodné číslo a fotografii osoby oprávněné přijímat sázky,
číslo oprávnění, označení provozovatele, datum vydání a razítko a podpis orgánu státního
dozoru. Oprávnění je platné pouze pro územní obvod orgánu státního dozoru, který je vydal.

(2) V případě, že činnost přestane být provozována nebo povolení bude zrušeno,
odevzdá provozovatel vydaná oprávnění orgánu státního dozoru.

(3) Provozovatel odevzdá orgánu státního dozoru oprávnění vydaná pověřeným osobám
i tehdy, jestliže skončí jejich pracovní poměr nebo jiný obdobný poměr,9) na základě kterého
činnost vykonávaly, nebo tak rozhodl orgán státního dozoru, jestliže tyto osoby přestaly
splňovat požadavky uvedené v § 21 odst. 2 nebo pokud jednaly v rozporu s tímto zákonem
nebo s povolením k provozování kurzových sázek nebo herním plánem.

(4) Každá ztráta vystaveného oprávnění se musí do 3 dnů od jejího zjištění hlásit orgánu
státního dozoru.

(5) Oprávnění se pověřeným osobám vydá, jakmile žadatel prokáže orgánu státního
dozoru, že složil určenou jistotu.
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Provozování sázek

§ 25

Sázky lze přijímat předem v hotovosti nebo bezhotovostně.

§ 26

Osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož
sázky přijímají.

§ 27

Provozovatel nesmí přijmout sázky na závody, utkání a soutěže, kterých se účastní
zvíře, jednotlivec nebo družstvo, které jsou k němu ve vlastnickém nebo pracovním poměru.

§ 28

Vyúčtování

(1) Provozovatel musí každoročně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku
předložit příslušnému finančnímu úřadu4a) vyúčtování z provozování kursových sázek za
předchozí kalendářní rok. Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy předkládají
vyúčtování Finančnímu úřadu pro Prahu 1 a provozovatelé se sídlem na území města Brna
Finančnímu úřadu Brno I.

(2) Ve vyúčtování podle odstavce 1 se uvádějí údaje o příjmech ze sázkových her, jimiž
jsou vsazené částky, o výhrách vyplacených hráčům, o nákladech souvisejících s provozem
hry, o propočtu správního poplatku,4) o odvodech na státní dozor a propočtu odvodu na
veřejně prospěšné účely podle § 4 odst. 2. Procesní postupy spojené s tímto vyúčtováním se
řídí zvláštním předpisem.10)

(3) Vyúčtování podle odstavce 2 předkládá provozovatel též do dvou měsíců po uplynutí
měsíce, ve kterém ukončil provozování kursových sázek.
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§ 29

Odvod na státní dozor hradí provozovatel a činí 1 % z příjmu ze sázkových her
sníženého o vyplacené výhry a je splatný čtvrtletně, do konce měsíce následujícího po
uplynutí kalendářního čtvrtletí na účet příslušného finančního úřadu. Provozovatelé se sídlem
na území hlavního města Prahy platí tento odvod na účet Finančního úřadu pro Prahu 1 a
provozovatelé se sídlem na území města Brna na účet Finančního úřadu Brno I. Odvod na
státní dozor je příjmem státního rozpočtu.

§ 30

zrušen

§ 31

Kursových sázek se nesmí účastnit ten, kdo nedovršil 18 let věku. Za účelem prověření
této okolnosti je provozovatel oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

Sázkové hry v kasinu

§ 32

Povolení sázkových her v kasinu
(1) Kasinem se rozumí provozovna10a) tvořená souborem místností, které jsou
určeny zejména k provozování loterií, číselných loterií, sázkových a jiných podobných
her podle § 2 písm. i) a j).
(2) Povolení k provozování loterií, číselných loterií, sázkových a jiných podobných
her podle § 2 písm. i) a j) v kasinu vydává na žádost pouze ministerstvo, nejdéle však na
dobu deseti let.
(3) Označení „kasino“ nebo „casino“, jeho složeniny, překlady nebo slova od něj
odvozená jsou oprávněni užívat v označení obchodní firmy a provozovny pouze držitelé
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povolení podle odstavce 2. Každý držitel povolení podle odstavce 2 je povinen zajistit,
aby provozovna byla řádně označena.

(2) (4) V povolení ministerstvo stanoví podrobné podmínky provozu her v kasinu
a zároveň, po posouzení souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, schválí
žadatelem předložený herní plán, návštěvní řád a druhy sázkových her provozovaných
v kasinu.

(3) (5) Podmínkou pro vydání povolení je, aby žadatel ministerstvu prokázal, že výše
jeho základního jmění v souladu s § 4 odst. 8 činí alespoň 30 000 000 Kč a že složil jistotu
podle § 4b odst. 1 písm. f). Základní jmění právnické osoby nesmí být sníženo pod minimální
výši po celou dobu platnosti povolení.

(4) (6) Provozovatel je povinen požádat ministerstvo o schválení změn v herním plánu,
návštěvním řádu nebo druzích sázkových her provozovaných v kasinu nejpozději 30 dnů před
jejich provedením.
______________________
10a)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Provozování sázkových her

§ 33

Jinou herní měnu než českou povoluje ministerstvo.

§ 34

Veškeré účetní případy

8)

uskutečňované v souvislosti s provozem sázkových her

v kasinu musí být účtovány odděleně od jiného podnikání provozovatele, přičemž náklady
a výnosy související s provozem sázkových her jsou součástí hospodářského výsledku
provozovatele za účetní období.
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§ 35

Žetony

(1) Ke hře v kasinu se používají hodnotové žetony. Nominální hodnoty, rozměry,
hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti hodnotových žetonů schvaluje ministerstvo.
Provozovatel je povinen předložit schválené vzory hodnotových žetonů před zahájením
provozu kasina orgánu státního dozoru.

(2) Každé kasino používá speciálně označené hodnotové žetony. Stejně označené
hodnotové žetony se mohou užívat pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem.
Hodnotové žetony obsahují vyznačení hodnoty a oficiální zkratku herní měny.

(3) Hodnotové žetony nakupují hráči v pokladně kasina, popřípadě u hracího stolu.
Výhradně v pokladně kasina jsou hráčům vypláceny výhry, a to proti předloženým
hodnotovým žetonům.

(4) Pro hru ruleta se používají též hrací žetony. Při ukončení hry u stolu vymění obsluha
hracího stolu hráči žetony za hodnotové žetony.

(5) Provozovatel je povinen vést řádnou evidenci všech žetonů.

(6) Je nepřípustné používat hodnotové žetony na úhradu jakýchkoli závazků, které
nevznikly ze hry.

(7) Vynášení hodnotových žetonů z kasina je nepřípustné. O nevrácených nebo
ztracených hodnotových žetonech sepíše vedení kasina protokol, a to v den, kdy tuto
skutečnost zjistí. Kopie protokolů sepsaných v kalendářním měsíci předá vedení kasina do
sedmi kalendářních dnů po uplynutí příslušného měsíce orgánu státního dozoru.

§ 36

(1) Návštěvníci jsou povinni při vstupu do kasina předložit doklad prokazující jejich
totožnost. Do kasina nesmí být vpuštěn ten, kdo nedovršil 18 let věku, a ten, kdo v souladu
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s návštěvním řádem nemá přístup do kasina.

(2) Kasino vede denní jmennou evidenci návštěvníků. Rozsah identifikačních údajů
v evidenci a jejich uchovávání se řídí zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu.

§ 37

Kasino musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením.
Monitorovacím zařízením musí být obrazově a zvukově zaznamenán celý průběh všech
provozovaných her, dále pak práce přípravné (výdej žetonů) a závěrečné (uzavírání stolů,
počítání žetonů a hotovosti). Provozovatel je povinen uchovávat po dobu 90 kalendářních dnů
záznamy pořízené monitorovacím zařízením a pracovníkům státního dozoru umožnit přístup
k těmto záznamům včetně jejich zapůjčení mimo prostor kasina. Monitorování musí být
prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu. Bližší podmínky pro monitorování
a uchovávání záznamů stanoví ministerstvo právním předpisem.

§ 38

(1) V kasinu se smějí hrát pouze hry uvedené v povolení a ve stanoveném rozsahu.

(2) Osobám zaměstnaným v kasinu je zakázáno zúčastnit se sázkových her v kasinu, kde
jsou zaměstnány.

§ 39

Pro provozování sázkových her v kasinu platí ustanovení § 28 a 29 obdobně.
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ČÁST PÁTÁ

Dostihové sázky

§ 40

(1) K provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) pověří stát zpravidla
organizaci, která je osobou oprávněnou v oblasti chovu koní dostihových plemen.

(2) Výtěžek z dostihových sázek lze použít pouze pro účely dotací výkonnostních
zkoušek koní dostihových plemen, dotací chovu koní dostihových plemen nebo pro jiné
související účely.

§ 41

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Ustanovení společná

§ 42

Herní plán loterie a jiných podobných her podrobně určuje podmínky hry, zejména
stanoví pravděpodobnost výhry, podmínky dozoru, způsobu kontroly, využití části výtěžku,
výši vkladu (cenu losu), výši herní jistiny, počet výher a jejich jednotlivou a úhrnnou cenu,
způsob provedení slosování nebo zajištění okolnosti, jež určuje výhru a způsob zveřejnění
výher.

§ 43

(1) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže
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nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo
jinou podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo
povolení vydáno, jsou klamné.

(2) Orgán, který provozování výherního hracího přístroje povolil, zruší povolení na
všechny výherní hrací přístroje provozovatele v obci, jestliže provozovatel porušuje své
povinnosti tím, že
a) ve třech prokazatelných případech časově odlišných umožnil zúčastnit se hry osobám
mladším 18 let;

b) provozuje nepovolený výherní hrací přístroj;

c) výherní hrací přístroj neodpovídá svým technickým provedením ustanovení § 17 odst.
3 až 6;
přitom nerozhoduje, zda k porušení povinnosti došlo pouze u jediného provozovaného
výherního hracího přístroje. Povolující orgán může vydat další povolení tomuto provozovateli
nejdříve po uplynutí tří let.

(3) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může povolení zrušit,
popřípadě provozování dočasně zastavit, není-li splněna některá z podmínek uložených
v povolení nebo nedodržují-li se předpisy o provozování loterií a jiných podobných her.

(4) Dočasně zastavit provozování loterie nebo jiné podobné hry podle odstavce 3 lze
nejdéle na dobu 30 kalendářních dnů. Pokud provozovatel nemůže ze závažných důvodů
odstranit závady, pro které povolující orgán provozování hry dočasně zastavil, může být tato
lhůta prodloužena maximálně o dalších 30 dnů. Při dočasném zastavení provozu je povolující
orgán, a u her povolovaných ministerstvem též finanční úřad, který vykonává státní dozor nad
provozováním sázkových her v příslušné provozovně, oprávněn zapečetit výherní hrací
přístroje, případně jiná herní zařízení. Finanční úřad je povinen o zapečetění výherního
hracího přístroje, případně jiného herního zařízení neprodleně písemně vyrozumět povolující
orgán. Dočasné zastavení provozu loterie nebo jiné podobné hry nevylučuje souběžné uložení
pokuty podle § 48. Pokud provozovatel neodstraní závady ve lhůtách uvedených v tomto
odstavci, povolující orgán povolení zruší.
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(5) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může
a) v povolení stanovit bližší podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo
jiné podobné hry,

b) již vydané povolení doplnit nebo změnit, vyžaduje-li to řádné provozování loterie
nebo jiné podobné hry nebo veřejný zájem.

(6) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, nesmí v povolení podle
odstavce 5 písm. a) a b) stanovit přísnější podmínky pro provozování loterií a jiných
podobných her, než stanoví tento zákon.

(7) Loterie a jiné podobné hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze
povolit.

§ 44

zrušen

§ 45
(1) Pro řízení ve věcech loterií a jiných podobných her platí zákon o správním řízení,5)
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Účastníkem řízení8a) o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné
hry podle tohoto zákona, s výjimkou řízení podle § 6 odst. 1 písm. a), je i obec, na jejímž
území má být loterie nebo jiná podobná hra provozována.

(2) (3) Povolení nelze převést na jinou osobu.
______________________
8a)

§ 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Státní dozor

§ 46

(1) Státní dozor nad dodržováním tohoto zákona provozovateli loterií a jiných
podobných her vykonávají:

a) obce v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných
her,
b) krajské úřady v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných
podobných her,
c) příslušné finanční úřady4a) a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí
jednotlivé provozovny, v případech, kdy povolení k provozování loterií a jiných podobných
her vydává ministerstvo. V případech, kdy provozování loterií a jiných podobných her
povoluje ministerstvo a sídlo provozovatele nebo jeho provozovna se nachází na území
hlavního města Prahy, vykonává státní dozor Finanční úřad pro Prahu 1. Je-li sídlo
provozovatele nebo jeho provozovna na území města Brna, vykonává státní dozor Finanční
úřad Brno I,
d) ministerstvo.

(2) U výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi, popřípadě krajskými úřady
mohou vykonávat státní dozor nad dodržováním tohoto zákona též finanční úřady uvedené
v odstavci 1 písm. c). Finanční úřad sepíše o výsledku kontroly protokol a předá jej k dalšímu
opatření povolujícímu orgánu a provozovateli. Případnou pokutu ukládá a vymáhá povolující
orgán, který o přijatém opatření (uložení pokuty) vyrozumí finanční úřad, který prováděl
státní dozor.

(3) Je-li součástí výkonu státního dozoru nad provozováním výherních hracích přístrojů
i

technická

kontrola

(kontrola

dodržování

podmínek

uvedených

v

osvědčení

o provozuschopnosti výherního hracího přístroje), je orgán provádějící státní dozor povinen
přizvat pověřenou autorizovanou osobu.7)
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§ 46a

Úřední jazyk

(1) Před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru se jedná v jazyce českém.
Veškerá písemná podání se předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud nejsou v češtině,
musí být opatřeny úředním překladem. Povolující orgán a orgán státního dozoru může při
ústním jednání připustit tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, pokud si jej na své
náklady obstará osoba jednající s těmito orgány.

(2) Občané České republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou
jednat před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru ve svém jazyce, musí si však
obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady na tohoto tlumočníka nese
orgán, před nímž se jedná.

§ 46b

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Provozovatel, osoby, které jsou k němu v pracovněprávním nebo obdobném poměru,
zaměstnanci orgánu státního dozoru, ministerstva nebo jiného správního orgánu jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře, včetně jejich výhry či prohry.

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy sázející zprostí
osoby uvedené v odstavci 1 povinnosti mlčenlivosti anebo mají-li být skutečnosti, jež jsou
předmětem povinnosti mlčenlivosti, sděleny příslušným orgánům v občanském soudním
řízení, orgánům činným v trestním řízení a správcům daně pro účely daňového řízení.
Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

(3) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře lze
uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních
předpisů o náhradě škody.
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(4) Pokutu ukládá
a) finanční úřad vykonávající státní dozor, porušil-li povinnost mlčenlivosti
provozovatel nebo osoby, které jsou k provozovateli v pracovněprávním či obdobném
poměru,

b) finanční ředitelství nadřízené finančnímu úřadu vykonávajícímu státní dozor, jehož
zaměstnanec porušil povinnost zachovávat mlčenlivost,

c) ministerstvo, porušil-li povinnost mlčenlivosti zaměstnanec finančního ředitelství
nebo ministerstva.

(5) Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá a vymáhá. Pokuty jsou příjmem státního
rozpočtu.

§ 47

(1) Orgán, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, je povinen
ji i kontrolovat. Orgán vykonávající státní dozor se může kdykoliv přesvědčit, zda loterie
nebo jiné podobné hry se provozují za podmínek určených v povolení a zda se dodržují
příslušné právní předpisy.

(2) Provozovatel loterie nebo jiné podobné hry je povinen umožnit povolujícímu orgánu
a orgánu státního dozoru vstup do provozních (obchodních) místností, předložit tomuto
orgánu účetní doklady, účetní závěrky, výkazy, doklady a jiné písemnosti a záznamy na
technických nosičích dat, umožnit kontrolu provozovaných her a technických zařízení a podat
informace o účetních případech a spolupůsobit při kontrole. Vyžaduje-li to povaha věci, může
povolující orgán a orgán státního dozoru zajistit podklady a odebrat je na dobu potřebnou
k dořešení a uzavření případu. O zajištěných písemnostech či záznamech na technických
nosičích dat vydá provozovateli potvrzení.
(3) Při výkonu státního dozoru se postupuje podle zvláštního předpisu.12)
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§ 48

(1) Pokutu do výše

a) 150 000 Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje
loterii, tombolu nebo výherní hrací přístroj bez povolení, které by byla oprávněna tato obec
vydat, nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami,
které jí byly v povolení uloženy,

b) 300 000 Kč uloží krajský úřad právnické osobě, která v jeho správním obvodu
provozuje loterii nebo tombolu bez povolení, které by byl oprávněn tento krajský úřad vydat,
nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí
byly v povolení uloženy,

c) 500 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické osobě, která
bez povolení provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, které by bylo oprávněno
vydat ministerstvo, nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo
s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, popřípadě použije část výtěžku z těchto her
k jinému než stanovenému účelu nebo poruší ustanovení § 1 odst. 4,

d) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru právnické osobě, která porušila povinnosti
uvedené v § 47 odst. 2,

e) 5000 Kč uloží orgán státního dozoru tomu, kdo ztratí oprávnění vydané podle § 24.
Při nesplnění povinnosti oznámit včas ztrátu se pokuta stanoví v maximální výši,

f) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli
v pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru, a účastníku kursových sázek
a sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením
k provozování nebo herním plánem,

g) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování
loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob
mladších 18 let v případě prvního prokazatelného porušení tohoto zákazu,
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h) 500 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování
loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob
mladších 18 let v případě druhého prokazatelného časově odlišného porušení tohoto zákazu.

(2) Krajský úřad, který obci vydal podle § 18 odst. 1 písm. b) povolení k provozování
výherních hracích přístrojů, je oprávněn uložit obci pokutu za podmínek a ve výši podle
odstavce 1 písm. a). Bylo-li vydáno podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení v případě, kdy
tombolu nebo věcnou loterii provozuje stát nebo kraj je oprávněn uložit pokutu za podmínek
a ve výši podle odstavce 1 písm. b) místně příslušný finanční úřad.

(3) Pokutu do výše 150 000 Kč lze uložit i fyzické osobě, pokud provozuje loterii nebo
jinou podobnou hru. Jde-li o provozování výherního hracího přístroje na českou měnu, uloží
pokutu obec, v jejímž územním obvodu byl přístroj provozován. V ostatních případech uloží
pokutu finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c).

(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty
o porušení povinností nebo ztrátě oprávnění dověděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy
k porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění došlo.

(5) Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo
právní moci.

(6) Pokuty uložené obcemi jsou příjmem rozpočtu obce, která pokutu uložila. Pokuty
uložené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu kraje. Pokuty uložené finančními úřady jsou
příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(7) Obec, která vydala povolení k provozování loterie, tomboly nebo výherního hracího
přístroje a toto povolení podle § 43 zrušila, může rozhodnout, že po splnění daňových a jiných
finančních povinností provozovatele vůči státu bude výtěžek odveden do rozpočtu této obce.
Stejně může postupovat i v případě, že provozovatel provozoval loterii nebo jinou podobnou
hru bez povolení a obec byla toto povolení oprávněna vydat.

(8) Finanční úřad může rozhodnout, že výnos loterie nebo jiné podobné hry
provozované v jeho územním obvodu bez povolení, které by bylo oprávněno vydat
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ministerstvo, bude odveden do státního rozpočtu České republiky.

(9) Ministerstvo, které vydalo povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry
a toto povolení podle § 43 zruší, může rozhodnout, že výtěžek z těchto her bude odveden do
státního rozpočtu České republiky.

§ 48a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo
úřadu městského obvodu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 49

V hlavním městě Praze vykonávají působnost obce podle tohoto zákona, s výjimkou
působnosti podle § 17 odst. 11 a § 50 odst. 4 § 50 odst. 3 a 4, městské části. V územně
členěných městech se zvláštním postavením vykonávají působnost obce podle tohoto zákona,
s výjimkou působnosti podle § 17 odst. 11 a § 50 odst. 4 § 50 odst. 3 a 4, městské obvody
nebo městské části.

§ 50

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo může právním předpisem zvýšit nejvyšší vsazenou částku na jednu hru
a nejvyšší výhru v jedné hře podle § 17 odst. 4, nejvyšší hodinovou prohru podle § 17 odst. 6
a upravit náležitosti známky uvedené v § 18 odst. 6.

(2) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti a bližší podmínky pro
monitorování a uchovávání záznamů podle § 37.

(3) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v
části první až čtvrté upraveny, s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování
podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté zákona.
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(4) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti,
že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou
určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování
výherních hracích přístrojů zakázáno.
(3) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že loterie a jiné podobné hry
podle § 2 písm. c), e) až g) a i) až k) tohoto zákona mohou být provozovány pouze na
místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo může stanovit, na kterých místech
a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her
zakázáno.

(4) Obec může obecně závaznou vyhláškou úplně zakázat provozování loterie a jiné
podobné hry podle odstavce 3 na celém území obce. Obecně závaznou vyhlášku vydanou
podle odstavce 3 nebo 4 obec zašle bezodkladně po dni jejího vyhlášení ministerstvu.
(5) Provozování loterie a jiné podobné hry podle tohoto zákona nesmí být povoleno
ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče nebo v budovách,
v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost
registrovaných církví či náboženských společností.
(6) Je zakázána propagace, reklama a podpora prodeje loterií, číselných loterií,
sázkových her a jiných podobných her které nesplňují podmínky podle tohoto zákona
nebo nejsou v souladu s tímto zákonem povoleny.

§ 51

Přechodná ustanovení

(1) Povolení k provozování loterií a hracích přístrojů vydaná pro rok 1990, případně pro
rok 1991 před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti podle podmínek stanovených
dřívějšími předpisy.

(2) Povolení k provozování ostatních loterií a sázkových her vydaná před účinností
tohoto zákona platí beze změny do 31. prosince 1990. O povolení dalšího provozování loterií
a sázkových her, jejichž platnost končí dnem 31. prosince 1990, musí provozovatel požádat
nejpozději do 30. listopadu 1990.
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(3) Tento postup se týká i provozovatele státní loterie, podniku SAZKA a Státního
závodiště Praha.

§ 52

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
a) ustanovení § 2, 10 až 14, § 19 odst. 2 a § 20 a část týkající se loterií a jiných
podobných her z § 15 až 18 zákona České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách,
loteriích a jiných podobných hrách,
b) vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 61/1973 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách,
c) směrnice ministerstva financí České socialistické republiky o povolování, evidenci,
provozu a kontrole hracích přístrojů č.j. 153/13 700/1973 z 8. června 1973, registrované
v částce 32/1973 Sb.

§ 53

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 18 odst. 4, který nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Vybraná ustanovení novel

Čl. XIII zákona č.254/2008 Sb.

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 4 odst. 2 věta druhá zákona č. 202/1990 Sb., ve znění tohoto zákona, se
pro účely vyúčtování, dle ustanovení § 28, aplikuje poprvé již v rámci vyúčtování
předpokládaného provozovateli za kalendářní rok 2008.

____________________
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3) § 19 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4a) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších
předpisů.

5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

6) Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

7) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů.

8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 236 a 237 zákoníku práce.

10) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Opatření České národní banky
č. 227/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými
hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými
peněžními prostředky.

12) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

Přechodná ustanovení ke změně zákona o loteriích a podobných hrách
1. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her, vydaná do dne nabytí
účinnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané podle § 50 odst. 3 a 4 zákona č. 202/1990
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Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nejsou v souladu
s touto vyhláškou, pozbývají platnosti posledním dnem kalendářního roku, ve kterém
obecně závazná vyhláška obce nabyla účinnosti.

2. Řízení o povolení loterie a jiné podobné hry zahájená přede dnem účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Platnost povolení k provozování loterie, číselné loterie, sázkové nebo jiné
podobné hry podle § 2 písm. j) provozované po telefonu, vydaných podle zákona
č. 202/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se omezuje na
dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

4. Povolení vydaná ministerstvem podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti dnem
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb.,
zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006
Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008
Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008
Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona
č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
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zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009
Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb.,
zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění

Příloha
Sazebník
ČÁST I
Položka 21

Povolování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

a) Vydání povolení peněžité nebo věcné
loterie podle § 2 písm. a) zákona,
okamžité loterie podle § 2 písm. d)
10 15 %,

zákona a tomboly podle § 2 písm. b) zákona
nejméně Kč

200

nejvýše Kč 10 000 000
b) Vydání povolení číselné loterie
podle § 2 písm. c) zákona, sázkové
hry podle § 2 písm. f) zákona,
sázkové hry podle § 2 písm. h)
zákona, sázkové hry podle § 2
písm. j) zákona loterie, číselné loterie, sázkové hry
nebo jiné podobné hry podle § 2 písm. j,
sázkové hry podle § 2 písm. k) zákona,
nebo loterie a jiné podobné hry podle § 50
odst. 3 zákona za každý rok

10 15 %,
nejméně Kč

1 500

nejvýše Kč 10 000 000
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c) Vydání povolení k provozování
sázkových her podle § 2 písm. e)
zákona, za každý výherní hrací
přístroj
- nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce

Kč

10 000

- nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce

Kč

16 000

- nejdéle na 1 kalendářní rok

Kč

30 000

d) Vydání povolení k provozování
sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona
nebo sázkové hry podle § 2 písm. i)
zákona za každý rok

10 15 %,
nejméně Kč

1 500

e) Vydání povolení změny stálého
umístění výherního hracího přístroje
podle § 19 odst. 4 zákona

Kč

1 000

Kč

2 000

f) Změna povolení při výměně výherního
hracího přístroje za stejný model
v důsledku prokázaného zničení
požárem nebo jinou živelnou pohromou
podle § 19 odst. 4 zákona

Poznámky

1. Základem poplatku podle písmene a) této položky, pokud jde o peněžité, věcné nebo
okamžité

stírací

loterie,

je

rozdíl

mezi

úhrnnou

cenou

vydávané

emise

losů

a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku, pokud jde o tomboly, je
úhrnná cena vydaných losů.

2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými
částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.

3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán
s přihlédnutím k podmínkám uvedeným ve vydaném povolení.
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Přechodné ustanovení ke změně zákona o správních poplatcích

1. Správní poplatky podle zákona 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, Položka 21, písmeno b) a d) se vyměří až za následující rok po
nabytí jeho účinnosti.

2. Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, Položka 21 písmeno a) bude vyměřen podle tohoto zákona,
pokud povolení k provozování peněžité nebo věcné loterie nenabylo ke dni účinnosti
tohoto zákona právní moci.

ČÁST TŘETÍ

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č.184/1991 Sb., zákona
č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb.,
zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003
Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.
a zákona č. 30/2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

§ 10a

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podléhá každý povolený hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Obec není povinna poskytnout osvobození od
tohoto poplatku.

(2) Poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí platí jeho provozovatel.

(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí na tři měsíce činí od 1000 Kč do 5000 Kč.
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Příloha č. 3 k usnesení č. 12/25Z/2011

3.

novelizace

zákonné

úpravy

postupu

proti

narušování veřejného pořádku či soužití lidí,
trestání opakovaných krádeží a drobných výtržností
jako trestného činu

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2011
VI. volební období
__________________________________________________________

Návrh
Zastupitelstva Ústeckého kraje

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona
č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů

2

ZÁKON
ze dne…......... 2011,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákoníku
Čl. I

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011
Sb., se mění takto:
1. V § 205 odst. 1 písm. d) se zrušuje slovo „nebo“ na konci věty.
2. V § 205 odst. 1 se na konci písmene e) vkládá slovo „nebo“.
3. V § 205 odst. 1 se přidává písmeno f) které zní:
„f) byl za takový přestupek v posledních třech letech alespoň dvakrát postižen,“.
4. Za § 354 se vkládá § 354a, který zní
„§ 354 a
Opakované narušování soužití lidí
Kdo naruší soužití lidí
a) vyhrožováním jinému újmou na zdraví,
b) drobným ublížením na zdraví,
c) nepravdivým obviněním z přestupku, nebo
d) schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním
a byl v posledních třech letech za takový přestupek alespoň dvakrát postižen, bude
potrestán peněžitým trestem nebo odnětím svobody až na dvě léta.“.
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5. Za § 358 se vkládá § 358a, který zní:
„§ 358a
Opakované rušení veřejného pořádku
Kdo poruší veřejný pořádek tím, že
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
e) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných
tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených
k rekreaci nebo turistice,
f)

poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení,

g) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená
místa
a byl v posledních třech letech za takový přestupek alespoň dvakrát postižen, bude
potrestán peněžitým trestem nebo odnětím svobody až na dvě léta.“.

ČÁST DRUHÁ
Čl. II
Změna zákona o přestupcích

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992
Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona
č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb.,
zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999
Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona
č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb.,
zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb.,
zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002
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Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005
Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb.,
zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006
Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona
č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb.,
zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009
Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb. se mění takto:
V § 58 se za odstavec 4 vkládají odstavce 5 a 6, které znějí.
„ (5) Pravomocná rozhodnutí o přestupcích dle § 47 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h), dle
§ 49 odst. 1 písm. c) a o přestupku úmyslného způsobení škody na cizím majetku krádeží dle
§ 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích jsou obcemi a městskými částmi hlavního města
Prahy zasílána obecnímu úřadu určenému podle místa trvalého pobytu přestupce, nemá-li jej,
dle místa jeho posledního známého pobytu. V případě změny místa trvalého pobytu je obecní
úřad dosavadního místa trvalého pobytu povinen zaslat tato rozhodnutí obecnímu úřadu
určenému dle nového místa trvalého pobytu.
(6) Obec nebo městská část hlavního města Prahy, která zahájí řízení ve věci přestupků dle
§ 47 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h), dle § 49 odst. 1 písm. c) a o přestupku úmyslného
způsobení škody na cizím majetku krádeží dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, si
vyžádá od obecního úřadu určeného dle místa trvalého pobytu zaslání pravomocných
rozhodnutí dle věty prvé za dobu 3 let předcházejícího dni, kdy nastaly okolnosti nasvědčující
podezření ze spáchání přestupku.“.
ČÁST TŘETÍ
Čl. III
Účinnost
Zákon vstupuje v účinnost dnem 1. 6. 2012.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. O b e c n á

část

a) zhodnocení platného právního stavu
Jedním z problémů, který podstatným způsobem přiživuje extremistické nálady
v některých regionech, je neschopnost státu efektivně zakročovat proti obyvatelům, kteří
opakovaně obtěžují své spoluobčany neustálým pácháním drobných přestupků, drobnými
výtržnostmi, krádežemi, násilnostmi, narušováním nočního klidu, atd.
Velká část těchto přestupků podle současné právní úpravy nezíská nikdy charakter
trestných činů, protože zde často není doloženo současné splnění všech zákonných znaků
pokračování v trestném činu ve smyslu § 116 trestního zákoníku, jako je jednotný záměr,
spojení stejným nebo podobným způsobem provedení, blízká souvislost časová a souvislost
v předmětu útoku.

Postih opakovaného páchání přestupků tak není spojen s žádnou

podstatnou sankcí pro přestupce, přestupky často zůstávají neprojednány (mj. i proto, že se je
nepodaří projednat v zákonné lhůtě 1 roku), sankce za ně není odstrašující, případně tato
sankce není následně úspěšně exekuována. Problémem je též dosavadní absence celostátní
databáze alespoň některých přestupků.
Přestupkem je podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zaviněné jednání, které porušuje
nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném
zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo
o trestný čin (§ 2 odst. 1 zákona o přestupcích).
Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře
zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek
potrestán v disciplinárním řízení (§ 12 odst. 1 zákona o přestupcích). Za více přestupků téhož
pachatele projednávaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího
se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Zákaz činnosti lze uložit, jestliže ho lze uložit za
některý z těchto přestupků (§ 12 odst. 2 zákona o přestupcích). V tomto rámci je možné se
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pohybovat při trestání přestupků podle zákona o přestupcích. Recidivu je možné zohlednit
pouze při určení druhu sankce a její výměry.
Taková úprava se nejeví jako dostatečná. Z praxe je známo mnoho případů, kdy pachatelé
opakovaně páchají přestupky, kdy se např. dopouštějí krádeže se škodou nižší než 5.000,- Kč,
tedy pod hranicí odlišující přestupek od trestného činu. I opakované páchání přestupku,
není-li naplněna výše uvedená definice pokračování v trestném činu, neumožňuje jiné
potrestání pachatele, než jaké stanoví zákon o přestupcích – tedy pokutou do výše 15.000,Kč. Obdobně je tomu u pachatelů, kteří opakovaně narušují občanské soužití (podle dikce
trestního zákoníku „soužití mezi lidmi“) různými drobnými výtržnostmi či schválnostmi. Je
v celospolečenském zájmu, aby existovala možnost efektivního postihu v součtu nepochybně
závažného protiprávního jednání, které v současné době nelze kvalifikovat jako trestný čin.
Celková škoda způsobená jejich jednáním však významně převýší stanovenou hranici
trestní odpovědnosti. Typová nebezpečnost jednání těchto osob je však značná už proto, že
jejich jednání je nezřídka plánované, promyšlené, mnohdy organizované, skupinové, okruh
poškozených je široký. Ačkoli jsou pachatelé několikanásobně postihováni za přestupek,
neexistuje v současné době účinný nástroj dostatečně odrazující od opakování jejich
protiprávního jednání.
Obdobným způsobem dochází též k opakovanému páchání přestupků proti občanskému
soužití. S pocitem beztrestnosti pak tito pachatelé své protiprávní jednání stupňují a ohrožují
své okolí. V posledních letech byly zaznamenány případy, kdy takto stupňované protiprávní
jednání, za které byl jeho pachatel opakovaně postihován v přestupkovém řízení, vyvrcholilo
spácháním násilného trestného činu s tragickými následky (všeobecně známý byl např. případ
Pacovský v roce 2003 v jihočeských Litvínovicích).
Vhodnou možností jak tuto situaci řešit, je upravit opakované páchání stejného přestupku
jako trestný čin. Takový postup umožňoval už zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, kdy
např. u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky bylo v ustanovení § 201 odst. 2
písm. b) stanoveno, že pachatel bude potrestán, byl-li za obdobný čin spáchaný pod vlivem
návykové látky v posledních dvou letech postižen. Přičemž postižením se rozumí
i pravomocné uložení sankce ve formě blokové pokuty za přestupek podle § 30 odst. 1 písm.
g), h), ch) zákona o přestupcích. Obdobně byla dle trestního zákona postižitelná recidiva
přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1
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písm. g), h), ch) zákona o přestupcích (recidiva byla trestná podle § 201 písm. b) trestního
zákona), přestupků na úseku ochrany zvířat proti týrání podle ustanovení § 28 zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat, ve znění pozdějších předpisů, přestupků podle § 87 odst. 1
písm. c) odst. 2 písm. c) či odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (recidiva těchto přestupků byla trestná podle § 203
trestního zákona) přestupků podle ustanovení § 87 zákona č. 114/1992 Sb., § 31 zákona
č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých
zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) (recidiva byla trestná podle § 181f odst. 1
písm. b) trestního zákona). Lze konstatovat, že zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, v některých případech zohledňoval a postihoval opakované spáchání
určitého okruhu přestupků. Dikce nového trestního zákoníku se tomuto původnímu pojetí
vzdálila, podle poznatků z řady obcí i od policie to však bezpečnostní situaci v problémových
lokalitách neprospělo.
Popsaným způsobem by bylo možno spravedlivěji potrestat pachatele pomocí sankcí,
které poskytuje trestní zákoník. Sankce trestního zákoníku totiž mají výrazně vyšší odrazující
účinek. Z výše popsaného je zřejmé, že je žádoucí přijmout takové legislativní změny, aby
bylo možné vybrané přestupky evidovat a efektivně trestat.
Jak již bylo zmíněno, pro možnost uložení odpovídající sankce za opakovaně páchané
přestupky je vhodná evidence vybraných přestupků. Nad rámec zadání předkládaného návrhu
zákona lze obecně konstatovat, že registr přestupků lze upravit několika způsoby. V roce 2004
zde byl pokus o vytvoření registru přestupků při rejstříku trestů. Ministerstvo spravedlnosti,
které rejstřík trestů vede, se však postavilo proti takové úpravě. Lepší řešení se nabízí ve
zřízení registru přestupků speciálním zákonem, který by celou jeho problematiku komplexně
upravoval. Zavedení evidence vybraných přestupků si do budoucna vyžádá novou zákonnou
úpravu. Pro překlenutí doby potřebné pro zpracování, prosazení a implementaci zákona
o takové evidenci se navrhuje zavést alespoň systém jednoho svodného místa (obecního úřadu
místa trvalého pobytu přestupce), kam mají být rozhodnutí zasílána a odkud mají být k dotazu
dostupná orgánům rozhodujícím o přestupcích, potažmo pochopitelně orgánům činným
v trestním řízení.
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b) přehled zahraniční právní úpravy
Pro srovnání zahraniční právní úpravy byly zpracovány informace o obdobné úpravě
v zahraničí. Byly použity získané poznatky z 5 zemí Evropské unie - z Nizozemí, Francie,
Německa, Rakouska a Švédska.
V Nizozemí nemůže být přestupek posuzován jako trestný čin. Opakovaný přestupek však
může být potrestán podobně jako trestný čin. Například zloděj v obchodě, obviněný z toho, že
ukradl celkem 50 kartonů mléka, může být potrestán přísně, přestože každá jednotlivá krádež
by nebyla posuzována s výhledem na přísný trest. Nejběžnější je tento postup u opakovaných
krádeží v malém měřítku, dopravních přestupků a méně závažných případů vandalismu.
Ve Švédsku je recidiva přestupků vždy považována za přitěžující okolnost a vede ke
zvýšení trestu. V běžných případech nelze považovat opakované spáchání přestupku za
trestný čin.
V Rakousku nemá opakované porušení správních předpisů za následek zahájení trestního
řízení.
Ve Francii u přestupků páté kategorie, které jsou soudně projednávány a evidovány
v rejstříku trestů vedeném ministerstvem spravedlnosti, může recidiva vést k tomu, že jednání
bude posuzováno jako trestný čin. Přestupky prvních čtyř kategorií nemohou být takto
překvalifikovány.
V Německu se trestným činem může stát pouze soustavné a vícenásobné páchání
vymezených přestupků či správních deliktů.
V rámci Evropské unie neexistuje jednotná právní úprava přestupkové oblasti. Stejně jako
se v jednotlivých státech liší samotný způsob projednávání protiprávního jednání fyzických
osob, které není trestným činem (tj. jednání srovnatelného s přestupkovou agendou v České
republice), liší se i přístup k evidování tohoto protiprávního jednání. Pro srovnání byly
použity získané poznatky z 5 zemí Evropské unie - z Nizozemí, Francie, Německa, Rakouska
a Švédska. Poznatky nebyly získávány ze všech členských států Evropské unie. Jako klíč
k výběru pěti zemí sloužila geografická blízkost, obdobná velikost či podobnost právního
řádu.
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V Nizozemí mohou být méně závažné přestupky nebo přečiny prominuty nebo potrestány
pokutou nebo obecně prospěšnými pracemi. Přestupky, které lze potrestat bez účasti soudu,
jsou přesně stanoveny zákonem, směrnicí, nebo pokynem. Přestupky projednává soud, úřad
státního zástupce a v některých případech policie. Uložené tresty eviduje Centrale Justitiele
Documentatie. V závislosti na povaze činu je možno některé zápisy po určité době vymazat.
Některé přestupky týkající se dopravy (např. překročení povolené rychlosti o více jak 30
km/hod.) zůstávají v databázi bez časového omezení.
Ve Švédsku existuje vedle trestněprávního postihu řada občanských a správních sankcí,
jako je náhrada škody a pokuty. To, který úřad bude projednávat protiprávní jednání, záleží na
okolnostech případu. Pokuta může být uložena jak soudem, tak správním úřadem (např.
finančním úřadem). Neexistuje centrální evidence přestupků.
V Rakousku závisí trestání protiprávního jednání, které není trestným činem, na tom, zda
tímto jednáním došlo k porušení správních (policejních) předpisů. V tomto případě příslušný
orgán přijme stanovené opatření. Soud rozhoduje pouze v případě, kdy došlo ke spáchání
trestného činu. Tresty za správní delikty jsou evidovány Ministerstvem spravedlnosti (trestní
rozhodnutí Ministerstvem vnitra).
Ve Francii jsou přestupky rozděleny do pěti kategorií, z nichž první čtyři jsou trestány
pouze pokutou. Pátá kategorie se projednává soudně a uložená pokuta může být doprovázena
doplňujícími opatřeními, jako je zabavení řidičského průkazu na tři měsíce a více, zákaz
držení a nošení zbraně max. na tři roky, konfiskace zbraní, odebrání zbrojního průkazu,
propadnutí věci, která sloužila k přestupku apod. Pokuty za přestupky prvních čtyř kategorií
ukládají orgány pověřené příslušnou prokuraturou (místní správní orgány, policie, četnictvo,
kontroloři veřejných dopravních prostředků). Přestupky páté kategorie a odvolání proti
uložení pokut za přestupky prvních čtyř kategorií projednává policejní soud (Tribunal de
police) při soudech 1. instance (Tribunal de grance instance). Přestupky prvních čtyř kategorií
evidují orgány, které je předepsaly a daňové úřady, které sledují zaplacení uložených sankcí.
Výsledky soudních řízení spojených s přestupkem páté kategorie se evidují v Ústředním
rejstříku trestů. Tento rejstřík je součástí Ministerstva spravedlnosti. Evidované přestupkové
tresty se objevují pouze na výpisech určených přímo soudním orgánům, nikoli na výpisech
určených pro běžnou potřebu a vydávaných příslušné osobě.
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V Německu projednávají přestupky správní úřady. Sankcí je většinou pokuta. V zemi
existuje Centrální evidence řidičů a Centrální evidence živnostníků. Centrální evidenci řidičů
vede Kraftfahrt-Bundesamt ve Flensburgu. Evidují se dopravní přestupky včetně dopravních
nehod. Do evidence se zanášejí pokuty za dopravní přestupky od 40,- Euro. Centrální
evidenci živnostníků vede Služebna Generálního spolkového státního zástupce u Spolkového
soudního dvora. Do evidence jsou zanášeny přestupky v souvislosti s provozováním živnosti
nebo v podniku jiných podnikatelských činností. Do evidence se zanášejí také peněžní pokuty
od 200,- Euro. Evidované údaje se mohou týkat fyzických i právnických osob.
c) vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Základním cílem celé navrhované úpravy je, aby stát dokázal efektivněji reagovat na
opakovanou drobnou kriminalitu, která v součtu podstatným způsobem poškozuje zákonem
chráněné zájmy a není přitom řešitelná jako pokračování v trestném činu dle platné právní
úpravy.
d) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
e) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána, její slučitelnosti s právními akty Evropských společenství a
odůvodnění případných odchylek
Na návrh zákona se nevztahují předpisy Evropské unie, a není tedy s nimi v rozporu.
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, nebudou návrhem zákona dotčeny.
f) předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, zejména
nároky na státní rozpočet, dopad na životní postavení a na rovné postavení mužů a
žen
Návrh zákona se nedotýká principu rovného zacházení s muži a ženami. Návrh zákona
nemá vliv na životní prostředí. Předkládaný návrh zákona nemá žádný dopad
na podnikatelské prostředí. Návrh zákona bude mít dopad na veřejné rozpočty, když lze
předpokládat větší zatíženost obecních úřadů shromažďováním pravomocných rozhodnutí
11

o spáchaných přestupcích a jejich zasíláním na základě požadavku obce nebo městské části hl.
m. Prahy. Odhadovaný náklad bude u jednotlivých obcí činit v průměru (dle rozsahu agendy)
přibližně 400 tis. Kč ročně.

II. Z v l á š t n í

část

ČÁST PRVNÍ – Změna trestního zákoníku
1. až 3. K § 205
Zavádí se trestnost opakovaného spáchání přestupku krádeže. Jde o úpravu, která do
konce roku 2009 existovala (§ 247/1 písm. e) zák. č. 140/1961 Sb.) a plně se osvědčila, proto
je vhodné se k ní vrátit.
4. K § 354a
Zavádí se trestnost opakovaného obtěžování spoluobčanů drobným narušováním soužití
v rozhodném čase 3 po sobě jdoucích let. Navrhovaná úprava přebírá terminologii
přestupkového zákona a je systematicky řazena do příslušného oddílu trestního zákoníku.
5. K § 358a
Zavádí se trestnost opakovaného porušení veřejného pořádku v rozhodném čase 3 po
sobě jdoucích let. Navrhovaná úprava přebírá terminologii přestupkového zákona a je
systematicky řazena do příslušného oddílu trestního zákoníku.

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o přestupcích
Navrhuje se změna přestupkové právní úpravy, která do doby, než vznikne celostátní
evidence některých přestupků, zakotví zákonný základ pro to, aby obecní úřady přestupcova
místa trvalého pobytu měly k dispozici informace o rozhodnutích o těch přestupcích, jejichž
recidiva dle předloženého návrhu vyvolává trestněprávní následky.
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Orgány vedoucí řízení o takových přestupcích se tohoto obecního úřadu budou obligatorně
dotazovat na výskyt předchozích pravomocných rozhodnutí v posledních 3 letech přede
dnem, kdy došlo k naplnění znaku skutkové podstaty přestupku.
Takové řešení zajistí rovné podmínky pro všechny, jejichž jednání naplní zamýšlenou
skutkovou podstatu trestných činů bez ohledu na to, kde se opakovaných přestupků dopustili.
Ustanovení je systematicky zařazeno do ustanovení zákona upravující součinnost relevantních
orgánů, zapojených do řízení o přestupcích.
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Vybraná ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009
Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., ve znění navrhovaných změn:
....
§ 205
Krádež

(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a
a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,
b) čin spáchá vloupáním,
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního
násilí,
d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, nebo
f) byl za takový přestupek v posledních třech letech alespoň dvakrát postižen,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za čin uvedený v odstavci 1 v
posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až tři léta.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy
nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
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c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
(6) Příprava je trestná.
......
DÍL 5
Trestné činy narušující soužití lidí
§ 352
Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením
škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2)

Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje

usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich
skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické
přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán
odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového
činu.
§ 353
Nebezpečné vyhrožování
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou
takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až
na jeden rok nebo zákazem činnosti.
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(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
c) se zbraní,
d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo
e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání
směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou
povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
§ 354
Nebezpečné pronásledování
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak
kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o
život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1
a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
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b) se zbraní, nebo
c) nejméně se dvěma osobami.
§ 354 a
Opakované narušování soužití lidí
Kdo naruší soužití lidí
a) vyhrožováním jinému újmou na zdraví,
b) drobným ublížením na zdraví,
c) nepravdivým obviněním z přestupku, nebo
d) schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním
a byl v posledních třech letech za takový přestupek alespoň dvakrát postižen, bude
potrestán peněžitým trestem nebo odnětím svobody až na dvě léta.
§ 355
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez
vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem.
§ 356
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
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(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině,
náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které
hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

DÍL 6
Jiná rušení veřejného pořádku
§ 357
Šíření poplašné zprávy
(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého
místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá
vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva
nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému
sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo
jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo
hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
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b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní
samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která
je podnikatelem.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek
nebo majetek, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
§ 358
Výtržnictví
(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo
výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku,
anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání,
shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) opětovně, nebo
b) jako člen organizované skupiny.
§ 358a
Opakované rušení veřejného pořádku
Kdo poruší veřejný pořádek tím, že
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
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d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
e) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných
tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených
k rekreaci nebo turistice,
f) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení,
g) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená
místa
a byl v posledním třech letech za takový přestupek alespoň dvakrát postižen, bude
potrestán peněžitým trestem nebo odnětím svobody až na dvě léta.

§ 359
Hanobení lidských ostatků
(1) Kdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými
ostatky nakládá v rozporu se zákonem.
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch, nebo
c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
§ 360
Opilství
(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu
nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři
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léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější,
bude potrestán tímto trestem mírnějším.
(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti
v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se
přivedl do stavu nepříčetnosti.

Vybrané ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění navrhovaných změn:
§ 58
(1) Státní orgány, orgány Policie České republiky (dále jen „orgány policie“) a obce oznamují
příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich
projednávání. V oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní
prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán
určitou osobou.
(2) Oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o
přestupky
a) proti veřejnému pořádku,
b) proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k
ublížení na zdraví,
c) proti majetku,
d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České
republiky,
f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. ch), § 30 odst. 1 písm. d) až j) a § 35 odst. 1 písm. f),
učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku
a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním
orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední záznam, který přiloží
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k oznámení. Oznámení učiní orgán policie nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se
o přestupku dozví.
(3) Orgán policie
a) věc odevzdá příslušnému orgánu, jde-li o jednání mající znaky přestupku, které se
projednává podle zvláštních předpisů,3) nebo jde-li o jiný správní delikt než přestupek
anebo nasvědčují-li skutečnosti, že jde o trestný čin,
b) věc odloží, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek projednat, anebo
nezjistí-li do jednoho měsíce ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti
odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba; pominou-li důvody odložení, věc
oznámí, není-li na místě věc vyřídit jinak.
(4) Dozví-li se orgán policie o přestupku od občana, vyrozumí jej na jeho žádost do třiceti dnů
o provedených opatřeních.
(5) Pravomocná rozhodnutí o přestupcích dle § 47 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h), dle
§ 49 odst. 1 písm. c) a o přestupku úmyslného způsobení škody na cizím majetku krádeží
dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích jsou obcemi a městskými částmi hlavního
města Prahy zasílána obecnímu úřadu určenému podle místa trvalého pobytu přestupce,
nemá-li jej, dle místa jeho posledního známého pobytu. V případě změny místa trvalého
pobytu je obecní úřad dosavadního místa trvalého pobytu povinen zaslat tato
rozhodnutí obecnímu úřadu určenému dle nového místa trvalého pobytu.
(6) Obec nebo městská část hlavního města Prahy, která zahájí řízení ve věci přestupků
dle § 47 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h), dle § 49 odst. 1 písm. b) a o přestupku
úmyslného způsobení škody na cizím majetku krádeží dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona
o přestupcích, si vyžádá od obecního úřadu určeného dle místa trvalého pobytu zaslání
pravomocných rozhodnutí dle věty prvé za dobu 3 let předcházejícího dni, kdy nastaly
okolnosti nasvědčující podezření ze spáchání přestupku.
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Příloha č. 4 k usnesení č. 12/25Z/2011

4. Návrh novelizace zákonné úpravy veřejné služby,
zakotvení povinnosti příjemce sociálních dávek
odpracovat si veřejnou službu a povinnosti obcí
vytvářet

podmínky

pro

uplatnění

příjemce

sociálních dávek v rámci veřejné služby
a
návrh zákonné úpravy možnosti občanů odpracovat
si dluhy vůči obcím a veřejným institucím

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2011
VI. volební období
__________________________________________________________

Návrh
Zastupitelstva Ústeckého kraje

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
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ZÁKON
ze dne……….. 2011,

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:¨

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. I

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění ve znění zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008
Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 18a odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta:
„Pomocí obci se rozumí i pomoc jiným právnickým nebo fyzickým osobám v uvedených
oblastech, a to na základě rozhodnutí rady obce. Smlouvu o výkonu veřejné služby může
v takovém případě uzavřít s osobou v hmotné nouzi přímo tato jiná právnická nebo fyzická
osoba.“

2. V § 18a odst. 2 se slova „může poskytnout“ nahrazují slovem „poskytne“.

3. V § 18a se za odstavec 4 vkládá odstavec 5, který zní:
„(5) Veřejnou službu lze ve vymezených oblastech vykonávat také v zájmu státu nebo
kraje či jiné veřejnoprávní korporace, stanoví-li tak zvláštní zákon.“
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4. § 19 včetně poznámek pod čarou zní:
„§ 19
Je-li to v zájmu sociálního začlenění osoby v hmotné nouzi, může obec zcela nebo zčásti
prominout této osobě vyměřený poplatek30a) či pravomocně uloženou pokutu30b), jež jsou
příjmem rozpočtu obce. Toto prominutí může obec podmínit výkonem veřejné služby nebo
veřejně prospěšných prací v přiměřeném rozsahu touto osobou.
___________________
30a

) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

30b

) Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v e znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 62a písm. a) se čárka nahrazuje středníkem, za kterým se doplňuje věta:
„evidence obsahuje údaje o jménu, příjmení, datu narození a trvalém pobytu

osoby

konající veřejnou službu, a o místu, čase a povaze veřejné služby.“.

6. V § 62a písm. b) se slova „uděluje závazné pokyny“ nahrazují slovy “stanovuje pravidla“.

7. V § 62a se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) zabezpečuje informovanost veřejnosti o konkrétních podmínkách vykonávání veřejné
služby na území obce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

8. V § 62b písm. a) se na konci doplňují slova „nebo určuje, s kým osoba v hmotné nouzi
smlouvu o výkonu veřejné služby může v zájmu obce uzavřít,“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. II
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona
č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.313/2002 Sb. , zákona č. 311/2002 Sb., zákona
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č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č.626/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 61/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 477/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 a zákona č. 347/2010 se mění takto:

V § 38 se za odstavec 7 vkládá odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou zní:
„(8) Příslušný orgán obce rozhodující o vzdání se práva anebo o prominutí dluhu může tento
úkon ze své strany podmínit tím, že dlužník vykoná v rozsahu přiměřeném výši dluhu
veřejnou službu nebo veřejně prospěšné práce za podmínek stanovených zvláštním
zákonem.43)
___________________________________
43

) § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
§ 112 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ
Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. O b e c n á č á s t
I.A. Rozšíření okruhu subjektů, v jejichž prospěch je možné vykonávat veřejnou
službu, a precizace výkonu státní správy na tomto úseku (čl. I návrhu, bod 1. 3., 5. - 8.)
a) zhodnocení platného právního stavu:
1. Přehled dotčených právních předpisů
Právními předpisy, relevantními pro výkon veřejné služby, jsou za stávajícího právního stavu
zejména:
- Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
- Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
- Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
- Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
- Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
(všechny zákony ve znění pozdějších předpisů).

2. Stručné zhodnocení platné právní úpravy
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje od
1. 1. 2009 využít v případě osob v hmotné nouzi1) nový institut tzv. „veřejné služby“.

1)

Hmotná nouze ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi je stav, kdy osoba či rodina
nemá dostatečné příjmy na uspokojení svých základních životních potřeb. Současně si tyto příjmy nemůže
z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Lidé v hmotné nouzi
mohou požádat o příspěvek na živobytí, což je základní dávka pomoci, která řeší nedostatečný příjem
osoby/rodiny (neslouží ale k úhradě nákladů na bydlení, pro tento účel jsou poskytovány dávky jiné). Nárok
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Veřejná služba doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání (oba
instituty jsou právně zakotveny zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a dobrovolnické
služby (ve smyslu zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) paletu integračních
a sociálně aktivizačních instrumentů, jejichž hlavním smyslem je zachování pracovních
návyků a dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze. Tyto osoby
mohou již za stávajícího legislativního stavu na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi
obcí a osobou v hmotné nouzi, tzv. veřejnou službou zabezpečovat pomoc obcím
v záležitostech, které jsou konány ve prospěch obce a jejích občanů. Jde zejména o zlepšování
životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, či pomoc
v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Jeví se jako v nepochybném zájmu obcí, aby
u těch osob, které nevyužijí

(popřípadě nemají možnost využít) některou z ostatních

stávajících možností zachovávajících pracovní dovednosti (veřejně prospěšné práce,
krátkodobé zaměstnání či dobrovolnickou službu) , umožnily osobám v hmotné nouzi podílet
se na činnostech, které přinesou užitek obci i osobám dlouhodobě setrvávajícím ve stavu
hmotné nouze. Institut veřejné služby je platformou oboustranně prospěšného vztahu, kdy na
straně obce dochází kromě plnění povinnosti umožňovat a podporovat sociální integraci svých
znevýhodněných občanů k získání ekonomické úspory (finanční prostředky, jež by musely
být jinak vynaloženy na zajištění daných činností).

Osoby v hmotné nouzi navíc mohou výkonem veřejné služby pozitivně ovlivnit výši
svého příspěvku na živobytí. Výše částky živobytí dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. g)
zákona o pomoci v hmotné nouzi klesá po šesti měsících pobírání příspěvku na živobytí na
úroveň existenčního minima. K tomu poklesu nedojde, pokud příjemce příspěvku na živobytí
vykonává veřejně prospěšné práce, krátkodobé zaměstnání nebo veřejnou službu
a dobrovolnickou službu minimálně v rozsahu 20 hodin měsíčně, neboť taková aktivita je dle
výslovné dikce zákona považována za snahu o zvýšení příjmu vlastní prací, protože podle
ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) zákona o pomoci v hmotné nouzi se za projevenou snahu
o zvýšení příjmu vlastní prací považuje výkon dobrovolnické služby nebo veřejné služby, jeli tato služba vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně.2) Zvolená konstrukce právní

2)

na příspěvek vzniká, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či
rodiny částky živobytí. Ta se stanovuje pro každého individuálně, a to na základě hodnocení snahy
a možností. Dále se odvozuje od částek existenčního a životního minima. Životní minimum pro jednotlivce
činí 3 126 Kč a existenční minimum 2 020 Kč.
Podle § 24 odst. 1 písm. f) a g) zákona o hmotné nouzi částka živobytí osoby činí u osoby, která vykonávala
dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, částku
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úpravy odpovídá principu aktivizace osob v hmotné nouzi, jimž je umožněno i po dobu, kdy
nemohou z nejrůznějších důvodů „dosáhnout“ na příjem z klasického pracovněprávního
poměru či ze samostatné výdělečné činnosti, vykonávat tomu v zásadě naroveň postavené
aktivity, vylepšovat si tak svou hmotnou situaci a zároveň poskytovat do veřejného rozpočtu
přiměřené protiplnění.

Veřejnou službou ve smyslu § 18a zákona o pomoci v hmotné nouzi se za stávajícího
právního stavu výslovně rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména
při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství a dále v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Při sjednání rozsahu pracovní
doby, doby odpočinku, podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro
výkon veřejné služby použijí pracovněprávní předpisy (pro výkon veřejné služby osobou
mladší 18 let se použijí pracovněprávní předpisy upravující pracovní podmínky mladistvých
zaměstnanců). V případě uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby je obec povinna uzavřít
pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba
vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena (osoba vykonávající veřejnou
službu odpovídá pouze za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby úmyslně).
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jako „MPSV“) může dle stávajícího znění § 18a
odst. 2

zákona o pomoci v hmotné nouzi poskytnout obci dotaci ke krytí sjednaného

pojistného. Dotace je v průběhu kalendářního roku obci poskytována zálohově a po skončení
kalendářního roku ji obec zúčtuje podle skutečně vynaložených výdajů. Obec sdělí MPSV na
základě jeho výzvy údaje potřebné pro výpočet výše dotace a zálohy na ni. Obec je dle
ustanovení § 18a odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi oprávněna požádat příslušný orgán
pomoci v hmotné nouzi o poskytnutí informací o tom, zda osoba vykonávající veřejnou
službu již někdy veřejnou službu vykonávala a jak byla hodnocena. Potřebné informace
poskytne obci příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi bezodkladně. Podle § 61 odst. 1 písm.
e) zákona o pomoci v hmotné nouzi zpracovává a na žádost písemně poskytuje informace
o tom, zda a jak osoba vykonávala veřejnou službu, pověřený obecní úřad. Obecní úřad
v přenesené působnosti vede evidenci osob vykonávajících veřejnou službu na území obce,

existenčního minima zvýšenou o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem
a u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, částku existenčního minima.
Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací, osobu
pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu, která má příjem z výdělečné
činnosti, osobu, která je invalidní v prvním nebo ve druhém stupni, a osobu, která vykonává dobrovolnickou
službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci.
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uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné
služby, informuje příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o tom, že byl zahájen výkon
veřejné služby, že byla veřejná služba ukončena a zda a jak byla veřejná služba vykonávána
a podává na základě písemné žádosti krajské pobočce Úřadu práce informace o tom, zda a jak
byla veřejná služba osobou vykonávána (ustanovení § 62a písm. a) – d) zákona o pomoci
v hmotné nouzi).

Dle ustanovení § 62b písm. a) a b) obec v samostatné působnosti uzavírá smlouvu o výkonu
veřejné služby a uzavírá pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo
na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

Institut veřejné služby je za stávajícího právního stavu (a měl by být i nadále) zakotven jako
možnost pro obě strany vztahu, tedy jako možnost pro příjemce dávky pomoci v hmotné
nouzi, tak pro obce. Žádné z obcí není zákonem uloženo, aby veřejnou službu umožňovala
a v jakém rozsahu, a ani si takovou konstrukci nelze s největší pravděpodobností představit.
Jelikož je samozřejmě současně navýsost žádoucí, aby institut veřejné služby byl ku
prospěchu integrace osob v hmotné nouzi a prospěchu obcí využíván co nejhojněji, měla by
pro to příslušná právní úprava připravit co nejefektivnější podklad. Navrhovaná úprava
zákona o pomoci v hmotné nouzi tak na základě vyhodnocení dvouleté účinnosti právní
úpravy veřejné služby (1.1.2009 – 31.12.2010) reaguje na její nejzásadnější detekované
nedostatky a doplněním příslušných ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi je
odstraňuje.

Stručný exkurz do relevantních oblastí zahraničních právních úprav demonstruje, že
zákonná konstrukce obdobná institutu veřejné služby dle českého zákona o pomoci v hmotné
nouzi je široce zaužívaným institutem práva sociálního zabezpečení, přičemž okruh příjemců
veřejné služby (subjektů, v jejichž prospěch je vykonávána) odpovídá návrhem vymezenému
širšímu pojetí.
Sociální pomoc v Dánsku zahrnuje minimum finanční podpory bez spoluúčasti příjemce
v podobě aktivačních opatření v případech, kdy jsou osoby dočasně neschopny pokrýt své
nebo rodinné životní náklady, zároveň národní legislativa klade důraz na „sociální aktivaci“,
tj. přímé nebo nepřímé aktivity zaměřené na posilování schopností příjemců k zahájení nebo
obnovení jejich působení na trhu práce a zapojení do společnosti. Hlavní součástí je povinnost
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aktivity – příjemci dávek sociální pomoci mají právo i povinnost účastnit se na aktivitách
alespoň 30 hodin týdně, když v opačném případě může dojít ke snížení nebo k odnětí dávek
sociální pomoci. Aktivační programy jsou specificky zaměřeny na jednotlivé nezaměstnané,
berou ovšem v úvahu také potřeby firem, tj. jejich požadavky na lidské zdroje. Do politiky
byli zahrnuti také sociální partneři na lokální úrovni a dánská vláda zavedla programy (tzv.
leave schemes), které dávaly pracovníkům příležitost opustit na dané období pracovní trh, což
mělo za cíl uvolnit místo pro nezaměstnané.
Na Slovensku došlo od roku 2000 ke zpřísnění některých podmínek nároků na dávky
ze státního rozpočtu, mezi něž patřilo i zakotvení tzv. aktivačních činností v zájmu podpory
udržování pracovních návyků uchazečů o zaměstnání. Aktivační činnost se vykonává
v rozsahu nejméně deseti hodin týdně, a to formou menších obecných služeb pro obec
organizovaných obcí (určených na zlepšení ekonomických podmínek, sociálních podmínek,
kulturních podmínek a životního prostředí obyvatel obce) a formou dobrovolnických prací
(všeobecně prospěšné povahy) organizovaných v zákoně vymezenými právnickými nebo
fyzickými osobami (jedná se především o rozpočtové organizace a příspěvkové organizace
poskytující sociální služby, zařízení sociálních služeb, církve a náboženské společnosti,
zdravotní zařízení, školské zařízení, rozpočtové a příspěvkové organizace v oblasti kultury
a nevládní organizace). .
Ve Spolkové republice Německo existuje jako záchytná sociální síť obecný program sociální
pomoci, kterým jsou zajišťovány platby existenčního minima pro potřebné. Plnou podporu
v nezaměstnanosti může získat jen člověk, který je bez práce maximálně 1 rok, poté bude
dostávat mnohem nižší částku, která odpovídá sociálním dávkám. Vyšší dávky může získat
pouze ten, kdo nastoupí na obecně prospěšné práce. V rámci programu podpory zaměstnání
mohou nezaměstnaní provádět pomocné práce ve veřejném zájmu. Spolková agentura práce
využívá k provádění těchto opatření tzv. „nositele“, mezi něž patří např. obce, spolky, či
společnosti občanského práva, a jejichž věcné a personální vybavení musí být schopno zajistit
řádné a úspěšné provádění těchto aktivizačních opatření. Nositelé uzavírají s přiděleným
nezaměstnaným časově omezenou pracovní smlouvu, která nepodléhá povinnosti odvodu
příspěvku k pojištění v nezaměstnanosti.
Rovněž ve Francii se v posledních letech klade stále větší důraz na programy zaměřené na
návrat nezaměstnaných do práce. Od konce 80. let 20. století mohla každá osoba starší 25 let
(i mladší, stará-li se o nezletilé dítě) požádat o tzv. minimální příjem pro sociální a pracovní
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zařazení (stanovení minima závisí na situaci rodiny, přičemž se zohledňují veškeré příjmy
včetně rodinných dávek), o níž může požádat každá osoba starší 25 let, nebo mladší, jestliže
se stará o dítě. V rámci tohoto programu státní sociální pomoc vyplácí rozdíl mezi
existujícími příjmy žadatele a výší minimálního příjmu. Žadatel však musel přijmout tzv.
„zařazovací projekt“ a podepsat závazek, že se bude plně účastnit akcí organizovaných státem
za účelem sociálního či pracovního zařazení (školení a zaměstnání). Od roku 2001 se dávky
vyplácejí v rámci Plánu na pomoc k návratu do zaměstnání, jehož páteřní myšlenkou
je podpis smlouvy mezi nezaměstnaným a správou pojištění. Podpisem této smlouvy
se inicializuje tzv. Projekt individualizované akce, který připravuje ve spolupráci
s nezaměstnaným Národní úřad pro zaměstnání a jehož hlavním cílem je zmobilizovat
veškeré úsilí ve prospěch žadatele a zabránit, aby „nespadl“ do skupiny dlouhodobě
nezaměstnaných. Regionální vedoucí ředitelství definují politiku zaměstnanosti na základě
potřeb každého regionu (oproti České republice, kde tuto úlohu vykonává MPSV). Jednotlivé
úřady práce tak nefungují jednotným způsobem, neboť jejich činnost je odvislá od definování
politiky zaměstnanosti regionálním vedoucím ředitelstvím v konkrétním regionu. Na úřadech
práce jsou zaměstnáváni zaměstnanci i na základě tzv. pomocných pracovních smluv, jež
jsou určeny lidem, kteří žijí ze sociálního minima. Zaměstnávat občany na základě těchto typů
pracovních smluv mohou jen vládou vymezení zaměstnavatelé (veřejná správa a neziskový
sektor). V těchto případech je zaměstnavatel osvobozen od placení pojistného a jiných plateb
za tyto zaměstnance (např. sociální pojištění, daň z příjmu apod.). Tyto pracovní smlouvy
jsou smlouvami na dobu určitou, maximální délka trvání těchto smluv je 24 měsíců.
Zaměstnanci na úřadu práce jsou takto zaměstnáváni na základě dvou typů pomocných
pracovních smluv, a to tzv. „doprovodná smlouva k zaměstnání“ (Contrat d'Accompagnement
dans l'Emploi) nebo „pracovní smlouva budoucnosti“ (Contrat d’Avenir). „Doprovodná
smlouva k zaměstnání“ je určena pro lidi, kteří se potýkají se zvláštními sociálními nebo
profesními potížemi v přístupu k práci, jež mohou na základě této smlouvy pracovat nejméně
20 hodin týdně, a to po dobu minimálně 6 měsíců (možné dvakrát prodloužit). „Pracovní
smlouva budoucnosti“ je smlouva na dobu určitou (na dva roky), určená uchazečům o
zaměstnání, kteří pobírají životní minimum, anebo již nemají nárok na žádný typ podpory.
Mzda je jim počítána na základě hodinové minimální mzdy. Délka pracovní doby za týden je
26 hodin. „Pracovní smlouvy budoucnosti“ byly ukončeny k 1.1.2010, částečně nahrazeny
novým programem dotovaným státem pro lidi nad 30 let.
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Ve Švédsku existují tři různé stupně dávek, a to dávky pro základní potřeby, dávky pro
dlouhodobé potřeby a jiné dávky. Sociální pomoc je financována obcemi z místních daní
z příjmu a jednorázových subvencí od vlády. Rozsah dávek poskytovaných v jednotlivých
správních celcích může být odlišný, nesmí však být nižší než je stanovené existenční
minimum. Na poskytnutí sociální pomoci mají nárok osoby, které nejsou schopny vlastními
silami zajistit obživu a uspokojování dalších základních potřeb z důvodů nemoci, dětství,
stáří, zdravotního postižení nebo jiných sociálních příčin. K tomu, aby byl jedinec definován
jako regulérně nezaměstnaný, musí být nedobrovolně nezaměstnaný, být registrován na úřadě
zaměstnanosti jako uchazeč o zaměstnání, musí být zároveň schopen pracovat a nesmí se
bránit přijmout odpovídající práci (alespoň 3 hodiny denně nebo 17 hodin týdně nepřetržitě).
Existující institut „záruky aktivace“ je zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané a zahrnuje
účast v programech aktivní politiky zaměstnanosti po prvních 100 dnech nezaměstnanosti.
Účast je povinná, pokud chce dotyčný získat plnou podporu v nezaměstnanosti.

b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Z výše uvedeného plyne, že veřejná služba je efektivním nástrojem a prospěšnou součástí
veřejné sociální a integrační politiky. Aby však její využití mohlo být ještě všestrannější
a efektivnější, je třeba upravit legislativně následující okruhy:

- Odstranění nejasností, se kterými subjekty lze uzavírat smlouvu o veřejné službě,
spojené s výslovným rozšířením množiny těchto subjektů: Byť lze již za stávající dikce
zákona o pomoci v hmotné nouzi dovodit, že obec může veřejnou službu organizovat nejen
sama, ale může ji delegovat i na jiné subjekty (například na obecní příspěvkové organizace,
soukromé či neziskové organizace), za podmínky, že se jedná o záležitosti v zájmu obce, jeví
se jako vhodné a pro uživatelské uchopení zákona obecními samosprávami jako vstřícnější to
zakotvit výslovně.
Jestliže obec zabezpečuje sama úkoly týkající se veřejné služby, obsažené v § 62b zákona
č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
potom je nezbytné postupovat podle § 102 odst. 3, event. podle § 99 odst. 2, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“). Pokud obec nezabezpečuje veřejnou službu sama, může úkoly obsažené v § 62b
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zákona přenést na příspěvkové organizace obce, popřípadě na jiné organizace. V případě
příspěvkové organizace obce lze úkoly obsažené v § 62b zákona o pomoci v hmotné nouzi
přenést a zabezpečit formou schválení nebo změnou její zřizovací listiny [§ 84 odst. 2 písm.
d) zákona o obcích]. Tímto způsobem může postupovat zastupitelstvo obce. V případě
jiných organizací, které by mohly zabezpečovat pro obec veřejnou službu, mohou být
úkoly uložené obci v samostatné působnosti delegovány na tuto organizaci smluvní
formou, k čemuž dosud zákon žádnou orientaci neposkytuje, bylo by proto namístě do
zákona doplnit odkaz, že tato možnost skutečně existuje a že se zde postupuje při plnění
úkolů v samostatné působnosti. Uzavírání takovýchto smluv spadá do kompetence rady
obce.

- Zároveň se jeví jako žádoucí stávající okruh subjektů rozšířit i o subjekty státního
sektoru, jimž by mohla být skrze veřejnou službu poskytována pomoc v záležitostech
veřejného zájmu. Není důvod, aby existoval co do okruhu příjemců výkonu veřejné služby
rozdíl oproti institutu veřejně prospěšných prací, jimiž se dle ustanovení § 112 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti rozumí „časově omezené pracovní příležitosti spočívající
zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo
jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných
obecně prospěšných institucí“. Tomuto směru uvažování rovněž odpovídá vývoj relevantní
zahraniční právní úpravy (viz výše předestřený stručný exkurz). Takové řešení zvýší šance
aktivních příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, že naleznou možnost veřejnou službu
vykonávat, zároveň uleví obcím, které nejsou z nejrůznějších důvodů ve stavu veřejnou
službu organizovat, od tlaku, aby tak v nejbližší době učinily.
Smyslem rozšíření okruhu adresátů veřejné služby je vytvoření co nejpestřejší nabídky
veřejné služby tak, aby lidé v hmotné nouzi měli dostatečné možnosti k výběru možných
činností. Ze stejného důvodu se navrhuje vytvořit legislativní předpoklad pro to, aby bylo
možné obdobně poskytovat také pomoc státu a jiným veřejnoprávním korporacím nebo
v jejich zájmu. Předkládaný návrh ponechává na zákonodárci, aby u jednotlivých
veřejnoprávních institucí vytvořil konkrétní podmínky výkonu veřejné služby (např. v oblasti
zdravotnictví, veřejného pořádku, sociálních služeb apod.).
- Upravení podrobností o evidenci osob v hmotné nouzi: Evidenci osob v hmotné nouzi
vykonávajících veřejnou službu na území obce vede pověřený pracovník obecního úřadu.
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Způsob evidence není zákonem předepsán. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně citlivé
osobní údaje a ostatně i proto, aby bylo možné si odpracovanou veřejnou službu nárokovat
celorepublikově, by evidence měla obsahovat informace obsažené ve smlouvě o výkonu
veřejné služby a dále informaci o datu zahájení a ukončení veřejné služby.
- Výslovné zakotvení nárokovosti dotace poskytnuté obcím ze strany MPSV na pojistné
kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou
službu způsobí nebo jí bude způsobena: Stávající ustanovení § 18a odst. 2 zákona o pomoci
v hmotné nouzi předvídá, že MPSV dotaci na (obligatorní) pojistné poskytnout pouze může,
což může být pro obce demotivujícím faktorem při jejich rozhodování, zda veřejnou službu na
svém území organizovat či nikoli. Veřejná služba je institutem státní politiky pomoci
v hmotné nouzi, obec ji pouze realizuje. Dotace, které stát vyplácí na pojištění

osob

vykonávajících veřejnou službu, by měly být v každém případě nárokové. Není vzhledem
k upravované materii představitelné, proč by v některých případech obci dotace být
poskytnuta měla a v jiných případech nikoli. Nutno zde dodat, že obavy obcí z nedostatečné
finanční pomoci státu při zavádění veřejné služby jsou velmi často zmiňovanou překážkou
rozvoje tohoto institutu. Potvrdil to i výzkum „Vyhodnocení aplikace veřejné služby“
uspořádaný v dubnu 2010 MPSV.
- Jako podstatná pro praktický rozvoj veřejné služby se rovněž jeví precizace zákonem
formulovaných povinností obcí/obecních úřadů, a to jak v samostatné, tak přenesené
působnosti, a to především pokud jde o informování veřejnosti a o stanovení pravidel
výkonu veřejné služby. V praxi například vzbuzuje pochybnosti otázka, zda je možné, aby
občan vykonával veřejnou službu pro jinou obec, než ve které je hlášen k trvalému pobytu.
Takové řešení není příliš často používáno a nejsou s ním zatím vyhodnotitelné zkušenosti.
I proto by bylo vhodné zdůraznit propagační a informační roli obecního úřadu, která je
klíčová pro lepší pochopení výhodnosti institutu veřejné služby. Navrhovaný dálkový přístup
k informacím neslouží jen pro potřeby samotných osob v hmotné nouzi, z nichž některé ani
přístup k internetu nutně nemusí mít, ale i pro potřeby pomáhajících organizací a pro
zefektivnění celého systému pomoci v hmotné nouzi jako takového.

c)

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Základním cílem navrhované úpravy je, aby veřejná služba byla jako institut dostupná co
nejširšímu okruhu zájemců o ni, a aby postavení poskytovatelů veřejné služby i vykonavatelů
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veřejné služby bylo transparentní. Vzhledem k aktuálnímu společenskému a ekonomickému
vývoji v České republice (nezbytnost úspor veřejných rozpočtů kombinovaná s nárůstem
počtu osob v ekonomické nouzi a v sociálním vyloučení) se jeví jako naprosto nezbytné
usilovat o co nejkvalitnější a v praxi efektivně fungující právní úpravu integračních nástrojů
pomoci v hmotné nouzi, jejichž prostřednictvím je dosahováno stavu, kdy příjemce dávky
pomoci v hmotné nouzi není pouze pasivním objektem podpůrné politiky, ale aktivně se
zapojuje pro udržení běžných pracovních návyků a vrací tak současně minimálně část
ekonomické hodnoty zpět do veřejných rozpočtů.

Probíhající projednávání legislativních návrhů Parlamentem ČR, které mají význam
pro předkládaný materiál:
V okamžiku předložení tohoto návrhu změn zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR sněmovní
tisk č. 372/0, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony; návrh zákona byl po 1. čtení dne 8.6. 2011 přikázán
k projednání Výboru pro sociální politiku, projednávání zařazeno na jednání Výboru od
25. srpna 2011.
Na základě analýzy tohoto sněmovního tisku bylo zjištěno, že změny navrhované tímto
sněmovním tiskem ve vztahu k zákonu o pomoci v hmotné nouzi se mj. zásadním způsobem
dotýkají právní úpravy institutu veřejné služby a jde tak o návrh věcně konkurující
předkládanému návrhu Ústeckého kraje.
Sněmovní tisk č. 372/0 navrhuje ve vztahu k institutu veřejné služby následující změny:
1. § 18a má nově včetně nadpisu znít:
„§ 18a
Veřejná služba
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(1) Veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům3) zejména v oblastech
zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci
v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána
osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy, která obsahuje základní údaje o těchto
osobách (jméno, popřípadě jména, příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt), místo,
předmět a dobu výkonu veřejné služby, uzavřené s krajskou pobočkou Úřadu práce po dohodě
s obcí nebo dalším subjektem. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.
(2) Při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se pro výkon veřejné služby použijí pracovněprávní předpisy. Pro
výkon veřejné služby osobou mladší 18 let se použijí pracovněprávní předpisy upravující
pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců. V případě uzavření smlouvy o výkonu veřejné
služby je krajská pobočka Úřadu práce povinna uzavřít pojistnou smlouvu kryjící
odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu
způsobí nebo jí bude způsobena.
(3) Krajská pobočka Úřadu práce se může dohodnout s obcemi nebo dalšími subjekty na
organizování veřejné služby. Písemná smlouva uzavřená podle věty první obsahuje podmínky
vedení evidence osob vykonávajících veřejnou službu (evidence obsahuje základní údaje
o těchto osobách, včetně informací o zahájení výkonu veřejné služby, o jejím ukončení a její
hodnocení), udělování závazných pokynů při výkonu veřejné služby a zabezpečování kontroly
výkonu veřejné služby. Krajská pobočka Úřadu práce poskytne osobám vykonávajícím
veřejnou službu ochranné pomůcky a pracovní prostředky, pokud se s obcemi nebo dalšími
subjekty nedohodne jinak.“.

2. § 61 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 49a, 57 a 58 má nově znít:
„§ 61
Krajská pobočka Úřadu práce
(1) Krajská pobočka Úřadu práce
a) rozhoduje o přiznání příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku na
bydlení a o jejich výši a provádí jejich výplatu,

3)

Podtržení textu jsou zvýrazněna zhotovitelem návrhu pro objednatele Ústecký kraj s cílem upozornit na
styčná místa vypracovaného návrhu na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi a již projednávaného
sněmovního tisku č. 372/0.
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b)
poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu
předcházení; tyto informace cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem na území České
republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle jiného
právního předpisu57) sdělí písemně,
c)
posuzuje, zda se osoba uvedená v § 16 odst. 1 nestala neodůvodnitelnou zátěží
systému,
d) písemně sděluje Ministerstvu vnitra28) zjištění, že osoba uvedená v § 16 odst. 1 se stala
neodůvodnitelnou zátěží systému,
e) písemně sděluje Ministerstvu vnitra49a), že úhrnný měsíční příjem osoby uvedené v § 5 odst.
1 písm. f), a společně s ní posuzovaných osob, zjištěný při rozhodování o příspěvku na
živobytí, nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob,
f) spolupracuje zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí, povinnými osobami, orgány
činnými v trestním řízení a soudy při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání
plnění vyživovací povinnosti,
g) písemně sděluje Ministerstvu vnitra58), že cizinec, kterému bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci podle jiného právního předpisu57), podal žádost o příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc.
(2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna provést posouzení
podle odstavce 1 písm. c) a d) v odůvodněných případech též opětovně.

a oznámení

(3) Krajská pobočka Úřadu práce dále
a)
vede evidenci osob vykonávajících veřejnou službu, která obsahuje jméno, popřípadě
jména, příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt těchto osob, včetně informací
o zahájení výkonu veřejné služby, o jejím ukončení a hodnocení,
b) uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné
služby,
c) uzavírá smlouvu o výkonu veřejné služby,
d) uzavírá pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou
osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena,
e) uzavírá dohodu s obcí, že na jejím území může být veřejná služba vykonávána.
(4) Krajská pobočka Úřadu práce může s obcí nebo dalšími subjekty uzavřít písemnou
smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby obcí nebo dalšími subjekty.
___________________________
49a) § 106 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
57) § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
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58) § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.“.

3. Ustanovení § 62, 62a a 62b mají být zcela zrušeny.

Ačkoli nelze samozřejmě s jistotou předvídat, v jaké konečné podobě bude právní úprava
navrhovaná sněmovním tiskem č. 372/0 přijata a k jakému časovému okamžiku a nelze s ní
tak samozřejmě doposud uvažovat jako s platnou součástí českého právního řádu, je z návrhu
patrné, že má ve vztahu k institutu veřejné služby ambici řešit shodné aspekty, na něž je
zaměřen zpracovaný návrh Ústeckého kraje, a řeší je obsahově obdobným způsobem (viz
pasáže zvýrazněné podtržením):
a) rozšíření okruhu subjektů, pro něž může být veřejná služba vykonávána;
b) odbřemenění obcí při zajišťování veřejné služby převodem primární odpovědnosti na
orgán státní správy;
c) převod povinnosti uzavírat příslušné pojistné smlouvy na orgán státní správy;
d) upřesnění režimu vedení a obsahu evidence osob vykonávajících veřejnou službu.

Vzhledem k této okolnosti lze volit i variantu vyčkání výsledku projednávání
sněmovního tisku č. 372/0, který může mít vzhledem ke své komplexnosti a povaze
(jedná se o vládní návrh zákona, který má ambici komplexně zjednodušit a zefektivnit
mj. fungování systému pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a sociální péče)
výraznou šanci na přijetí oběma komorami Parlamentu ČR.
V takovém případě by se vypracovaný návrh Ústeckého kraje jevil být v části
„Rozšíření okruhu subjektů, v jejichž prospěch je možné vykonávat veřejnou službu,
a precizace výkonu státní správy na tomto úseku (čl. I návrhu, bod 1. - 3., 5. - 8.)“ jako
nadbytečný a tato část by mohla být z návrhu vypuštěna.
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I.B.

Zákonné zakotvení podmínek tzv. nefinančního vyrovnání dluhů osob

v hmotné nouzi vůči veřejným rozpočtům (čl. I návrhu, bod 4., čl. II návrhu)
a) zhodnocení platného právního stavu:
1. Přehled dotčených právních předpisů
Právními předpisy, relevantními pro nakládání s majetkem a pohledávkami obcí jsou
za stávajícího právního stavu zejména:
− ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních
zákonů,
− zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona
č. 162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv a svobod,
− zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do
vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
− zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve
znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
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− zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., kterým se mění
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony,
− zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
daňového řádu, v e znění zákona č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
− zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
− zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

2. Stručné zhodnocení platné právní úpravy
Obce mají jako veřejnoprávní korporace vlastní právní subjektivitu, každá obec je
samostatnou právnickou osobou (viz explicitně ustanovení § 18 odst. 2 písm. c/ občanského
zákoníku), oprávněnou vystupovat v právních vztazích svým jménem, nést odpovědnost
z těchto vztahů vyplývající a mít vlastní majetek. Právní subjektivita obce vedle subjektivity
ve sféře veřejného práva zahrnuje i subjektivitu ve sféře soukromého práva; na právně
relevantní úkony každé obce tak dopadá právní úprava soukromoprávních úkonů, navíc
doplněná a modifikovaná veřejnoprávní úpravou (zejména např. zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími
právními předpisy).4)
Ústavněprávními základy obecní samosprávy (včetně jejího ekonomického substrátu
v podobě vlastního majetku) jsou ustanovení čl. 8, čl. 99 a násl. Ústavy ČR, přičemž čl. 101
odst. 3 Ústavy ČR stanoví, že územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi,
které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Dle čl. 11 odst. 1

4)

Tuto „dvojakou“ povahu obcí explicitně potvrzuje kupř. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo
3297/2008 z 8.4.2009: „Je zřejmé, že obec ani jakožto účastníka soukromoprávního vztahu nelze vyjmout z
požadavků kladených na správu věcí veřejných. Obec jakožto veřejnoprávní korporace má při nakládání se
svým majetkem určité zvláštní povinnosti vyplývající právě z jejího postavení jakožto subjektu veřejného
práva. Proto i zde platí, že hospodaření s majetkem obce musí být maximálně průhledné, účelné a veřejnosti
přístupné.“
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Listiny základních práv a svobod má vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah
a ochranu. Jedná se o tzv. ekonomický základ samosprávy obcí, v jehož rámci obce hospodaří
samostatně, limitovány podmínkami stanovenými relevantní zákonnou úpravou (nejzásadnější
relevantní zákony jsou zmíněny výčtem v úvodu této subkapitoly).
Příjmy rozpočtu obce dle ustanovení § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů tvoří zejména příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, příjmy
z výsledku vlastní činnosti, příjmy z hospodářské činnosti právnických osob (pokud jsou
podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo jiného zákona příjmem
obce, která organizaci zřídila nebo založila), příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů
z výkonu státní správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů (zejména
ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených
v pravomoci obce podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo
zvláštních zákonů), výnosy z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení daní, dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, dotace z rozpočtu kraje,
prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy (např. z jimi ukládaných
pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem
obce), přijaté peněžité dary a příspěvky a jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří
do příjmů obce.
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů upravuje tvorbu,
postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a stanoví pravidla
hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Upravuje také zřizování
nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků.
Samostatné nakládání s majetkem obce (jehož jsou výše uvedené příjmy podstatným, byť
nikoli výlučným, základem) představuje ekonomický základ obecní samosprávy. Obec jako
společenství osob a majetku na určitém konkrétním území disponuje vedle oprávnění
vykonávat na daném území obecní samosprávu i oprávněním disponovat s vlastním
majetkem, a to včetně finančních zdrojů. Nakládání s obecním majetkem je zásadní složkou
výkonu samostatné působnosti obce. Obec při nakládání se svým majetkem vystupuje
v právních vztazích soukromoprávní povahy vůči jiným subjektům jako právně rovnoprávný
subjekt, i když v těchto vztazích rozhodování obce při nakládání s majetkem postrádá
mocenský rozhodovací prvek (typicky závazkové vztahy vzniklé např. na základě smluv
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o nájmu bytů či nebytových prostor). Při nakládání s majetkem v soukromoprávních vztazích
je obec limitována především ustanoveními § 2 odst. 1, § 35, § 35a, § 38 až 45, § 85, § 130
až 133 zákona o obcích.
V souladu s ustanovením § 2 zákona o obcích je obec veřejnoprávní korporací, která má
vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto
vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů;
při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Podle ustanovení § 35a zákona o obcích
může obec pro výkon své samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby
a organizační složky obce, pokud zákon nestanoví jinak. Ustanovení § 38 a násl. zákona
o obcích upravuje základní zákonná pravidla pro hospodaření obcí se svým majetkem.
Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly
vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování
a rozvoj svého majetku a vést jeho evidenci v souladu se zákonem o účetnictví. Majetek obce
musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným
majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud zákon
o obcích nestanoví jinak. Až na explicitně vypočtené výjimky nesmí obec ručit za závazky
fyzických osob a právnických osob. Obec je povinna chránit svůj majetek před
neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení (ustanovení § 38 odst. 6 zákona o obcích). Obec je rovněž povinna
trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo
k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv (ustanovení § 38 odst. 7 zákona o obcích).
Podle ustanovení § 41 odst. 2 zákona o obcích jsou právní úkony, které vyžadují schválení
zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, bez tohoto schválení od počátku neplatné.
Rozhodování o majetkoprávních úkonech zásadnější povahy je vyhrazeno zastupitelstvu obce
(kupříkladu nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních
zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce, poskytování věcných darů
v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické
osobě v jednom kalendářním roce, poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých
případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo
právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb,
podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových
aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, uzavření smlouvy o sdružení
a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem, či
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peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob), zatímco „zbytkové“ majetkoprávní úkony
nevypočtené v ustanovení § 85 zákona o obcích jsou založeny rozhodnutím rady obce.
V souvislosti s nakládáním s peněžitými pohledávkami obce soukromoprávní povahy je
zásadní především ustanovení § 85 písm. f), dle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazeno
vzdání se práva a prominutí pohledávky obce vyšší než 20 000 Kč. Ze vztahu s příslušnými
ustanoveními zákona o obcích vyplývá, že vzdání se práva a prominutí pohledávky obce do
20 000 Kč (včetně) náleží do pravomoci rady obce.
Za takové odůvodněné případy, kdy se obec prostřednictvím k tomu oprávněnému orgánu
obce vzdá svého majetkového práva či pohledávky, lze podle výkladové právní praxe
považovat situaci, kdy jsou pohledávky obce zjevně nedobytné, nebo případy, kdy by náklady
spojené s vymáháním škody vymáhanou pohledávku převýšily. Za určité situace pak
takovými důvody mohou být i aspekty sociální, kdy uplatněná škoda by významně zatížila
osoby, které se na jejím vzniku nepodílely, tedy zejména rodinné příslušníky, které by
vystavila nebezpečí stavu nouze.
Zastupitelstvo obce může dle ustanovení § 85 písm. f) zákona o obcích rozhodnout o vzdání
se práva (kupř. na náhradu škody či na vydání bezdůvodného obohacení) či pohledávky
vzhledem k majetku obce, musí však o tom vždy řádně rozhodnout s uvedením relevantních
a přezkoumatelných důvodů. Toto oprávnění zastupitelstva obce je nepřevoditelné
a zastupitelstvo zde nemůže nahradit ani starosta ani jiný orgán, nebo pracovník obce. Pokud
by k tomu došlo, jednalo by se o majetkoprávní úkon od počátku absolutně neplatný. Pokud
zastupitelstvo obce rozhodne o prominutí dluhu či změně podmínek plnění závazku, musí se
tak stát zákonem předepsaným způsobem formou usnesení zastupitelstva.
Jakkoli je tedy každá obec „samostatná“ v nakládání se svým majetkem, který je jedním
z pilířů její ústavněprávně garantované svébytnosti, je toto nakládání zákonnými pravidly
striktně limitováno v zájmu občanů každé obce, aby nebyl majetek obce nedůvodně
umenšován.
Zákon o obcích blíže nedefinuje neurčitý pojem "včas", který se vztahuje k povinnosti obce
uplatňovat právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení. Tento termín nelze
omezit pouze na časový faktor omezený existujícími lhůtami pro promlčení nároků, ale
vyjadřuje i zákonem zdůrazněný zájem na bezodkladnosti uplatnění práva obce. V praxi lze
neurčitý pojem "včas" vykládat obdobně jako neurčitý pojem "bez zbytečných odkladů", kdy
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obec je povinna příslušné kroky k ochraně vlastního majetku podniknout bezodkladně poté,
kdy se o jeho poškození či ohrožení dozví. Odpovědnost za nečinnost a tím vzniklou
případnou další škodu nesou ti odpovědní pracovníci obce, do jejichž pracovních úkolů
náležela iniciace či provedení konkrétních opatření k ochraně majetkových práv obce.
Aby mělo odpracovávání dluhů vůči obci smysl, muselo by se pojmově jednat o dluhy včas
vymáhané (občan nemůže být nucen odpracovávat dvojnásobek jen proto, že nebyl obcí včas
upomínán, nebo dluh začal být vymáhán až na samé časové hranici promlčecí doby)
a i možnost odpracovat dluh by měla být komunikována dlužníkům včas.
Pokud dlužník neplní řádně a včas, je obec povinna využít všech práv vedoucích k uspokojení
jejích pohledávek. Vedle příslušné žaloby s možností následné exekuce to pak je
i restrukturalizace pohledávek, popř. i jejich prodej. Dojde-li nedbalostí zaměstnanců
obce k promlčení či zániku (prekluzi) závazku a z něj vyplývajících práv obce, je obec
povinna tímto vzniklou škodu vymáhat na tom, kdo ji způsobil. Trestněprávní odpovědnost
těchto osob pak není ani uhrazením vzniklé škody dotčena.
Každá obec je v souladu s ustanovením § 42 zákona o obcích povinna požádat o přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadat
přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (pokud by tak obec neučinila, přezkoumá
její hospodaření příslušný krajský úřad). Přezkoumání hospodaření obce upravuje zvláštní
právní předpis, zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků, kdy jednou z oblastí prověřovaných při přezkoumání hospodaření obce
podle tohoto zákona je i otázka nakládání s pohledávkami obce z hlediska dodržení
zákonných podmínek, včetně dodržení principů "péče řádného hospodáře". V případě dluhů
občanů dané obce bude samozřejmě vzájemně vážena povinnost obce pečovat o neumenšení
obecního majetku a povinnost pečovat o zájmy svých občanů, mezi něž nepochybně patří
i podpora dlouhodobě nezaměstnaných občanů v hmotné nouzi, aby byli schopni dostát svým
finančním závazkům alternativními cestami a zároveň pracovali ve prospěch obce.
Aby mohla obec udržitelně ekonomicky existovat, je nutno vedle existujícího majetku
a stanovení rozpočtových pravidel hospodaření obci zaručit i příjmy do obecního rozpočtu.
Naplnění příjmové složky obecního rozpočtu umožňují mimo jiné i místní poplatky, jejichž
vyměřování a vybírání obcím umožňuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a
příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, k nimž je obec
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pověřena podle zvláštních zákonů (zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy
z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů nebo zvláštních zákonů). V těchto případech se jedná o právně
relevantní procesy povahy veřejnoprávní, kdy příslušný orgán obce autoritativně ukládá
adresátům své správy povinnost odvést do veřejného rozpočtu územního samosprávného
celku určitou finanční částku (ať již z titulu poplatku či pokuty).
Místní poplatky lze stanovit pouze na základě zákona a v jeho mezích; zákon o místních
poplatcích stanoví jejich možný okruh taxativně a jejich výši jako maximální. Obecní
poplatky stanoví obec obecně závaznou vyhláškou obce, platnou a účinnou pro své území.
Z taxativního výčtu možných místních poplatků5) se dle poznatků z praxe jeví být co
do vzniku a nárůstu dluhů na straně povinných osob zvýšeně rizikový zejména poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu. Dle znění § 16 zákona o místních poplatcích účinného do 31.12.2010
mohla obec, která poplatky spravuje, na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout, což jednotlivým obcím
výslovně umožňovalo zohlednit sociální a ekonomickou situaci občana obce, který by byl
úhradou vyměřeného poplatku poškozen na svých právech. Pro snížení či prominutí místních
poplatků nebyla zákonem stanovena žádná bližší pravidla, posouzení jednotlivých žádostí
o prominutí místního poplatku tak bylo v kompetenci jednotlivých obcí, za respektování
zásady zákazu diskriminace (kdy nebylo lze místní poplatky snižovat či promíjet pouze
určitým skupinám osob na základě nepřípustných diskriminačních hledisek). Předmětné
„moderační“ oprávnění obce bylo ke dni 1.1.2011 ze zákona o místních poplatcích vyňato,
když ustanovení § 16 bylo bez náhrady zrušeno zákonem č. 281/2009 Sb.
Dle ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se v rozsahu
stanoveném v sazebníku (příloha zákona o správních poplatcích) správní úřad (mezi něž patří
dle výslovné dikce § 1 i orgány územního samosprávného celku) zmocňuje snížit nebo zvýšit

5)

§ 1 písm. a) až i) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích: Obce mohou vybírat tyto místní poplatky: a)
poplatek ze psů, b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného, e) poplatek z ubytovací kapacity, f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí měst, g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, h) poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, i)
poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
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poplatek anebo upustit od jeho vybrání. Příslušný sazebník nepočítá se zohledněním
sociálních a ekonomických poměrů povinné osoby jako s důvody pro snížení vybíraného
poplatku či pro úplné upuštění od jeho vybrání. Citovaná úprava zákona o správních
poplatcích zůstává účinná i po dni 1.1. 2011.
Podle ustanovení § 147 odst. 1 a 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích se na rozhodování obce
o právech a povinnostech právnických a fyzických osob na úseku přenesené působnosti,
nestanoví-li zvláštní zákon jinak, vztahuje zákon o správním řízení. Obec vybírá a vymáhá
pokuty podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (ode dne 1.1.2011 podle
daňového řádu), přičemž výnos pokut uložených obcí je příjmem obce, pokud zvláštní zákon
nestanoví jinak. Pro vymáhání pravomocně uložených a dobrovolně neuhrazených pokut
stanovuje závazná pravidla Hlava XI. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a to především Díl
2 reglementující exekuci plnění peněžité povahy. Dle ustanovení § 106 správního řádu je
exekučním správním orgánem, který na žádost správního orgánu, jenž vydal rozhodnutí
v prvním stupni, provádí exekuci na peněžitá plnění, je obecný správce daně místně příslušný
podle zvláštního zákona, nestanoví-li zákon, že exekučním správním orgánem je přímo
správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni. Obecní úřad je exekučním správním
orgánem tehdy, je-li současně správním orgánem, který vydal rozhodnutí v prvním stupni
nebo je-li takovým správním orgánem jiný orgán územního samosprávného celku. Na žádost
obecního úřadu provede exekuci obecný správce daně místně příslušný podle zvláštního
zákona (§ 106 odst. 2 správního řádu). Pro exekuci, vybírání a evidenci peněžitých plnění se
v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 správního řádu uplatní postup pro správu daní.
S účinností do 31.12.2010 byl postup pro správu daní komplexně normován zákonem
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který mimo jiné explicitně stanovoval podmínky
pro případné prominutí pohledávek ze strany exekučního správního úřadu. Ke dni 1.1.2011
byl zákon o správě daní a poplatků zrušen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, který se tak
stal zákonem relevantním pro posouzení, zda existuje zákonný podklad pro to, aby obec
(skrze svůj příslušný orgán) mohla zčásti či zcela prominout dluh veřejnoprávní povahy.
Daňový řád výslovně zohlednil skutečnost, že vedle peněžitých plnění do veřejných rozpočtů
jako jsou daně, cla, správní, soudní a místní poplatky atd. (tedy peněžitá plnění “daňového
charakteru”), u nichž byl dán komplexní procesní režim podle zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, se vyskytuje i řada peněžitých plnění směřujících rovněž do
veřejných rozpočtů ukládaných podle jiných než daňových zákonů, tj. zejména v obecném
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režimu správního řádu (především o různé pokuty). U těchto peněžitých plnění se podle
zákona o správě daní a poplatků postupovalo až v rovině platební (tj. při vybírání, evidenci
a vymáhání těchto plnění), kterou realizoval obecný správce daně; tento přechod se nazýval
a nazývá tzv. dělená správa (právní základ v ustanoveních § 105 a 106 správního řádu a § 1
odst. 4 zákona o správě daní a poplatků., resp. od 1.1.2011 ustanoveních § 2, § 160 a 161
daňového řádu). Daňový řád předvídá, že v rámci procesní dělené správy je realizováno
placení peněžitých plnění podle daňového řádu (což koresponduje s ustanovením § 106 odst.
3 správního řádu). Toto řešení má mimo jiné zajišťovat stejný postup při evidování příjmů
veřejných rozpočtů a tím i jejich snazší kontrolu.
Jedním ze základních pojmů

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, je pojem daň (§ 2

daňového řádu). Vzhledem k tomu, že obecná procesní úprava obsažená v daňovém řádu
dopadá na širokou škálu hmotněprávních zákonů upravujících různé druhy peněžitých plnění,
jsou pod pojem daň podřazeny jak daně v tradičním slova smyslu (tzn. daň z příjmů, daň
z přidané hodnoty, spotřební daň, atd.), dále pak clo nebo poplatek, jakož i veškerá další
peněžitá plnění, jejichž správa se podle zmocnění zvláštního zákona má řídit právním
režimem obecného daňového procesu. Zmíněná peněžitá plnění, pro účely daňového řádu
souhrnně označována legislativní zkratkou daň, musí být zároveň příjmem veřejného
rozpočtu, kterým se mj. výslovně rozumí rozpočet územního samosprávného celku. Jelikož se
tak daní pro účely daňového řádu rozumí (ustanovení § 2 odst. 3) peněžité plnění, které zákon
označuje jako daň, clo nebo poplatek, dále peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při
jeho správě postupuje podle daňového řádu a rovněž peněžité plnění v rámci dělené správy, je
nepochybné, že na vymáhání veškerých výše předestřených veřejnoprávních pohledávek obce
vůči adresátům své veřejné správy (poplatky a pokuty ukládané obcí) je s účinností ode dne
1.1.2011 daňový řád aplikován.
V ustanovení § 161 odst. 2 daňového řádu je stanoveno, že každý orgán veřejné moci se stává
správcem daně v rozsahu potřebném pro zajištění úhrady daně, resp. specifického plnění
do veřejného rozpočtu, na jehož správu placení dopadá daňový řád. Ten, komu byla uložena
povinnost zaplatit peněžité plnění, je v procesním postavení daňového subjektu. Ustanovení
§ 259 daňového řádu upravující institut prominutí daně (ve smyslu výše vysvětlené
legislativní zkratky) stanoví, že pokud zákon stanoví orgánu veřejné moci pravomoc zcela
nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně, lze tak učinit na základě žádosti
daňového subjektu nebo z moci úřední. Zvláštní zákony, jež jsou základem stanovení
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jednotlivých poplatků, resp. uložení jednotlivých pokut, tak musí výslovně upravovat
podmínky, za nichž může správní úřad uloženou platbu do veřejného rozpočtu zcela nebo
částečně prominout. Jak bylo již uvedeno výše, v oblasti místních poplatků byla tato možnost
ke dni 31.12.2010 výslovně zrušena. V případě správních poplatků zůstává možnost moderace
poplatku zachována, ovšem ve velmi limitované podobě, bez zohlednění ekonomických
a sociálních charakteristik žadatele. Správní řád, jenž je základní normou pro exekuci
peněžitých plnění uložených správním rozhodnutím, možnost snížení či prominutí uložené
pokuty rovněž výslovně nepředvídá (s výjimkou pokut pořádkové povahy v rámci správního
řízení).
Má-li být obcím umožněno, aby v případě osob v hmotné nouzi – u nichž je reálné vymožení
uloženého peněžitého plnění ve většině případů problematické, ne-li přímo fakticky nemožné
– prominuly (zcela či plně) uloženou peněžitou povinnost v podobě poplatku či uložené
pokuty, musí být tato možnost výslovně zakotvena ve zvláštním zákoně, tedy v tomto případě
logicky v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Tato úvaha není vedena pouze zájmem na tom,
aby uložená plnění nebyla pro osoby v hmotné nouzi likvidační, ale rovněž veřejným zájmem
na podpoře postupné sociální inkluze těchto osob (vymožení dlužné částky do veřejného
rozpočtu, v praxi vždy vysoce navýšené o náklady příslušného vymáhacího řízení, se
z dlouhodobého hlediska sociální politiky nevyplatí, vede-li k demotivaci dlužníka
a k petrifikaci jeho sociálního vyloučení).
V souvislosti s jakýmkoli “promíjením“ dluhů, jimž odpovídají pohledávky obce (resp.
pohledávky jejich rozpočtu) je nutno mít na zřeteli, že při vyměřování a vymáhání místních či
správních poplatků, pokut či při vymáhání pohledávek povahy soukromoprávní nenakládají
jednotliví zaměstnanci obce s vlastními prostředky, ale s majetkem obce, který je mimo jiné
trestněprávně chráněn. Jelikož zákon o obcích výslovně ukládá obci povinnost využívat
účelně a hospodárně vlastní majetek, a to v souladu s jejími zájmy vyplývajícími ze zákonem
vymezené působnosti, a povinnost obce pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, je nutno
se vyvarovat jakéhokoli neúčelného či nehospodárného nakládání s obecním majetkem (jímž
snížení či prominutí dluhu nepochybně je), pokud pro takový postup neexistuje výslovný
zákonný podklad. Zároveň bude vždy v zákonem předvídaných případech ponechán prostor
pro diskreci konkrétních orgánů obce, které jsou při rozhodování o vědomém umenšení (resp.
nerozmnožení) obecního majetku vedeny zásadou, že z povinnosti obce účelně a hospodárně
využívat vlastní majetek nelze automaticky dovozovat povinnost upřednostňovat při správě
obecního majetku maximální zisk jako hlavní a jediné kritérium pro rozhodování. Obec musí
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vždy doloženě a prokazatelně hospodařit s majetkem co nejhospodárnějším a tudíž
i nejefektivnějším způsobem a v případě všech situací, kdy je proti maximální výší příjmů
obecního rozpočtu upřednostněno jiné kritérium, musí pro tento postup existovat řádné
a přezkoumatelné zdůvodnění.

b) Hlavní principy navrhované právní úpravy
U obou skupin výše uvedených pohledávek rozpočtu obce, ať již povahy soukromoprávní či
veřejnoprávní, lze zcela zjevně uvažovat o právním nastavení podmínek, za nichž nebudou
plnění od dlužníků částečně či zcela požadována. V případě osob v hmotné nouzi je
pravděpodobnost vymožení příslušných pohledávek v praxi velmi nízká, navíc – máme-li na
zřeteli významnou roli obcí jako garantů veřejného zájmu péče o vlastní občany – koliduje se
zájmem umožnit osobám v hmotné nouzi stabilizovat a zlepšit svou sociální a ekonomickou
situaci a ze stavu hmotné nouze se udržitelným způsobem vymanit. Lze nepochybně uzavřít,
že v některých případech bude pro obec na straně věřitelské ze strategického hlediska
výhodnější ustoupit od vymáhání konkrétní peněžité pohledávky, obzvláště pokud takové
částečné či plné „odpuštění“ dluhu bude kompenzováno určitou protihodnotou nepeněžité
povahy. Při zvažování možností tzv. nefinančního vyrovnání dluhů (a jim odpovídajících
pohledávek veřejných rozpočtů) je nutno uvažovat tyto zásadní parametry:
1) Soukromoprávní či veřejnoprávní povahu pohledávky obce a tomu odpovídající
rozdíly v možných právních instrumentech při nastavování nefinanční kompenzace
dluhu (př. v případě pohledávek založených správním rozhodnutím nepřipadají do
úvahy možnosti započtení vzájemných pohledávek).
2) Možné právní konstrukce nefinančního vyrovnání pohledávky:
a) Využití institutu prominutí dluhu: Podle § 574 občanského zákoníku se může věřitel
s dlužníkem písemně dohodnout, že se vzdává svého práva nebo že dluh promíjí. Uzavřením
takové dohody se věřitel vzdává svého práva vyplývajícího z pohledávky nebo promíjí
dlužníkovi dluh a dlužník s tím souhlasí, jedná se tedy o dvoustranný právní úkon. V případě
veřejnoprávní povahy pohledávky nepřipadá do úvahy uzavření smlouvy o prominutí dluhu,
ale o snížení či prominutí dluhu musí věřitel rozhodnout správněprávně relevantní formou.
V obou případech však lze ujednání či rozhodnutí o prominutí dluhu závazně podmínit
vykonáním určitého úkonu nepeněžité povahy (kupříkladu odpracováním určitého penza
prací, za něž nebude pracující osobě zaplaceno a tato má pro věřitele hodnotu odpovídající
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více méně vyrovnávanému dluhu). Jedná se o institut využitelný – za navrhovaných
legislativních úprav stávajících zákonů – pro oba typy pohledávek veřejného rozpočtu obce.
b) Využití institutu započtení: Dle § 580 občanského zákoníku mají-li věřitel a dlužník
vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se
vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení.
Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení. V praxi se
vyskytující pokusy o využití tohoto institutu k vyrovnání pohledávky obce vůči občanům
v samostatné působnosti stojí na uzavření kupř. dohody o provedení práce či dohody
o pracovní činnosti s dlužníkem, jenž na jejím základě odpracuje pro obec práci a jeho
odměna je započtena na jeho např. dlužné nájemné, nedochází tedy k reálnému vzájemnému
toku peněžních prostředků. Problémem tohoto konstruktu je jednak nutný vznik souvisejících
vícenákladů (příslušné odvody na zdravotní a sociální pojištění), na druhé straně rovněž
nevyužitelnost tohoto institutu pro započtení vůči pohledávkám obce veřejnoprávní povahy.
c) Využití specifické formy zajištění pohledávky (dohoda o srážkách ze mzdy/odměny
inkorporovaná do DPP/DPČ/jiné smlouvy): V tomto případě, kdy by byla za účelem
„odpracování“ dluhu vůči obci s dlužníkem uzavřena DPP/DPČ s vtělenou dohodou o tom, že
se z odměny bude umořovat právě daný dluh, je svou podstatou již formou exekuce, tedy
nikoli nefinančním vyrovnáním dluhu. V tomto případě by musela dané osobě zůstávat
částka, která by nebyla postižitelná při exekučním vymáhání, splácela by tedy svůj dluh
postupně.
Na základě výše uvedeného se jako nejefektivnější a samotné myšlence nefinančního
vyrovnání dluhů osobami v hmotné nouzi nejlépe odpovídající jeví být varianta ad a), tedy
institut podmíněného částečného či úplného prominutí dluhu. Toto prominutí by bylo vhodné
konstruovat jako nástroj pomoci v hmotné nouzi s integračním potenciálem, tedy jej přímo
navázat na výkon veřejné služby v případech, kdy k němu bude osoba v hmotné nouzi –
dlužník objektivně schopna.

3) Okruh v úvahu přicházejících subjektů, v jejichž prospěch by mohl být peněžitý dluh
odpracováván .
Primárně je nutné zvážit, zda nelze pro uvažované účely využít již některou ze stávajících
legislativně zakotvených možností, kupříkladu institut veřejné služby ve smyslu zákona
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o pomoci v hmotné nouzi. Výslovným propojením možnosti prominout zcela či částečně dluh
osoby v hmotné nouzi, který má vůči rozpočtu obce, s výkonem veřejné služby dojde
v případě pohledávek obcí soukromoprávní povahy k doplnění možnosti vázat prominutí
pohledávky na vykonání veřejné služby.

c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
V zájmu sociálního začleňování osob v hmotné nouzi a tím i postupného umenšení nároků
kladených na veřejné rozpočty pro podporu osob na sociálním a ekonomickém dně, se jeví
jako nutné výslovně zakotvit pravidlo, dle kterého by měla dostat u těchto osob přednost
nefinanční náhrada dluhů za podmínky, že jako protiplnění odvedou tito dlužníci aktivitu
v rámci veřejné služby.

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

e) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s právními akty Evropských
společenství a odůvodnění případných odchylek
Na návrh zákona se nevztahují předpisy Evropské unie, a není tedy s nimi v rozporu.
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, nebudou návrhem zákona dotčeny.

f) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy,
zejména nároky na státní rozpočet, dopad na životní postavení a na rovné
postavení mužů a žen
Návrh zákona se nedotýká principu rovného zacházení s muži a ženami. Návrh zákona nemá
vliv na životní prostředí. Předkládaný návrh zákona nemá žádný dopad na podnikatelské
prostředí. Návrh zákona nemá dopady na veřejné rozpočty.
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Zvláštní část
ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

1. K § 18a odst. 1
Návrh směřuje k tomu, aby bylo možno veřejnou službu realizovat i pro jiné subjekty než
přímo pro obec, je-li to v zájmu obce a rozhodne-li o tom obec. V takovém případě zákon
připouští, aby smlouva o výkonu veřejné služby byla uzavřena přímo touto jinou osobou
namísto obcí.

2. K § 18a odst. 2
Vzhledem k tomu, že u veřejné služby jde o součást systému státní sociální politiky, není na
místě stanovovat u poskytování dotací na pojištění osob vykonávajících veřejnou službu
fakultativní režim, jako tomu bylo dosud. Návrh proto upravuje poskytnutí této dotace jako
nárokové. V praxi dosud sice byly vždy poskytnuty, tím spíše je však na místě odstranit
v tomto bodě do budoucna nemístný stav právní nejistoty.

3. K § 18a odst. 3
Je vhodné, aby byl v budoucnu institut veřejné služby využitelný i v zájmu jiných
veřejnoprávních korporací než obce. Přispěje to k většímu rozšíření nabídky veřejné služby,
což je výhodné jak pro další v úvahu přicházející příjemce veřejné služby, tak i vykonavatele
veřejné služby.

4. K § 19
Zavádí se možnost prominutí dluhu ze strany obce, koncipovaná jako nástroj pomoci
v hmotné nouzi s integračním potenciálem. Výkon veřejné služby nebo veřejně prospěšných
prací bude samozřejmě přicházet v úvahu v případech, kdy k němu bude osoba v hmotné
nouzi objektivně schopna a kdy to bude i v zájmu obce.
5. K § 62a písm. a)
Návrh směřuje ke zpřesnění údajů evidovaných o veřejné službě.
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6. K § 62a písm. b)
Návrh akcentuje koordinační a koncepční roli obce v přenesené působnosti, kterou nelze
zaměňovat s konkrétním udělováním pokynů při výkonu veřejné služby a zpřesňuje proto
zákonnou terminologii.
7. K § 62a písm. e)
Návrh směřuje k zabezpečení větší informovanosti veřejnosti o institutu veřejné služby.
8. K § 62b písm. a)
Návrh navazuje na bod 1. Smyslem ustanovení je jednoznačně zakotvit v zákoně výkladem
dosud dovozované oprávnění obce delegovat možnost uzavřít smlouvu o veřejné službě na
jinou osobu.

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o obcích
Návrh začleňuje do obecního zřízení výslovnou úpravu možnosti prominutí dluhu
podmíněného přijetím závazku k odpracování veřejné služby nebo veřejně prospěšných prací
v přiměřeném rozsahu. Tuto úpravu bude možno použít nejen vůči osobám v hmotné nouzi,
ale dle uvážení obce i vůči jiným osobám, pakliže se na tom obec s dlužníkem dohodne.
Smyslem institutu je bránit dalšímu prohlubování dluhů, podpořit sociální i pracovní integraci
dlužníků a současně přispět k rozvoji obce a její infrastruktury.

ČÁST TŘETÍ – Účinnost

S ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu a také s ohledem na nutnost
připravit se organizačně na novou úpravu se navrhuje stanovit účinnost zákona dnem
1.7. 2012.

33

Vybraná ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění navrhovaných změn:
….
§ 18a
Veřejná služba
(1) Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce,
zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je
vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí obsahující
alespoň místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci. Za výkon veřejné služby nenáleží
odměna. Pomocí obci se rozumí i pomoc jiným právnickým nebo fyzickým osobám v uvedených
oblastech, a to na základě rozhodnutí rady obce. Smlouvu o výkonu veřejné služby může
v takovém případě uzavřít s osobou v hmotné nouzi přímo tato jiná právnická nebo fyzická
osoba.

(2) Při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se pro výkon veřejné služby použijí pracovněprávní předpisy. Pro
výkon veřejné služby osobou mladší 18 let se použijí pracovněprávní předpisy upravující
pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců. V případě uzavření smlouvy o výkonu veřejné
služby je obec povinna uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku
nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.
Osoba vykonávající veřejnou službu odpovídá pouze za škodu způsobenou úmyslně.
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne může poskytnout obci dotaci ke krytí
sjednaného pojistného.
(3) Dotace podle odstavce 2 je v průběhu kalendářního roku obci poskytována zálohově a po
skončení kalendářního roku ji obec zúčtuje podle skutečně vynaložených výdajů. Obec sdělí
Ministerstvu práce a sociálních věcí na základě jeho výzvy údaje potřebné pro výpočet výše
dotace a zálohy na ni.
(4) Obec je oprávněna požádat příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o poskytnutí
informací o tom, zda osoba vykonávající veřejnou službu již někdy veřejnou službu
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vykonávala a jak byla hodnocena. Potřebné informace poskytne obci příslušný orgán pomoci
v hmotné nouzi bezodkladně.
(5)Veřejnou službu lze ve vymezených oblastech vykonávat také v zájmu státu nebo kraje či
jiné veřejnoprávní korporace, stanoví-li tak zvláštní zákon.

§ 19
zrušen
Je-li to v zájmu sociálního začlenění osoby v hmotné nouzi, může obec zcela nebo zčásti
prominout této osobě vyměřený poplatek30a) či pravomocně uloženou pokutu30b), jež jsou
příjmem rozpočtu obce. Toto prominutí může obec podmínit výkonem veřejné služby
nebo veřejně prospěšných prací v přiměřeném rozsahu touto osobou.
__________________
30a

) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

30b

) Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

….
§ 62a
Obecní úřad
Obecní úřad v přenesené působnosti
a) vede evidenci osob vykonávajících veřejnou službu na území obce,; evidence obsahuje
údaje o jménu, příjmení, datu narození a trvalém pobytu osoby konající veřejnou
službu, o místu, čase a povaze veřejné služby,
b) uděluje závazné pokyny

stanovuje pravidla výkonu veřejné služby a zabezpečuje

kontrolu výkonu veřejné služby,
c) informuje příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o tom, že byl zahájen výkon veřejné
služby, že byla veřejná služba ukončena a zda a jak byla veřejná služba vykonávána,

35

d) podává na základě písemné žádosti úřadu práce informace o tom, zda a jak byla veřejná
služba osobou vykonávána,
e) zabezpečuje informovanost veřejnosti

o konkrétních podmínkách vykonávání

veřejné služby na území obce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup

§ 62b
Obec
Obec v samostatné působnosti
a) uzavírá smlouvu o výkonu veřejné služby, nebo určuje, s kým osoba v hmotné nouzi
smlouvu o výkonu veřejné služby může v zájmu obce uzavřít,
b) uzavírá pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví,
kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

Vybraná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění navrhovaných změn:
….
§ 38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly
vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování
a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.14)
(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními
předpisy, 15) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma
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a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici
uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního
fondu,
b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici
do obcí vlastněných nemovitostí,
c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,
d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji
nebo státem přesahuje 50 %,
e) bytových družstev,
f) honebních společenstev.
(4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.
(5) Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.
(6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo
na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
(7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
(8) Příslušný orgán obce rozhodující o vzdání se práva anebo o prominutí dluhu může
tento úkon ze své strany podmínit tím, že dlužník vykoná v rozsahu přiměřeném výši
dluhu veřejnou službu anebo veřejně prospěšné práce

za podmínek stanovených

zvláštním zákonem43).
_________________________
14)
15)
43)

Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Například občanský zákoník, obchodní zákoník.
§ 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
§ 112 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 5 k usnesení č. 15/25Z/2011

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
Obec Kovářská
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:

Nám. J. Švermy 64, 431 86 Kovářská
Alenou Kepičovou, starostou obce, starosta@kovarska.cz
261947

Bank. spojení:

Volksbank CZ, č.ú. 4140001054/6800

Výpis z registru ekonomických subjektů tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 124.000 ,- Kč (slovy:
stodvacetčtyřitisícekorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od
podpisu smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 4140001054/6800.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu „Nákup dýchací techniky pro JPO II obce – II. etapa “
v roce 2011.
2. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 30. 12. 2011 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
3. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 2 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 30. 1. 2012.
4. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .................. ze dne
............
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3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

............................................................
za Ústecký kraj:
Jana Vaňhová
hejtmanka

V Kovářské dne ..............………….

...........................................................
obec Kovářská
Alena Kepičová
starostka obce

Přílohy
1. Výpis z registru ekonomických subjektů
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Příloha č. 6 k usnesení č. 15/25Z/2011

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Sídlo:
Svážná 1528, 434 01 Most
Zastoupený:
Blankou Nešporovou, předsedkyní správní rady
476000168, hospic@mostmail.cz
IČ:
25419561
Bank. spojení:

Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-0129680297/0100

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 150.000 ,- Kč (slovy:
stopadesáttisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od podpisu
smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 27-0129680297/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu „Léčba bolesti v Hospic v Mostě“ v roce 2011.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let ………,- Kč viz příloha č. 2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 30. 12. 2011 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 30. 1. 2012.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
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a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .................. ze dne
............
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

............................................................
za Ústecký kraj:

V Mostě dne ..............………….

...........................................................
Blanka Nešporová
předsedkyně správní rady
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

Jana Vaňhová
hejtmanka

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o podpoře de minimis
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Příloha č. 7 k usnesení č. 15/25Z/2011

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
KLH Chomutov, a.s.
Sídlo:
Tolstého 738, 430 01 Chomutov
Zastoupený:
Ing. Jaroslavem Veverkou, předseda představenstva
veverka@klhchomutov.cz, 602344457
IČ:
25404695
Bank. spojení:

KB, a.s., č. účtu: 78-5402310207/0100

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 500.000 ,- Kč (slovy:
pětsettisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od podpisu
smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 78-5402310207/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu „Činnost klubu - podpora hokejové mládeže “ v roce
2011.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let ………,- Kč viz příloha č. 2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 30. 12. 2011 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 30. 1. 2012.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
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a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .................. ze dne
............
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

............................................................
za Ústecký kraj:

V Chomutově dne ..............………….

...........................................................
Ing. Jaroslav Veverka
KLH Chomutov, a.s.

Jana Vaňhová
hejtmanka

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Příloha č. 8 k usnesení č. 15/25Z/2011

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
Sídlo:
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2
Zastoupený:
Dagmar Svobodovou, regionální finanční ředitelkou, na základě plné
moci ze dne 29.6.2011, dagmar.svobodova@mms.cz
IČ:
27604942
Bank. spojení:

Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1909582/0800

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000 ,- Kč (slovy:
dvěstětisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od podpisu
smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 1909582/0800.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu „Hudební festival Labské léto 2011“.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let ………,- Kč viz příloha č. 2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 30. 12. 2011 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 30. 1. 2012.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
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a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .................. ze dne
............
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

V Praze dne ..............………….

............................................................
za Ústecký kraj:

...........................................................
Dagmar Svobodová
MEDIA MARKETING SERVICES, a.s.

Jana Vaňhová
hejtmanka

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Příloha č. 9 k usnesení č. 15/25Z/2011

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
Občanské sdružení přátel historie města Terezína
Sídlo:
Terezín čp. 43, 411 55 Terezín
Zastoupený:
JUDr. Miloslavem Kubíčkem, předsedou představenstva
tajemnik@terezin.cz
IČ:
22838295
Bank. spojení:

ČSOB, a.s., č. účtu: 2384182/0300

Výpis z registru ekonomických subjektů tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 145.000 ,- Kč (slovy:
stočtyřicetpěttisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od
podpisu smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 2384182/0300.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu „Zajištění provozu výstavních expozic Kavalíru II“
v roce 2011.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let ………,- Kč viz příloha č. 2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 30. 12. 2011 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 30. 1. 2012.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
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a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .................. ze dne
............
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

............................................................
za Ústecký kraj:

V Terezíně dne ..............………….

...........................................................
JUDr. Miloslav Kubíček
předseda přestavenstva

Jana Vaňhová
hejtmanka

Přílohy
1. Výpis z registru ekonomických subjektů
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Příloha č. 10 k usnesení č. 15/25Z/2011

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Obdarovaný
Antonín Čejka
Sídlo:
IČ:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800

Pražská 45, 417 63 Žalany
acejka@seznam.cz, tel. 775311642
74832930

Bank. spojení: GE Money Bank, a.s., č. účtu: 196366206/0600
Výpis z registru ekonomických subjektů tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 300.000 ,- Kč (slovy:
třistatisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od podpisu
smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 196366206/0600.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu „Cyklus vánočních charitativních setkání pro mentálně
a tělesně postiženou mládež a nákupu kompenzačních pomůcek “ v roce 2011.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let 465.000,- Kč viz příloha č. 2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 15. 1. 2012 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 30. 1. 2012.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
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a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .................. ze dne
............
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

............................................................
za Ústecký kraj:

V Žalanech ..............………….

...........................................................
Antonín Čejka

Jana Vaňhová
hejtmanka

Přílohy
1. Výpis z registru ekonomických subjektů
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Příloha č. 11 k usnesení č. 20/25Z/2011

.

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

1350/2009 – dodatek č. 2

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Monika Zeman, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 959
e-mail
: zeman.m@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: město Velký Šenov
se sídlem: Mírové nám. č.p. 342, 407 78 Velký Šenov
zastoupené: Vladimírem Vykoukalem – starostou města Velký Šenov
IČ: 00261734
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 27-921398395/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Vladimír Vykoukal – starosta města Velký Šenov
tel.: 412 391 384
e-mail: mesto@velkysenov.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 6. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 24. 6. 2009 č. 24/6Z/2009, kterým byla
městu Velký Šenov poskytnuta dotace ve výši 2 000 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Kanalizace a vodovod Velký Šenov“, takto:
Článek II.

1
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.

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech
projektu ve výši 2, 359%, maximálně do výše přiznané dotace.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Vladimír Vykoukal
starosta města Velký Šenov

(poskytovatel)

(příjemce)

2

Příloha č. 12 k usnesení č. 20/25Z/2011

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

1317/2008 – dodatek č. 1

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Monika Zeman, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 659
e-mail
: zeman.m@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: město Bohušovice nad Ohří
se sídlem: Husovo nám. č.p. 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
zastoupené: Ivo Hynl – starostou města Bohušovice nad Ohří
IČ: 00263362
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 40950-1003694399/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ivo Hynl – starosta města Bohušovice nad Ohří
tel.: 416 781 122
e-mail: i.hynl@bohusovice.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 6. 2008 č. 28/26Z/2008, kterým byla
městu Bohušovice nad Ohří poskytnuta dotace ve výši 2 000 000,- Kč z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Bohušovice nad Ohří –
protipovodňová opatření“, takto:

1
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Článek II.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 10. 2013. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Ivo Hynl
starosta města Bohušovice nad Ohří

(poskytovatel)

(příjemce)

2

Příloha č. 13 k usnesení č. 20/25Z/2011

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

1895/2008 – dodatek č. 4

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Monika Zeman, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 959
e-mail
: zeman.m@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Vrutice
se sídlem: Vrutice č.p. 35, 41147 Polepy
zastoupená: Janou Bauerovou – starostkou obce Vrutice
IČ: 00526061
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 33120471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jana Bauerová – starostka obce Vrutice
tel.: 416 787 006
e-mail: obec.vrutice@cmail.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 6.1 a bodu 7 smlouvy, uzavřené na
základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 3. 9. 2008 č. 18/27Z/2008, kterým
byla obci Vrutice poskytnuta dotace ve výši 1 792 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Vrutice, Svařenice - kanalizace“, takto:

1

Příloha č. 13 k usnesení č. 20/25Z/2011

Článek II.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši 4,533%, maximálně do výše přiznané dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce dotace na základě doložení faktur obsahujících
platbu podle článku II. odst. 1.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Jana Bauerová
starostka obce Vrutice

(poskytovatel)

(příjemce)
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Příloha č. 14 k usnesení č. 21/25Z/2011

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 7.9. 2011 - Bod 17. - Příloha č.1 - Navrhovaná změna PRVKÚK č.18
okres

ORP

obec

Navrhov
ané
změny
PRVKÚ
K č.18

1

část
kódu

název
části
obce

požadavek
od

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady realizace

typ změny

tis. Kč

Teplice

Teplice

Bžany

0284.01 Pytlíkov

Obec Bžany

2 751 492

AQUATEST
a.s Praha

Žádost o
změnu
PRVKÚK

2011-2012

gravitační
kanalizace

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

2010

2015

2010

2010

2015

27

28

37

2

2

Měrný investiční aglomerace
náklad na 1
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu
(tis.Kč/1 TBO)
rok 2011 / 2012 /
obec
74 365

ne

důvod
údaje PRVKÚK
investice do roku
neekono- 2015 v PRVKÚK
přepočtené dle
mičnost
metodiky 401/201015000
tis. Kč

tis. Kč

0

714

PRVKÚK:
Obec Pytlíkov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100% trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

S ohledem na velikost obce Pytlíkov není investičně výhodné budovat kanalizační systém. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. .
Změna:
Pro obec Pytlíkov se navrhuje gravitační kanalizace odvádějící splaškové vody do místní části Lbín, kde je uvažováno platným PRVKUK vybudování čerpací stanice s výtlakem splašku na ČOV Hradiště. Bude vybudováno cca 505 m gravitační stoky z PE, PVC DN 300.

Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádění a čištění odpadních vod na ČOV Bžany. Navrhované řešení vykazuje podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 74 365 Kč/obyvatele. Doporučuje se
změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v místní části Pytlíkov.

Příloha č. 15 k usnesení č. 24/25Z/2011
DATUM

2011

ÚSTECKÝ KRAJ
-aPANATTONI CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT S.R.O.

NÁJEMNÍ SMLOUVA
NÁJEM POZEMKŮ V K.Ú. MINICE, V K.Ú. NEHASICE A V K.Ú. STAŇKOVICE U ŽATCE

Hogan Lovells (Prague) LLP, organizační složka, Advokátní kancelář/Law Firm,
Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1
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SMLOUVA O NÁJMU
(uzavřená v souladu se zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
SMLUVNÍ STRANY
1.

ÚSTECKÝ KRAJ
se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, IČ:
70892156, DIČ: CZ70892156, zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
("Pronajímatel")

a
2.

PANATTONI CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT S.R.O.
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná do
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 131735, IČ:
281 90 882, DIČ: CZ 281 90 882, zastoupená Pavlem Sovičkou, prokuristou ("Nájemce")
Pronajímatel a Nájemce společně dále také jen jako "Smluvní strany" a kterákoli z nich
samostatně "Smluvní strana".

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Vzhledem k tomu, že:

(a)

Pronajímatel je vlastníkem Pozemků; a

(b)

Nájemce má v úmyslu si od Pronajímatele pronajmout Předmět nájmu za účelem
realizace Projektu; a

(c)

po vydání Kolaudace má Nájemce v úmyslu odkoupit od Pronajímatele Předmět
nájmu,

uzavírají Smluvní strany tuto smlouvu o nájmu ("Smlouva").
2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ
2.1

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí tato vymezení pojmů:

Den zahájení

znamená den uvedený v článku 3.2;

Doba nájmu

znamená dobu účinnosti této Smlouvy o nájmu uvedenou
v článku 3.2;

EIA

znamená takovou pravomocnou zprávu o posouzení vlivu na
životní prostředí, kterou vydá příslušný úřad v souladu s
platnými právními předpisy a která umožní úspěšné podání
žádosti o vydání Územního rozhodnutí;

Kolaudace

znamená kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby
Závodu za účelem popsaným v Projektu uvedeným v příloze
č. 1 a 2;

Kupní smlouva

znamená kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k
Předmětu nájmu, kterou Smluvní strany uzavřou za
podmínek sjednaných touto Smlouvou; dohodnuté znění
Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy;
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Nájemce

znamená Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
a osoby, na něž přejdou v souladu s touto Smlouvou práva a
povinnosti z této Smlouvy;

Nájemné

znamená finanční závazek Nájemce vůči Pronajímateli za
užívání Předmětu nájmu pro účely sjednané touto Smlouvou,
jak je blíže vymezen v části 4 této Smlouvy;

Podmínka

má význam uvedený v článku 7.4(a) této Smlouvy;

Pozemky

znamená následující pozemky:
(a)

parc. č. 337/16 o výměře 20.704 m2, druh pozemku:
ostatní plocha;

(b)

parc. č. 337/17 o výměře 5.950 m2, druh pozemku:
ostatní plocha;

(c)

parc. č. 337/18 o výměře 47.983 m2, druh pozemku:
ostatní plocha;

pozemky (a), (b) a (c) výše jsou ke dni podpisu této Smlouvy
ve vlastnictví Pronajímatele a jsou vedeny v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 111 pro
katastrální území Minice, vše dle výpisu z katastru
nemovitostí - kopie listu vlastnictví číslo 111 tvoří Přílohu č. 3
této Smlouvy;
dále pozemek:
(d)

parc. č. 801/34 o výměře 701 m2, druh pozemku:
ostatní plocha;

pozemek (d) výše je ke dni podpisu této Smlouvy ve
vlastnictví Pronajímatele a je veden v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 115 pro katastrální
území Nehasice, dle výpisu z katastru nemovitostí - kopie
listu vlastnictví číslo 115 tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy;
a dále pozemky:
(e)

parc.č. 1010/28 o výměře 20.167 m2, druh pozemku:
ostatní plocha;

(f)

parc. č. 1010/29 o výměře 26.088 m2, druh pozemku:
ostatní plocha;

(g)

parc. č. 1010/30 o výměře 44.205 m2, druh pozemku:
ostatní plocha;

pozemky (e), (f) a (g) jsou ke dni podpisu této Smlouvy ve
vlastnictví Pronajímatele a jsou vedeny v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 338 pro
PRALIB01/PRAMAK/179022.2
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-3katastrální území Staňkovice u Žatce, vše dle výpisu
z katastru nemovitostí - kopie listu vlastnictví číslo 338 tvoří
Přílohu č. 3 této Smlouvy;
Práce Nájemce

znamená práce spočívající v realizaci Projektu;

Projekt

znamená výstavbu Závodu za účelem výroby popsané v
Příloze č. 1) a jak je vyznačen na plánech v Příloze č. 2 této
Smlouvy;

Pronajímatel

znamená Ústecký kraj a případné právní nástupce coby
vlastníky Předmětu nájmu;

Předmět nájmu

znamená Pozemky; Pozemky mají ke dni podpisu této
Smlouvy celkovou výměru 165.798 m2; Předmět nájmu je
vyznačen v zákresu do katastrální mapy přiloženém jako
Příloha č. 4 této Smlouvy;

Rozhodnutí o umístění stavby znamená územní rozhodnutí o umístění stavby, územní
souhlas nebo veřejnoprávní smlouva k umístění stavby bude vydáno příslušným úřadem a bude umožňovat umístění
Projektu na Předmět nájmu;

3.

Stavební povolení

znamená stavební povolení, ohlášení nebo veřejnoprávní
smlouva k provedení stavby k realizaci Projektu - bude
vydáno příslušným úřadem, nebo certifikát autorizovaného
inspektora k provedení stavby - vše bude vydáno na základě
Rozhodnutí o umístění stavby;

Smlouva

znamená tuto Smlouvu o nájmu včetně ujednání vztahujících
se k uzavření budoucí kupní smlouvy k Předmětu nájmu;

Rozhodnutí

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního
rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva financí ČR – změna
č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014;

Smlouva s ČR-MO

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví státu (Letiště
Žatec a přilehlé satelity) č. 21834934 na Ústecký kraj

Závod

znamená závod Nájemce, který bude vybudován v rámci
Projektu na Předmětu nájmu za účelem výroby blíže popsané
v Příloze č. 1; Závod je blíže popsán v Příloze č. 1 a 2 této
Smlouvy.

PŘEDMĚT NÁJMU, ÚČEL NÁJMU A DOBA NÁJMU
3.1

Pronajímatel pronajímá Předmět nájmu Nájemci a Nájemce Předmět nájmu od
Pronajímatele do nájmu přebírá na Dobu nájmu za účelem uskutečnění výstavby
Závodu a za účelem provozování Závodu po dobu od vydání Kolaudace do zápisu
vlastnických práv Nájemce k Předmětu nájmu v katastru nemovitostí.

3.2

Tato Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou ("Doba nájmu"), která začíná
běžet v den podpisu této Smlouvy o nájmu ("Den zahájení").

3.3

Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, tato Smlouva a nájem skončí
k následujícímu dni:
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Jestliže Nájemce vyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s částí 7. této Smlouvy, tato Smlouva a nájem skončí v den, kdy vlastnické
právo Nájemce k Předmětu nájmu bude zapsáno do katastru nemovitostí.

(b)

Jestliže Nájemce nevyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy
v souladu s částí 7. této Smlouvy, ačkoli bude splněna Podmínka, a
neučiní tak ani během dodatečného dvouměsíčního období, tato Smlouva
a nájem skončí uplynutím tohoto dodatečného dvouměsíčního období. Pro
tento případ skončení této Smlouvy dále platí, že Nájemce je povinen
uhradit Pronajímateli veškeré náklady, které měl Pronajímatel v souvislosti
s touto Smlouvou.
(i)

(c)

V případě ukončení této Smlouvy způsobem uvedeným v bodě (b)
článku 3.3, je Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do
původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na
vlastní náklad. Pokud tak Nájemce neučiní ve lhůtě 4 měsíců
následujících po měsíci, ve kterém tato Smlouva skončila, je
Pronajímatel oprávněn uvést Předmět nájmu do původního stavu a
přeúčtovat Nájemci veškeré náklady, které mu takto vznikly. Při
výběru zhotovitele odstranění stavby Nájemce postupuje
Pronajímatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny.
Náklady Pronajímatele vzniklé v souladu s tímto článkem je
povinen Nájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování
Pronajímatele.

Jestliže Nájemce vyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s částí 7. této Smlouvy a Pronajímatel neuzavře Kupní smlouvu ve lhůtě
stanovené v článku 7.4(c) této Smlouvy a neučiní tak ani během
dodatečného jednoměsíčního období, tato Smlouva a nájem končí
uplynutím tohoto dodatečného jednoměsíčního období. Pronajímatel je
povinen v tomto případě uhradit Nájemci veškeré náklady, které měl
Nájemce v souvislosti s uskutečňováním Projektu; povinnost Pronajímatele
k náhradě škody není ustanovením tohoto odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 11.8 této
Smlouvy, přičemž v takovém případě platí, že:
(1) Smlouva a nájem skončí v den, kdy dojde k zápisu vlastnického práva
Nájemce k Předmětu nájmu do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí
příslušného soudu o nahrazení projevu vůle, nebo
(2) dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle
podle článku 11.8 této Smlouvy, Smlouva a nájem skončí dnem nabytí
právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení
projevu vůle (nedohodnou-li se Smluvní strany v takovém případě jinak).
(i)
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V případě skončení nájmu Předmětu nájmu z důvodu uvedeného
v prvních dvou větách písm. (c) článku 3.3 této Smlouvy, po
úhradě veškerých nákladů, které měl Nájemce v souvislosti
s uskutečňováním Projektu, a veškeré škody vzniklé Nájemci, se
stane vlastníkem stavby Závodu Pronajímatel; pro tyto účely
Smluvní strany podepíší příslušnou kupní smlouvu a návrh na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud se
Pronajímatel nestane podle předchozí věty vlastníkem stavby
Závodu, je Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do původního
stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní
náklad ve lhůtě 4 měsíců následujících po měsíci, ve kterém tato
Hogan Lovells
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součástí pohledávky Nájemce proti Pronajímateli podle písm. (c)
článku 3.3 této Smlouvy. Při výběru zhotovitele odstranění stavby
Nájemce postupuje tak, že zhotovitel bude vybrán na základě
výběrového řízení, do kterého budou přizváni minimálně 3 (tři)
dodavatelé, přičemž základním hodnotícím kritériem bude nejnižší
nabídková cena. Tento bod Smlouvy se neužije pokud dojde ke
skončení nájmu z důvodu právní moci rozhodnutí příslušného
soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle dle článku
11.8 této Smlouvy a v případě, kdy dojde k zápisu vlastnického
práva Nájemce k Pozemku k prodeji do katastru nemovitostí na
základě rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení projevu vůle.
(d)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 31.12.2014 pravomocné
Stavební povolení, tato Smlouva a nájem skončí uplynutím dne
31.12.2014. Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu
(stav před počátkem užívání Předmětu nájmu), přičemž ujednání odstavce
(b)(i) tohoto článku Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

(e)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 31.12.2015 Kolaudaci, tato
Smlouva a nájem skončí uplynutím dne 31.3.2016, pokud se Smluvní
strany nedohodnou jinak nebo pokud se nejedná o postup dle odstavce (i)
níže. Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav
před počátkem užívání Předmětu nájmu), přičemž ujednání odstavce (b)(i)
tohoto článku Smlouvy pro tento případ platí obdobně.
(i)

Pokud získá Nájemce ve lhůtě nejpozději do 31.12.2015 povolení
k předčasnému užívání stavby Závodu nebo rozhodnutí o uložení
provedení zkušebního provozu Závodu, končí tato Smlouva a
nájem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, uplynutím lhůt
stanovených příslušnými správními orgány pro předčasné užívání
stavby nebo zkušební provoz Závodu, jestliže v těchto lhůtách
Nájemce nezíská Kolaudaci. Nebudou-li příslušnými správními
orgány stanoveny lhůty pro předčasné užívání stavby nebo
zkušební provoz Závodu, platí, že tato Smlouva a nájem končí
dnem 31.12.2017, jestliže do této doby Nájemce nezíská
Kolaudaci. V případě skončení nájmu dle uvedeného je Nájemce
povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před
počátkem užívání Předmětu nájmu), přičemž ujednání odstavce
(b)(i) tohoto článku Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

3.4

Nájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím
o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva
financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 a zavazuje se
respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání
Předmětu nájmu. Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že nebude požadovat
náhradu svých nákladů vynaložených na uskutečnění Projektu, ani nebude
požadovat slevu na nájemném z důvodu, že uskutečňuje nebo uskutečnil Projekt;
toto prohlášení se nevztahuje na situaci popsanou v bodě (c) článku 3.3 této
Smlouvy.

3.5

Nájemce prohlašuje že byl seznámen s obsahem Smlouvy s ČR-MO a je si vědom
a zavazuje se do 30.9.2019 bezvýhradně dodržet podmínky využití Předmětu nájmu
stanovené v Rozhodnutí, tj. užít Předmět nájmu v souladu s ujednáním článku 3.1
této Smlouvy.
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4.

5.

3.6

Nájemce se výslovně zavazuje, že bude Předmět nájmu užívat pouze pro účely
výstavby Závodu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze č. 1 - po
dobu od vydání Kolaudace (případně povolení k předčasnému užívání stavby
Závodu nebo rozhodnutí o uložení provedení zkušebního provozu Závodu) do
zápisu vlastnických práv Nájemce k Předmětu nájmu v katastru nemovitostí.
Nájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu záměru předloženému
Pronajímatelem Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za účelem vydání souhlasu
pro vstup Nájemce jako investora do průmyslové zóny Triangle.

3.7

Nájemce není oprávněn podnajmout Předmět nájmu třetí osobě.

NÁJEMNÉ
4.1

Nájemce se zavazuje, že za užívání Předmětu nájmu bude Pronajímateli hradit
nájemné ve výši 828.990,- Kč (slovy: osm set třicet tisíc korun českých) za rok
(vypočtené jako násobek výměry Předmětu nájmu a částky 5,- Kč za 1m2 Předmětu
nájmu za rok) ("Nájemné") plus příslušná DPH, pokud se bude na pronájem
vztahovat; měsíční Nájemné tedy činí 69.082,50 Kč (slovy: šedesát devět tisíc jedno
sto šedesát šest korun českých a sedmdesát haléřů).

4.2

Strany se dohodly, že v období od Dne zahájení do posledního dne kalendářního
měsíce, v němž nabude první Stavební povolení k Závodu právní moci bude
Nájemce platit roční nájemné ve výši 1,- Kč za m2 (dále jen "Snížené nájemné"),
měsíční Nájemné tedy činí 13.816,50 Kč (slovy: třináct tisíc osmsetšestnáct korun
českých a padesát haléřů), přičemž počínaje prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž nabylo Stavební povolení právní moci, se bude
hradit plná výše Nájemného, jak je vymezena v článku 4.1. Nájemce uhradí celkové
Snížené nájemné za celé období, na které se Snížené nájemné vztahuje společně s
měsíčním Nájemným za první kalendářní měsíc, v němž se bude hradit Nájemné v
plné výši.

4.3

Nájemné dle čl. 4.1. bude hrazeno měsíčně k 15 dni běžného měsíce (ustanovení
článku 4.2 výše zůstává nedotčeno).

PRÁCE NÁJEMCE
5.1

Pro účely územního řízení o vydání Rozhodnutí o umístění stavby a pro účely
stavebního řízení o vydání Stavebního povolení Pronajímatel souhlasí s umístěním
Projektu na Předmětu nájmu.

5.2

Nájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující výstavbu
Projektu, zejména Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení a Kolaudaci.
Nájemce je povinen do 31.12.2014 prokázat Pronajímateli okolnost, že bylo ve věci
vydání Stavebního povolení zahájeno příslušné správní řízení věcně a místně
příslušným správním orgánem.

5.3

Jakmile bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude Nájemce
oprávněn zahájit provádění Prací Nájemce.

5.4

Nájemce si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na následující inženýrské sítě:
(a)

Plyn,

(b)

Elektřina – VN

(c)

Splašková kanalizace

(d)

Dešťová kanalizace
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5.5

(e)

Vedení NN - telekomunikace

(f)

Vodovod pitná voda

(g)

Vodovod průmyslový - požární voda.

Pronajímatel se zavazuje po splnění Podmínky a současně s Kupní smlouvu (tj. ve
lhůtě pro uzavření Kupní smlouvy dle článku 7.4(c) této Smlouvy) uzavřít
s Nájemcem smlouvu o úplatném věcném břemeni za sjednanou cenu 100 Kč +
DPH za každé věcné břemeno spočívajícím v právu Nájemce:
(a)

vybudovat a provozovat na části sousedního pozemku Pronajímatele
p.p.č. 1010/54 v k.ú. Staňkovice u Žatce přípojky všech inženýrských sítí
popsaných v článku 5.4;

(b)

vybudovat a provozovat komunikaci k Závodu na/přes pozemek parc. č.
1010/54 v k.ú. Staňkovice u Žatce jak je vyznačena na plánu v Příloze č. 2
této Smlouvy; a

(c)

vjíždět na Předmět nájmu z míst určených na plánech v Příloze č. 2 této
Smlouvy.

Věcné břemeno dle výše uvedeného bude zřízeno in rem ve prospěch pozemků
tvořících Předmět nájmu. Pronajímatel souhlasí se vstupem na předmětné pozemky
za účelem realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 5.4 této Smlouvy.
5.6

Pronajímatel Nájemci umožní bezúplatné napojení přípojek na inženýrské sítě ve
vlastnictví Pronajímatele uvedené v článku 5.4 této Smlouvy. Uvedené inženýrské
sítě ve vlastnictví Pronajímatele včetně připojovacích bodů pro Nájemce a jejich
kapacit zajistí Pronajímatel nejdále ve vzdálenosti 50 metrů od hranice Předmětu
nájmu.

5.7

Smluvní strany uzavřou do 90 dnů od podpisu této Smlouvy Plánovací smlouvu
stanovující bližší podmínky pro zajištění napojení na inženýrské sítě. Pronajímatel
zaručuje, že Nájemce nemá povinnost do uzavření Plánovací smlouvy platit
jakýkoliv poplatek za rezervaci kapacit inženýrských sítí popsaných v článku 5.4
kromě poplatku za rezervaci příkonu elektrické energie a veškeré takové poplatky
budou případně placeny dle podmínek Plánovací smlouvy.

5.8

Nájemce je povinen při užívání Předmětu nájmu respektovat ustanovení všech
relevantních všeobecně závazných a prováděcích právních předpisů.

5.9

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Nájemce povinen vždy k 20. lednu
následujícího roku podat Pronajímateli zprávu o stavu přípravy a realizace Projektu
se stavem k 31. 12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno investora,
zařazení investičního záměru podle OKEČ, plochu pozemků v nájmu investora,
plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši investice, počet
dosud vytvořených pracovních míst. Ke zprávě přiloží všechna relevantní
rozhodnutí, která mu byla v uplynulém kalendářním roce vydána orgány veřejné
správy v souvislosti s přípravou a výstavbou jeho záměru (územní povolení,
stavební rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, atd.). Pro zamezení
pochybnostem v případě, že Rozhodnutí nebude vyžadovat splnění uvedené
informační povinnosti, účinnost tohoto článku 5.9 zanikne.

5.10

Nájemce prokáže Pronajímateli, že provedl zkoušku možnosti zasakování čistých
dešťových vod ze střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání
územního rozhodnutí. V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná, Nájemce
upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho budov do
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ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné technické řešení
bude součástí projektu Nájemce.
6.

7.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY NÁJEMCEM
6.1

Nájemce je oprávněn se souhlasem Pronajímatele postoupit veškerá práva a
povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu. Pro tyto účely Nájemce písemně sdělí
Pronajímateli identifikaci zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností z této
Smlouvy ("Nabyvatel") a Pronajímatel se v případě udělení souhlasu dle předchozí
věty zavazuje podepsat jakoukoli třístrannou smlouvu s Nájemcem a Nabyvatelem,
případně dohodu o ukončení nájmu dle této Smlouvy a novou smlouvu o nájmu s
Nabyvatelem, přičemž podmínky takové nové smlouvy budou identické jako
podmínky sjednané v této Smlouvě.

6.2

Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel udělí souhlas dle článku 6.1 této
Smlouvy v případě, že:

(a)

převod práv a povinností Nájemce dle této Smlouvy se bude týkat Nabyvatele,
který bude splňovat podmínky Programu na podporu rozvoje průmyslových zón a
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a podmínky
Rozhodnutí; a

(b)

třístranná smlouva zamýšlená článkem 6.1 bude zajišťovat postoupení veškerých
práv a převod veškerých povinností dle této Smlouvy v nezměněném rozsahu s
výjimkou práv a/nebo povinností v tu dobu konzumovaných v důsledku splnění
příslušného závazku.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K PŘEDMĚTU NÁJMU
7.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části Smlouvy (7.)
bude mezi nimi uzavřena Kupní smlouva, kdy předmětem koupě budou pozemky
označené touto Smlouvou jako Předmět nájmu.

7.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva (ve znění, které
tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy) má podobu, kterou Smluvní strany co do celkového
obsahu projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou záležitostí uvedených v článku
7.3 níže nelze před podpisem Kupní smlouvy provádět žádné další změny nebo
doplnění, pokud se na tom Smluvní strany výslovně písemně nedohodnou. Kupní
smlouva tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 5.

7.3

Před podpisem Kupní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo
změny:

(a)

dokončení částí textu Kupní smlouvy, které jsou v ní označeny hranatými
závorkami; a

(b)

doplnění a/nebo aktualizace příloh ke Kupní smlouvě.

7.4

Smluvní strany se dohodly, že:
(a)

podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy je vydání Kolaudace (dále jen jako
"Podmínka").

(b)

K uzavření Kupní smlouvy vyzve Nájemce Pronajímatele, a to během 30ti
kalendářních dní poté, kdy bude splněna Podmínka. Závazek Smluvních
stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká v případě, že Podmínka dle článku (a)
nebude splněna do 31.12.2017 (s přihlédnutím k článku 10.3 této
Smlouvy);
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7.5

8.

(c)

Kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů poté, kdy Nájemce vyzve
Pronajímatele k jejímu uzavření dle odstavce (b) výše;

(d)

v případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy
dle odstavce (b) výše z důvodu na straně Pronajímatele, použije se
přiměřeně článek 3.3 (c)(i) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému
uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle bodu (b) výše z důvodu na
straně Nájemce, použije se přiměřeně článek 3.3(b)(i) této Smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že tato část 7 Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

UKONČENÍ NÁJMU
8.1

Tato Smlouva a Nájem končí primárně způsobem stanoveným v článku 3.3 této
Smlouvy.

8.2

Smluvní strany mohou nájem kdykoli ukončit vzájemnou písemnou dohodou.

8.3

Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi s
dvouměsíční výpovědní lhůtou v následujících případech:
(a)

Nájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Nájemného;

(b)

Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s ustanoveními článku 3.1, 3.4 a
3.5 této Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 30ti kalendářních
dní ode dne doručení upozornění Pronajímatele;

V případě výpovědi Pronajímatele dle tohoto článku je Nájemce povinen uvést
Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu)
na vlastní náklad, přičemž ujednání článku 3.3(b)(i) této Smlouvy pro tento případ
platí obdobně.
8.4

Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi s
dvouměsíční výpovědní lhůtou v následujících případech:
(a)

Pronajímatel porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud nebude
dosaženo nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku
3.3 (c)(i) této Smlouvy užije obdobně;

(b)

v souladu s článkem 8.5 níže.

8.5

Nájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu. Ve výpovědi
je Nájemce povinen uvést důvod výpovědi. Nájemce však není oprávněn vypovědět
tuto Smlouvu z důvodů na které se vztahuje ujednání článku 3.3(b), 3.3.(c), 3.3(d),
3.3(e) této Smlouvy. Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu
(stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad, přičemž ujednání
článku 3.3(b)(i) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

8.6

V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní lhůta běžet prvním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.

8.7

V případě jakékoli změny vlastnictví Předmětu nájmu má Nájemce právo vypovědět
tuto Smlouvu na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou v délce 3 (třech)
měsíců.
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9.

DALŠÍ ZÁVAZKY PRONAJÍMATELE
9.1

10.

Pro odstranění pochybností se sjednává, že při ukončení Smlouvy z jakýchkoliv
důvodů, zaniká smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy dle části 7. této
Smlouvy.

Pronajímatel je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu
nájmu (ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu a
bez předchozího písemného souhlasu Budoucího kupujícího nezatížit
Předmět nájmu žádnými dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy
třetích osob;

(b)

poskytnout na požádání Nájemci veškerou součinnost a podporu, jež bude
Nájemce požadovat v souvislosti se získáním Rozhodnutí o umístění
stavby, Stavebního povolení a/nebo Kolaudace, a jejímuž poskytnutí
nebudou bránit příslušné právní předpisy;

(c)

Pronajímatel vynaloží maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého
a evropského práva tak, aby Nájemci byly poskytnuty veškeré povolení a
souhlasy potřebné pro Stavební povolení;

(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této
Smlouvy.

ZÁRUKY PRONAJÍMATELE
10.1

Pronajímatel prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této
Smlouvy pravdivé a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku
uzavření Kupní smlouvy:
(a)

Pronajímatel je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu nájmu a je
oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy a Kupní
smlouvy získal veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Předmět nájmu není zatížen žádnými dluhy, právními vadami, nájemními
smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani
užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na
výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Předmětu nájmu;

(c)

Pronajímatel nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by
se mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení k
Předmětu nájmu;

(d)

Předmět nájmu (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy
ani nikdy v minulosti nebyl součástí ochranného pásma;

(e)

Pronajímatel si není vědom toho, že by porušoval jakékoli právní normy
týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Předmět nájmu (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani
nehrozí; Předmět nájmu ani žádná jeho část nebyla vložena do základního
kapitálu žádné obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže
k Předmětu nájmu uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému
břemeni, která by vznikla vydržením;
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Předmět nájmu není stavebním pozemkem ve smyslu zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty;

(h)

Pronajímatel si není vědom, že by se na Předmětu nájmu nacházely
nadzemní či podzemní stavby nebo archeologické památky;

(i)

Předmět nájmu je dle platného územního plánu způsobilý k uskutečnění
výstavby Projektu, přičemž v současné době neprobíhá žádné řízení o
změně tohoto územního plánu, které by se dotýkalo Předmětu nájmu a
Pronajímatel si není vědom, že by kdokoli usiloval o zahájení takového
řízení;

(j)

Pronajímatel si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem nájmu
nacházely nebezpečné látky nebo materiály.

10.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 10.1
ukáže jako nepravdivá a takový nedostatek není Pronajímatelem napraven ani v
dodatečné přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako
nepravdivé, má Nájemce právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o
odstoupení zaslaným Pronajímateli v souladu s ustanoveními upravujícími
oznámení podle článku 12 této Smlouvy. V případě, že dojde k ukončení nájmu dle
tohoto článku se použije přiměřeně ujednání článku 3.3(c)(i) této Smlouvy.
Neodstoupí-li Nájemce od Smlouvy, má právo na náhradu nákladů a škody, které
mu vzniknou v důsledku porušení povinností Pronajímatelem.

10.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 10.1 se sjednává, že není porušením záruky
uvedené v článku 10.1(a) a/nebo 10.1(b), pokud vznik práva či povinnosti
k Předmětu nájmu, v němž spočívá porušení příslušné záruky, bude vyplývat
z důvodu úkonu při výkonu rozhodnutí prováděného na základě nepravomocného
exekučního titulu vydaného podle občanského soudního řádu či exekučního řádu
eventuálně titulu dle z.č. 337/1992 Sb., respektive z.č. 280/2009 Sb. V případě, že u
příslušného soudu/orgánu bude probíhat řízení ohledně výkonu rozhodnutí
prováděného na základě takového nepravomocného exekučního titulu:
(a)

nebude Nájemce povinen uzavřít Kupní smlouvu (a to ani v případě, že
vyzve Pronajímatele dle článku 7.4(b) této Smlouvy) do doby, kdy:
(i)

takové řízení bude
Pronajímatele; nebo

pravomocně

skončeno

ve

prospěch

(ii)

bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu,
na základě kterého bude vyloučen Předmět nájmu z výkonu
rozhodnutí prováděného dle výše uvedeného ujednání;

a
(b)

11.

lhůta k uzavření Kupní smlouvy se automaticky prodlužuje a skončí
uplynutím 60 (šedesáti) dnů ode dne pravomocného skončení daného
řízení ve prospěch Pronajímatele.

SMLUVNÍ POKUTY
11.1

Pokud Pronajímatel poruší závazek vymezený článkem 9.1(a) a/nebo článkem 10.2,
je Pronajímatel povinen uhradit Nájemci smluvní pokutu ve výši 1 milión Kč.
Smluvní pokuta a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody (s
přihlédnutím k článku 10.3, který se použije přiměřeně).
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12.

11.2

Pokud Nájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.4 a 3.6 této Smlouvy,
je Nájemce povinen za každé porušení uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši
10 miliónů Kč pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode dne, kdy
jej Pronajímatel na takové porušení závazku písemně upozornil. Smluvní pokuta a
její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

11.3

Pokud Nájemce poruší závazek vymezený v článku 5.9 této Smlouvy, je Nájemce
povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
povinnosti Nájemce uložen Pronajímateli. Výslovně se sjednává, že Pronajímatel
má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen
odvodem za porušení rozpočtové kázně.

11.4

Pokud Nájemce poruší svůj závazek vymezený v článku 3.5 této Smlouvy je
Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši
smluvní pokuty stanovené podle pravidla článku VI. Smlouvy s ČR-MO, tzn. ve výši
částky, která je uvedena v čl. III Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví státu
(Letiště Žatec a přilehlé satelity) č. 21834934, jako evidenční hodnota té
nemovitosti, ve vztahu k níž k porušení závazku došlo.

11.5

Pokud Pronajímatel poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 7.4(c)
této Smlouvy, ačkoli bude splněna Podmínka, uhradí Pronajímatel Nájemci smluvní
pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky
Nájemce dle článku 3.3(c)(i) nebo 11.8 této Smlouvy).

11.6

Pokud Nájemce nevyzve Pronajímatele dle článku 7.4(b) této Smlouvy či neuzavře
dle článku 7.4(c) této Smlouvy Kupní smlouvu a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě
dle článku 3.3(b) této Smlouvy, uhradí Nájemce Pronajímateli smluvní pokutu ve
výši 10.000.000,- Kč

11.7

Závazky Pronajímatele uvedené v článku 3.3(c) této Smlouvy nejsou ustanovením
článku 11.5 dotčeny.

11.8

Smluvní strany se dohodly, že Nájemce má v případě, že Pronajímatel poruší svůj
závazek uzavřít Kupní smlouvu, ačkoli bude splněna Podmínka, právo požadovat,
aby příslušný soud vydal rozhodnutí o nahrazení projevu vůle dle ustanovení § 50a
odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

OZNÁMENÍ
Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné podobě
a mohou být doručena osobně, faxovým přenosem (s tím, že originál bude doručen
následně kterýmkoli způsobem v tomto článku uvedeným) nebo doporučenou poštou.
ADRESA Pronajímatele:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, Ústí nad Labem
Fax: +420 475 200 245
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Pikal
zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje a vedoucí
odboru kanceláře ředitele
Kopie: Bc. Jaroslav Krch
odbor kancelář ředitele
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ADRESA Nájemce:
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1,
Fax: +42 +420 225 341 330
Kontaktní osoba:
Pavel Sovička
Kopie: Lukáš Syrový, Hogan Lovells
Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1
Fax: +420 224 210 004

13.

JAZYK SMLOUVY
Tato Smlouva o nájmu je vyhotovena ve 3 (třech) vyhotoveních v jazyce českém z nichž
Pronajímatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Nájemce 1 (jedno) vyhotovení.

14.

ZMĚNY SMLOUVY
14.1 Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální
součinnost ke splnění účelu nájmu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu
budou jedna druhou informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.
14.2 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky.
14.3 Tato Smlouva nahrazuje veškeré dřívější písemné i ústní dohody vztahující se
k předmětu této Smlouvy.

15.

ROZHODNÉ PRÁVO
Tato Smlouva o nájmu se řídí zákony České republiky a vykládá se v souladu s nimi.

16.

Informování
Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (Pronajímatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Nájemce prohlašuje, že:

17.

(a)

Ústecký kraj je oprávněn, 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 dokladech,
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),

(b)

veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob,
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně
před zneužitím a zveřejněním.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY PRONAJÍMATELE
Uzavření této Smlouvy a Kupní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. .................................. ze dne .............................. Záměr pronajmout
Předmět nájmu a převést vlastnické právo k Předmětu nájmu na Nájemce byl zveřejněn na
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krajích, od 20.7.2011 do 20.8.2011.
Strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, uzavírají ji ze své svobodné a
vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod nátlakem.
V

dne

_________________________
Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka

_________________________
Panattoni Czech Republic Development
s.r.o.
Pavel Sovička, prokurista

Přílohy:
1.

Specifikace Projektu

2.

Plány s vyznačením Projektu

3.

Kopie LV č. 111, 115 a 338

4.

Plán se zákresem Předmětu nájmu

5.

Kupní smlouva

6.

Výpis z obchodního rejstříku Nájemce
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Příloha č. 1
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PANATTONI CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT s.r.o.
SLOVANSKÝ DŮM
NA PŘÍKOPĚ 859/22
PRAHA 1

ZÁKLADNÍ POPIS INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
V RÁMCI STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ
ZÓNY TRIANGLE – ÚSTECKÝ KRAJ

UNL/ZL/zl
07/2010

2

Základní parametry projektu Panattoni II – Strategická průmyslová zónaTriangle-Žatec
Žadatel:
Velikost řešeného území

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. případně další
projektová společnost ze skupiny Panattoni
cca 16,6ha

Celková zastavěná plocha
Z toho:
Objekty pro výrobu
Objekty pro kompletaci a distribuci výroby
Manipulační venkovní zpevněné plochy

116 000m2
44 820m2
29 880m2
41 300 m2

Zeleň

50 000 m2

Zařazení investičního záměru podle OKEČ dle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace – Změna č.4 pro průmyslovou zónu Triangle, vydané MPO a MF ČR (dále Závazné
podmínky):
V souladu s bodem 26 Závazných podmínek je záměrem investora realizovat výrobní objekty na
ploše cca 44820m2 v oboru převážně zpracovatelského průmyslu.
V souladu s bodem 27 Závazných podmínek je záměrem investora na zbylém prostoru v ploše cca
29880 m2 realizovat objekty obslužnosti pro záměry uvedené v bodě 26 (objekty pro kompletaci a
distribuci výroby) a to jak v rámci těchto objektů tak jako samostatných objektů.
Tabulka s indikativním harmonogramem realizace investičního záměru investora, definice rozsahu
investice a předpokládaný počet zaměstnanců v zóně

2011-2012

1.rok

2012-2013

2.rok

2013 – 2014

3.rok

2014 – 2015

4.rok

2015 - 2016

5.rok

celkem

Harmonogram
činností investora
Projektová příprava
Realizace objektů –
18 675 m2
Realizace objektů –
18 675 m2
Realizace objektů –
18 675 m2
Realizace objektů –
18 675 m2

Rozsah investice*
4,5 Mio CZK

Počet
zaměstanců**
0

0.3 mld. CZK

50

0.6 mld. CZK

150

0.6 mld. CZK

150

0.3 mld. CZK

100

1.8 mld CZK

450

* částka je uvedena včetně nákladů strojního vybavení, částka je orientační a může se měnit s
ohledem na bližší specifikaci výrobní činnosti
** počet zaměstanců je definován na základě současných informací od našich výrobních klientů,
kteří předpokládají realizacji svého záměru v rámci zóny Triangle
Lokalita Strategická průmyslová zóna Triangle - Žatec
Pozemek definovaný jako plocha C byl vybrán s ohledem na návaznost na již realizované objekty
(Hitachi a IPS). Zvolená plocha umožňuje postupné zaplňování zóny z jasně definovaného směru.
Původně zvažovaná lokalita K, kde v současné době investor rozvíjí svůj první záměr v zóně pro
UNL/ZL/zl
07/2010
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Johnson Constrols, neumožňuje plynulou návaznost na právě realizované objekty neboť projekt
Johnson předpokládá budoucí expanzi avšak bez přesného časového limitu.
Pozemek plochy C bude napojen na páteřní sítě vedené podél komunikace lemující pozemek ze
severovýchodu. Dopravní napojení je navrženo taktéž z této komunikace 1 hlavním a 1 záložním
(bezpečnostím vjezdem).
Základní parametry objektů jsou následující:
Objekt výroby a administrativy
Jedná se o jednopodlažní budovy s vestavky pro administrativní a sociální vybavení, výrobní částí,
vestavby pro obchodně organizační činnosti příjmu a expedice zboží. Prostory budou dále vybaveny
pomocnými místnostmi jako jsou místnosti pro laboratoře, zkušebny, pomocné dílny, energobloky,
VN a NN rozvodny, kompresorovny apod.
Architektonický výraz je vzhledem na rozlohu navrhován průmyslovou formou s hmotovou
jednoduchostí a exaktním výrazem. Parter je členěn soustavou vratových systémů. Fasádní plášť je z
vertikálního skládaného pláště s barevnou úpravou v barvě RAL 9006 (aluminium) s kombinací RAL
6005 (zelená). Úroveň komunikací (s vazbou na úroveň podlah haly) bude určena následně po
výpočtu vyrovnané bilance zemních prací.
Stavebně technické řešení objektů
Nosný systém objektu je vytvořen ŽB prefa skeletem v madulové síti. Objekty budou založen
hlubinně na vrtaných pilotách, event. na plošných základech, tyto podpírají ŽB patky s prefa kalichy.
ŽB prefa sloupy vetknuté do kalichů podpírají střešní kci z prefa ŽB vazníků a vaznic, alternativně z
ocelových příhradových nosníků.Přístavky a vestavek budou rovněž provedeny jako ŽB prefa skelet
se stropem z předpjatých panelů,příp. z prefa nosníků a desek „filigrán“. Alternativně je možno
použít ocel.skeletová konstrukce vestavku s želbet.spřaženými stropními deskami. Obvodový plášť je
navržen do výšky 2.2 m ze želbetonových sendvičových panelů s povrchovou úpravou z
pohledového betonu (do úrovně zásobovacích vrat), nad nimi až do úrovně atiky je plášť tvořen z
ocelových lakovaných plechů (tzv.skládaný plášť). Výplně otvorů (okna, dveře, vrata) budou
hliníkové v barvě zelené (RAL 6005). Střešní plášť je navržen z kotvené plastové fólie na minerální
rohož a trapézový plech. Podlahová deska bude z hlazeného drátkobetonu provedená na izolaci proti
zemní vlhkosti a hutněný štěrkový násyp.
Součástí hal budou též samostatné místnosti pro úklid a úklidové stroje s vybavením pro úklid a
skladování čistících prostředků, místnosti pro nabíjení vysokozdvižných vozíků, pro údržbářské práce
je vybudovaná dílna, v prostoru druhé zóny je vybudována laboratoř pro testování výrobků. Pro
komunální odpad budou vně haly umístěny velkoobjemové nádoby na odpad (kompaktory).

_______________________
Pavel Sovička
prokurista Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
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Příloha č. 2

Plány s vyznačením Projektu

Kopie LV č. 111, 115 a 338

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Plán se zákresem Předmětu nájmu

Příloha č. 5
DNE

[***]

ÚSTECKÝ KRAJ
-aPANATTONI CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT S.R.O.

KUPNÍ SMLOUVA

POZEMKY
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MINICE
A V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ STAŇKOVICE U ŽATCE

[***]/[***]

Hogan Lovells (Prague) LLP, organizační složka, Advokátní kancelář
Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1
PRALIB01/PRAMAK/179054.1

Obsah
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

-3-

2.

PŘEDMĚT TÉTO SMLOUVY

-4-

3.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA

-4-

4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

-4-

5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

-5-

6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

-6-

7.
8.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO
PŘEDKUPNÍ PRÁVO

-6-

9.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

-7-

10.

NÁVRH NA VKLAD

-7-

11.

SMLUVNÍ POKUTY

-7-

12.

OZNÁMENÍ

-7-

13.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

-8-

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

-8-

PRALIB01/PRAMAK/179054.1

Hogan Lovells

-3Smluvní strany:
1.

ÚSTECKÝ KRAJ
se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, IČ:
70892156, DIČ: CZ70892156, zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
("Prodávající")

a
2.

PANATTONI CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT S.R.O.
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná do
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 131735, IČ:
281 90 882, DIČ: CZ 281 90 882, zastoupená Pavlem Sovičkou, prokuristou ("Kupující")

Prodávající a Kupující společně dále také jen jako "Smluvní strany" a kterákoli z nich
samostatně "Smluvní strana"
TÍMTO BYLO DOHODNUTO:
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
(a)

parc. č. 337/16 o výměře 20.704 m2, druh pozemku: ostatní plocha;

(b)

parc. č. 337/17 o výměře 5.950 m2, druh pozemku: ostatní plocha;

(c)

parc. č. 337/18 o výměře 47.983 m2, druh pozemku: ostatní plocha;

pozemky (a), (b) a (c) výše jsou ke dni podpisu této Smlouvy vedeny v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec,
na listu vlastnictví číslo 111 pro katastrální území Minice; a
(d)

parc. č. 1010/28 o výměře 20.167 m2, druh pozemku: ostatní plocha;

(e)

parc. č. 1010/29 o výměře 26.088 m2, druh pozemku: ostatní plocha;

(f)

parc. č. 1010/30 o výměře 44.205 m2, druh pozemku: ostatní plocha;

pozemky (d), (e) a (f) jsou ke dni podpisu této Smlouvy vedeny v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 338 pro katastrální území Staňkovice u Žatce
(g)

parc. č. 801/34 o výměře 701 m2, druh pozemku: ostatní plocha;

pozemek (g) výše je ke dni podpisu této Smlouvy veden v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví
číslo 115 pro katastrální území Nehasice;
Všechny pozemky výše uvedené pod písm. (a) až (f) o celkové výměře 165. 798 m2 dále
jen "Pozemky"
1.2

Všechny pozemky výše uvedené v čl. 1 pod písm. (a) až (f) dále jen "Pozemky" mají
celkovou výměru 165. 798 m2

1.3

Své vlastnické právo Prodávající prokazuje aktuálním výpisem z katastru nemovitostí,
který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
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Smluvní strany společně konstatují, že dne [***] byla mezi Prodávajícím a Kupujícím
uzavřena nájemní smlouva ("Nájemní smlouva"), jejímž předmětem je nájem
Nemovitosti, a to za účelem uskutečnění výstavby Závodu v souladu s Projektem
popsaným v nedílné příloze č. 1 a 2 Nájemní smlouvy a za účelem provozování Závodu
Nájemce po dobu od vydání kolaudačního souhlasu [(resp. povolení k předčasnému
užívání stavby Závodu nebo rozhodnutí o uložení provedení zkušebního provozu Závodu]
do zápisu vlastnických práv Nájemce k Předmětu nájmu v katastru nemovitostí.

1.5

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tuto kupní smlouvu o převodu
vlastnického práva k Nemovitostem ("Smlouva").

2.

PŘEDMĚT TÉTO SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ

2.1

Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k Nemovitostem z Prodávajícího
na Kupujícího za Kupní cenu (jak je tato vymezena v článku 3.1 této Smlouvy).

2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Kupní smlouvy seznámen s Rozhodnutím
o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva financí
ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 (dále jen "Rozhodnutí") a
zavazuje se respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro
užívání Nemovitostí.

2.3

Kupující prohlašuje že byl seznámen s obsahem Smlouvy s ČR-MO a je si vědom a
zavazuje se do 30.9.2019 bezvýhradně dodržet podmínky využití Nemovitostí stanovené
v Rozhodnutí.

3.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA

3.1

Prodávající tímto převádí vlastnické právo k Nemovitostem Kupujícímu do jeho výlučného
vlastnictví za kupní cenu, která činí 66.319.200,- Kč (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena
byla stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného dne 18.8.2011, číslo
posudku 194/2724/2011.

3.2

Kupující tímto od Prodávajícího Nemovitosti kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

3.3

Kupující uhradí Kupní cenu v souladu s níže uvedeným článkem 4 této Smlouvy.

3.4

Převáděné Nemovitosti Prodávající prodává Kupujícímu za účelem provozování závodu
Kupujícího v souladu s Projektem popsaným v nedílné příloze č. 3 této Smlouvy a za
účelem jejich dalšího užívání, eventuálně k uskutečnění další výstavby, v souladu
s Rozhodnutím.

3.5

Kupující se zavazuje Nemovitosti užívat pouze za účelem provozování závodu Kupujícího
v souladu s projektem popsaným v příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen "Projekt") a za
účelem jejich dalšího užívání, eventuálně k uskutečnění další výstavby, v souladu s
Rozhodnutím o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu
Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 (dále jen
"Rozhodnutí").

3.6

Kupující bere na vědomí, že nejméně 30% plochy Nemovitostí musí být pokryto zelení
(zelená plocha).

4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně:
(a)

část
kupní
ceny
ve
výši
64.329.624,Kč
šedesátčtyřimiliónůtřistadvacetdevěttisícšestsetdvacet)
bude
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uzavření této Smlouvy;
(b)

Zbývající
část
kupní
ceny
ve
výši
1.989.576,Kč
(slovy:
jedenmiliondevětsetosmdesátdevettisícpětsetsedmdesátšest), bude zaslána na
účet příslušného finančního úřadu, ke splnění povinnosti Prodávajícího dle
zákona č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako úhrada daně z
převodu nemovitostí na základě této Smlouvy týkající se převodu vlastnického
práva k Nemovitostem, a to do 10 (deseti) pracovních dnů poté, co bude
Kupujícímu předloženo daňové přiznání Prodávajícího k dani z převodu
nemovitostí na základě této Smlouvy s prvopisem podacího razítka příslušného
finančního úřadu.

5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1

Prodávající prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé:

5.2

(a)

Prodávající je zákonným a výlučným vlastníkem Nemovitostí a je oprávněn uzavřít
tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal veškeré potřebné souhlasy
a schválení;

(b)

Nemovitosti (ani žádná jejich část) není zatížena žádnými dluhy, právními vadami,
nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani
užívacími právy ani žádnými jinými právy [s výjimkou případů, kdy dané právo
bylo zřízeno na základě smlouvy, jejíž stranou je Kupující];

(c)

Prodávající nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči finančním či
jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se mohly stát
důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení k Nemovitostem;

(d)

Nemovitosti (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy ani nikdy v
minulosti nebyla součástí ochranného pásma;

(e)

Prodávající si není vědom toho, že by porušoval jakékoli právní normy týkající se
ochrany životního prostředí;

(f)

Nemovitosti (ani žádná jeho část) nebyly a nejsou předmětem restitučních nároků,
konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního či správního
rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí; nemovitosti ani žádná
jejich část nebyla vložena do základního kapitálu žádné obchodní společnosti ani
družstva a žádná osoba nemůže k Nemovitostem (ani k jakékoli jejich části)
uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému břemeni, která by vznikla
vydržením;

(g)

Prodávající si není vědom, že by se na Nemovitosti nenacházely nadzemní či
podzemní stavby (s výjimkou staveb vybudovaných Kupujícím v rámci Projektu)
nebo archeologické památky;

(h)

Prodávající si není vědom, že by se na nebo pod Nemovitostmi nacházely
nebezpečné látky nebo materiály;

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v článku 5.1 Smlouvy
ukáže jako nepravdivá, bude Prodávající povinen takový nedostatek odstranit/napravit s
tím, že pokud nebude takový nedostatek Prodávajícím odstraněn/napraven ani v
dodatečné přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako
nepravdivé, má Kupující právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o
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podle části 11 této Smlouvy.
5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen uhradit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 milión Kč. Smluvní pokuta a její úhrada nemají
žádný vliv na nárok na náhradu škody.

6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje, že:
(a)

po dni podpisu této Smlouvy bez předchozího písemného svolení Kupujícího
nezatíží Nemovitosti jakýmkoli dluhem nebo jakkoli jinak; zejména ji neprodá,
nedaruje, nepřevede, nevloží ani se jinak nepokusí o jakoukoli dispozici s
Nemovitostí nebo její částí; dále Nemovitost ani její část nepronajme;

(b)

v době ode dne podpisu této Smlouvy do dne zápisu vlastnického práva
Kupujícího do katastru nemovitostí stav Nemovitosti nezhorší, zejména nezaloží
na Nemovitostech skládky, či úložiště odpadů, neprovede terénní úpravy či jiné
zemní práce a podobně;

(c)

ve lhůtě stanovené platnými právní předpisy podá u příslušného finančního úřadu
daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí na základě této Smlouvy.

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

7.1

Kupující je povinen při užívání Nemovitostí respektovat ustanovení všech relevantních
všeobecně závazných a prováděcích právních předpisů.

7.2

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Kupující povinen vždy k 20. lednu následujícího
roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace Projektu se stavem k 31.
12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno investora, zařazení investičního
záměru podle OKEČ, plochu pozemků v nájmu investora, plochu zastavěnou výrobními
objekty, dosud realizovanou výši investice, počet dosud vytvořených pracovních míst. Ke
zprávě přiloží všechna relevantní rozhodnutí, která mu byla v uplynulém kalendářním roce
vydána orgány veřejné správy v souvislosti s přípravou a výstavbou jeho záměru (územní
povolení, stavební rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, atd.). Pro zamezení
pochybnostem v případě, že Rozhodnutí nebude vyžadovat splnění uvedené informační
povinnosti, účinnost tohoto článku 7.2 zanikne.

7.3

Nájemce si je vědom toho, že s předchozím souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu
mohou být Předmět nájmu také užívány pro účely realizace investičních záměrů v oblasti
logistiky, facility managementu, odpadového hospodářství, čerpací stanice pohonných
hmot, případně dalších oblastech plnících funkci obslužnosti pro záměry z oblastí
uvedených v bodě č. 26 Rozhodnutí.

8.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

8.1

Kupující se zavazuje, že Nemovitosti či jejich část nepřevede třetí osobě, pokud nebudou
využity v souladu s požadavky Rozhodnutí, aniž by takové Nemovitosti před tím nenabídl
ke zpětnému převodu na Prodávajícího za cenu, za kterou takové Nemovitosti Kupující
od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví. Smluvní strany se tímto dohodly na zřízení
předkupního práva s výše uvedeným obsahem jako práva věcného. Předkupní právo
skončí dne [30.9.2019].
(a)

Prodávající je povinen k vyjádření, zda využije předkupního práva, ve lhůtě 3
kalendářních měsíců. Lhůta počíná běžet měsícem následujícím po měsíci, ve
kterém byla Prodávajícímu doručena nabídka k odkupu Nemovitosti či její části.
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lhůty.
(b)

Prodávající je oprávněn využít nabídku k odkupu Nemovitosti či její části zcela
nebo pouze z části.

9.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

9.1

Vlastnické právo k Nemovitostem přechází spolu se souvisejícími právy a závazky na
Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec. Tímto dnem přecházejí všechna
práva i povinnosti vztahující se k Nemovitostem na Kupujícího, zejména povinnost platit
příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva spojená s vlastnictvím Nemovitostí (tím
však není dotčena povinnost Prodávajícího zaplatit řádně a včas daň z převodu
Nemovitostí).

10.

NÁVRH NA VKLAD

10.1

Podle této Smlouvy bude učiněn zápis do příslušných listů vlastnictví v katastru
nemovitostí pro katastrální území Minice, obec Velemyšleves, a pro katastrální území
Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice a pro katastrální území Nehasice, obec Bitozeves
vedených při Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec.

10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva Kupujícího
k Nemovitostem do příslušného katastru nemovitostí.

10.3

Návrh na příslušný vklad do katastru nemovitostí podá Prodávající, a to ve lhůtě 2 (dvou)
pracovních dnů poté, kdy bude uhrazena část kupní ceny dle článku 4.1(a) této Smlouvy.

10.4

V případě, že příslušný katastrální úřad odmítne povolit vklad vlastnického práva na
základě této Smlouvy a/nebo bude požadovat její doplnění (případně doplnění návrhu na
vklad), zavazují se Smluvní strany tak učinit a v případě zamítnutí vkladu uzavřít novou
kupní smlouvu v obdobném znění, aby bylo dosaženo účelu sledovaného touto
Smlouvou.

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5 nebo 8.1 této Smlouvy, je
Kupující povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
[10.648.400],- Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode dne, kdy
jej Prodávající na takové porušení závazku písemně upozornil. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

11.2

Pokud Kupující poruší závazek vymezený článkem 7.3 této Smlouvy, je Kupující povinen
uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu včetně penále za
porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení povinnosti Kupujícího
uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že Prodávající má právo na úhradu této
smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen odvodem za porušení rozpočtové
kázně.

12.

OZNÁMENÍ

12.1

Veškerá oznámení a/nebo výzvy, která je třeba podle této Smlouvy doručovat, budou
písemná a doručena osobně, faxovým přenosem (s následným doručením originálu
některým jiným způsobem uvedeným v tomto článku) nebo doporučenou poštou na
adresu příslušné Smluvní strany uvedeno v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou
adresu, kterou příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně
oznámí v souladu s tímto článkem).
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DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

13.1

Prodávající zaplatí daň z převodu nemovitostí, při její úhradě se postupuje podle ujednání
bodu (b) článku 4.2 této Smlouvy. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí
Prodávající.

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (Prodávající), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně
jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Kupující prohlašuje, že:
(a)

Prodávající je oprávněn, 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 dokladech,
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),

(b)

veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob,
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně
před zneužitím a zveřejněním.

14.2

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
................................ ze dne ........................... Záměr prodeje Nemovitostí byl zveřejněn
na úřední desce Ústeckého kraje v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000 Sb.,
zákon o krajích, od 20.7.2011 do 20.8.2011.

14.3

Jakákoli práva a závazky smluvních stran, jež nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny,
se řídí §§ 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník).

14.4

Tato Smlouva bude podepsána v 6 (šesti) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž po
podpisu Kupující obdrží 1 (jedno) vyhotovení, a zbývajících 5 (pět) vyhotovení je určeno
pro Prodávajícího a pro řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

14.5

Po přečtení této Smlouvy Strany potvrzují, že obsah, prohlášení, práva a závazky v ní
uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato Smlouva byla uzavřena
po vzájemném projednání, nikoli v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz čehož připojily Strany k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy za přítomnosti.
Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1- Kopie výpisů z LV Prodávajícího
Příloha č. 2- Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
Příloha č. 3 - Popis Projektu

PRALIB01/PRAMAK/179054.1

Hogan Lovells

-9V ................................... dne ..............................

_________________________
Ústecký kraj
[jméno a funkce]

PRALIB01/PRAMAK/179054.1

_________________________
Panattoni Czech Republic Development
s.r.o. [jméno a funkce]

Hogan Lovells

Příloha č. 1

Kopie LV č. 111, 115 a 338

Příloha č. 2

Příloha č. 1
1

PANATTONI CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT s.r.o.
SLOVANSKÝ DŮM
NA PŘÍKOPĚ 859/22
PRAHA 1

ZÁKLADNÍ POPIS INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
V RÁMCI STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ
ZÓNY TRIANGLE – ÚSTECKÝ KRAJ
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Základní parametry projektu Panattoni II – Strategická průmyslová zónaTriangle-Žatec
Žadatel:
Velikost řešeného území

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. případně další
projektová společnost ze skupiny Panattoni
cca 16,6ha

Celková zastavěná plocha
Z toho:
Objekty pro výrobu
Objekty pro kompletaci a distribuci výroby
Manipulační venkovní zpevněné plochy

116 000m2
44 820m2
29 880m2
41 300 m2

Zeleň

50 000 m2

Zařazení investičního záměru podle OKEČ dle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace – Změna č.4 pro průmyslovou zónu Triangle, vydané MPO a MF ČR (dále Závazné
podmínky):
V souladu s bodem 26 Závazných podmínek je záměrem investora realizovat výrobní objekty na
ploše cca 44820m2 v oboru převážně zpracovatelského průmyslu.
V souladu s bodem 27 Závazných podmínek je záměrem investora na zbylém prostoru v ploše cca
29880 m2 realizovat objekty obslužnosti pro záměry uvedené v bodě 26 (objekty pro kompletaci a
distribuci výroby) a to jak v rámci těchto objektů tak jako samostatných objektů.
Tabulka s indikativním harmonogramem realizace investičního záměru investora, definice rozsahu
investice a předpokládaný počet zaměstnanců v zóně

2011-2012

1.rok

2012-2013

2.rok

2013 – 2014

3.rok

2014 – 2015

4.rok

2015 - 2016

5.rok

celkem

Harmonogram
činností investora
Projektová příprava
Realizace objektů –
18 675 m2
Realizace objektů –
18 675 m2
Realizace objektů –
18 675 m2
Realizace objektů –
18 675 m2

Rozsah investice*
4,5 Mio CZK

Počet
zaměstanců**
0

0.3 mld. CZK

50

0.6 mld. CZK

150

0.6 mld. CZK

150

0.3 mld. CZK

100

1.8 mld CZK

450

* částka je uvedena včetně nákladů strojního vybavení, částka je orientační a může se měnit s
ohledem na bližší specifikaci výrobní činnosti
** počet zaměstanců je definován na základě současných informací od našich výrobních klientů,
kteří předpokládají realizacji svého záměru v rámci zóny Triangle
Lokalita Strategická průmyslová zóna Triangle - Žatec
Pozemek definovaný jako plocha C byl vybrán s ohledem na návaznost na již realizované objekty
(Hitachi a IPS). Zvolená plocha umožňuje postupné zaplňování zóny z jasně definovaného směru.
Původně zvažovaná lokalita K, kde v současné době investor rozvíjí svůj první záměr v zóně pro
UNL/ZL/zl
07/2010
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Johnson Constrols, neumožňuje plynulou návaznost na právě realizované objekty neboť projekt
Johnson předpokládá budoucí expanzi avšak bez přesného časového limitu.
Pozemek plochy C bude napojen na páteřní sítě vedené podél komunikace lemující pozemek ze
severovýchodu. Dopravní napojení je navrženo taktéž z této komunikace 1 hlavním a 1 záložním
(bezpečnostím vjezdem).
Základní parametry objektů jsou následující:
Objekt výroby a administrativy
Jedná se o jednopodlažní budovy s vestavky pro administrativní a sociální vybavení, výrobní částí,
vestavby pro obchodně organizační činnosti příjmu a expedice zboží. Prostory budou dále vybaveny
pomocnými místnostmi jako jsou místnosti pro laboratoře, zkušebny, pomocné dílny, energobloky,
VN a NN rozvodny, kompresorovny apod.
Architektonický výraz je vzhledem na rozlohu navrhován průmyslovou formou s hmotovou
jednoduchostí a exaktním výrazem. Parter je členěn soustavou vratových systémů. Fasádní plášť je z
vertikálního skládaného pláště s barevnou úpravou v barvě RAL 9006 (aluminium) s kombinací RAL
6005 (zelená). Úroveň komunikací (s vazbou na úroveň podlah haly) bude určena následně po
výpočtu vyrovnané bilance zemních prací.
Stavebně technické řešení objektů
Nosný systém objektu je vytvořen ŽB prefa skeletem v madulové síti. Objekty budou založen
hlubinně na vrtaných pilotách, event. na plošných základech, tyto podpírají ŽB patky s prefa kalichy.
ŽB prefa sloupy vetknuté do kalichů podpírají střešní kci z prefa ŽB vazníků a vaznic, alternativně z
ocelových příhradových nosníků.Přístavky a vestavek budou rovněž provedeny jako ŽB prefa skelet
se stropem z předpjatých panelů,příp. z prefa nosníků a desek „filigrán“. Alternativně je možno
použít ocel.skeletová konstrukce vestavku s želbet.spřaženými stropními deskami. Obvodový plášť je
navržen do výšky 2.2 m ze želbetonových sendvičových panelů s povrchovou úpravou z
pohledového betonu (do úrovně zásobovacích vrat), nad nimi až do úrovně atiky je plášť tvořen z
ocelových lakovaných plechů (tzv.skládaný plášť). Výplně otvorů (okna, dveře, vrata) budou
hliníkové v barvě zelené (RAL 6005). Střešní plášť je navržen z kotvené plastové fólie na minerální
rohož a trapézový plech. Podlahová deska bude z hlazeného drátkobetonu provedená na izolaci proti
zemní vlhkosti a hutněný štěrkový násyp.
Součástí hal budou též samostatné místnosti pro úklid a úklidové stroje s vybavením pro úklid a
skladování čistících prostředků, místnosti pro nabíjení vysokozdvižných vozíků, pro údržbářské práce
je vybudovaná dílna, v prostoru druhé zóny je vybudována laboratoř pro testování výrobků. Pro
komunální odpad budou vně haly umístěny velkoobjemové nádoby na odpad (kompaktory).

_______________________
Pavel Sovička
prokurista Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
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Příloha č. 6

[Návrh: (Praha) 24. srpna 2011]

Příloha č. 16 k usnesení č. 25/25Z/2011

Ústecký kraj

-a-

JC Interiors Czechia s.r.o.

NÁJEMNÍ SMLOUVA
(Nájem pozemků v k.ú. Tatinná)

PRAGUE 1726639 (2K)
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NÁJEMNÍ SMLOUVA
(uzavřená v souladu se zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
SMLUVNÍ STRANY
1.

Ústecký kraj, se sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01,
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou
Ústeckého kraje („Pronajímatel“)

a
2.

JC Interiors Czechia s.r.o., se sídlem Bitozeves 50, PSČ 440 01, IČ 28739817,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 29795, jednající [●] a [●], jednateli („Nájemce“)
Pronajímatel a Nájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Pronajímatel je vlastníkem Pozemků; a

(b)

Nájemce má v úmyslu si od Pronajímatele pronajmout Předmět nájmu za
účelem realizace Projektu a případné další expanze výrobních aktivit Nájemce
v území; a

(c)

po vydání Kolaudace má Nájemce v úmyslu odkoupit od Pronajímatele
Pozemek k prodeji, který představuje část Předmětu nájmu,

uzavírají Smluvní strany tuto Nájemní smlouvu („Smlouva“).
2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí tato vymezení pojmů:

Den zahájení

znamená den uvedený v článku 3.2;

Geometrický plán č. znamená geometrický plán, který je definován v článku 7.1 této
137-361/2011
Smlouvy a kterým je vymezen Pozemek k prodeji; Geometrický
plán č. 137-361/2011 tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako
její Příloha č. 4A této Smlouvy;
Geometrický plán č. znamená geometrický plán, který je definován v článku 7.2 této
139-361/2011
Smlouvy a kterým je vymezen Pozemek pro expanzi;
Geometrický plán č. 139-361/2011 tvoří nedílnou součást této
Smlouvy jako její Příloha č. 4B této Smlouvy;
Kolaudace
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znamená kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby Rozšíření
závodu za účelem uvedeným v Příloze č. 1 a 2A této Smlouvy;

3

Kupní smlouva

znamená kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k Pozemku
k prodeji, kterou Smluvní strany uzavřou za podmínek
sjednaných touto Smlouvou; dohodnuté znění návrhu Kupní
smlouvy tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy;

Nájemce

znamená JC Interiors Czechia s.r.o. a právní nástupce JC Interiors
Czechia s.r.o. a osoby, na něž přejdou v souladu s touto
Smlouvou práva a povinnosti z této Smlouvy;

Nájemné

znamená Nájemné za Pozemek k prodeji, včetně Sníženého
Nájemného za Pozemek k prodeji, spolu s Nájemným za Pozemek
pro expanzi.

Podmínky

má význam uvedený v článku 8.4 písm. (a) této Smlouvy;

Projekt

znamená výstavbu Rozšíření závodu (za účelem výroby popsané
v Příloze č. 1 této Smlouvy) a související infrastruktury, jak je
blíže popsáno v Příloze č. 1 této Smlouvy a jak je vyznačeno na
plánech v Příloze č. 2A této Smlouvy;

Práce Nájemce

znamená práce spočívající v realizaci Projektu;

Pronajímatel

znamená Ústecký kraj a případné právní nástupce coby vlastníky
Předmětu nájmu;

Pozemek k prodeji

znamená pozemek, který je tvořen částmi ploch pozemků parc. č.
st. 73, 554/1, 554/7 a 554/8 a celou plochou pozemku parc. č. st.
74, vše v k.ú. Tatinná, je vyznačen v Geometrickém plánu č. 137361/2011 jako pozemek parc.č. 554/25 o celkové výměře 38.060
m2 a který představuje část Předmětu nájmu;

Pozemek
pro expanzi

znamená pozemek, který je tvořen částmi ploch pozemků parc. č.
554/1, 554/7 a 554/8, vše v k.ú. Tatinná, je vyznačen
v Geometrickém plánu č. 139-361/2011 jako pozemek parc.č.
554/26 o celkové výměře 20.724 m2 a který představuje část
Předmětu nájmu;

Pozemky

znamená následující pozemky:
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(a)

parc.č. 554/1 o výměře 107.533 m2, druh pozemku:
ostatní plocha;

(b)

parc.č. 554/7 o výměře 24.590 m2, druh pozemku: ostatní
plocha;

(c)

parc.č. 554/8 o výměře 138.495 m2, druh pozemku:
ostatní plocha;

(d)

st.č. 73 o výměře 347 m2, druh pozemku: zastavěná plocha
a nádvoří;

(e)

st.č. 74 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha
a nádvoří;

4

jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví Pronajímatele
a jež jsou vedeny v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 31 pro katastrální území Tatinná, obec Bitozeves,
vše dle částečného výpisu z katastru nemovitostí, jehož kopie
tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy;
Předmět nájmu

znamená pozemky označené touto Smlouvou jako Pozemek
k prodeji a Pozemek pro expanzi;

Rozhodnutí
o umístění stavby

znamená územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas
nebo veřejnoprávní smlouva k umístění stavby, které bude
vydáno příslušným úřadem a bude umožňovat umístění Projektu
na Pozemku k prodeji;

Stavební povolení

znamená stavební povolení, ohlášení nebo veřejnoprávní smlouva
k provedení stavby k realizaci Projektu, které bude vydáno
příslušným úřadem, nebo certifikát autorizovaného inspektora
k provedení stavby, vše bude vydáno na základě Rozhodnutí o
umístění stavby;

Smlouva

znamená tuto Nájemní smlouvu včetně ujednání vztahujících se
k uzavření Kupní smlouvy k Pozemku k prodeji a ujednání
vztahující se k předkupnímu právu k Pozemku pro expanzi;

Rozhodnutí

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu
a zvláštního účtu Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční
číslo ISPROFIN 222232 0014;

Smlouva s ČR-MO

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví státu (Letiště Žatec
a přilehlé satelity) č. 21834934 na Ústecký kraj;

Rozšíření závodu

znamená rozšíření výrobní a skladové budovy a související
infrastruktury, která je ke dni uzavření této smlouvy stavebně
dokončena na částech pozemku parc. č. 554/1 a st. 74 v k.ú.
Tatinná, přičemž toto rozšíření bude vybudován v rámci Projektu
na Pozemku k prodeji za účelem výroby blíže popsané v Příloze
č. 1; Rozšíření závodu je blíže popsáno v Přílohách č. 1 a 2A této
Smlouvy.

3.

PŘEDMĚT NÁJMU, ÚČEL NÁJMU A DOBA NÁJMU

3.1

Pronajímatel tímto pronajímá Nájemci a Nájemce tímto od Pronajímatele přejímá do
nájmu
(i)
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Pozemek k prodeji, a to za účelem uskutečnění výstavby Rozšíření závodu
a za účelem provozování Rozšíření závodu po dobu od vydání Kolaudace do
zápisu vlastnických práv Nájemce k Předmětu nájmu v katastru nemovitostí, a
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(ii)

Pozemek pro expanzi, a to za účelem eventuálního dalšího rozšíření závodu
Nájemce. Nájemce není oprávněn Pozemek pro expanzi využít k jinému účelu.

3.2

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den podpisu této
Smlouvy („Den zahájení“).

3.3

Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, nájem Předmětu nájmu podle této
Smlouvy skončí následovně:
(a)

Jestliže dojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Nájemcem a Pronajímatelem
v souladu s článkem 8. této Smlouvy, nájem Pozemku k prodeji podle této
Smlouvy skončí v den, kdy vlastnické právo Nájemce k Pozemku k prodeji
bude zapsáno do katastru nemovitostí, a nájem Pozemku pro expanzi podle
této Smlouvy skončí uplynutím lhůty [5 (pěti) let ] ode Dne zahájení.

(b)

Jestliže Nájemce nevyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s článkem 8. této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, a neučiní tak ani
během dodatečného dvouměsíčního období, nájem Předmětu nájmu skončí
uplynutím tohoto dodatečného dvouměsíčního období. Pro tento případ
skončení nájmu dále platí, že Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli
veškeré náklady, které měl Pronajímatel v souvislosti s touto Smlouvou.
(i) V případě ukončení nájmu k Předmětu nájmu způsobem uvedeným v písm.
(b) článku 3.3 této Smlouvy, je Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do
původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní
náklad. Pokud tak Nájemce neučiní ve lhůtě 4 měsíců následujících po měsíci,
ve kterém skončil nájem Předmětu nájmu, je Pronajímatel oprávněn uvést
Předmět nájmu do původního stavu a přeúčtovat Nájemci veškeré náklady,
které mu takto vznikly. Při výběru zhotovitele odstranění stavby Nájemce
postupuje Pronajímatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách se
základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Náklady
Pronajímatele je povinen Nájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování
Pronajímatele.

(c)

Jestliže Nájemce vyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s článku 8. této Smlouvy a Pronajímatel neuzavře Kupní smlouvu ve lhůtě
stanovené v článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy a neučiní tak ani během
dodatečného jednoměsíčního období, nájem Předmětu nájmu podle této
Smlouvy končí uplynutím tohoto dodatečného jednoměsíčního období.
Pronajímatel je povinen v tomto případě uhradit Nájemci veškeré náklady,
které měl Nájemce v souvislosti s uskutečňováním Projektu; povinnost
Pronajímatele k náhradě škody není ustanovením tohoto odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 13.7 této
Smlouvy, přičemž v takovém případě platí, že:
(1) nájem Pozemku k prodeji skončí v den, kdy dojde k zápisu vlastnického
práva Nájemce k Pozemku k prodeji do katastru nemovitostí na základě
rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení projevu vůle, a nájem Pozemku pro
expanzi skončí uplynutím lhůty [5 (pěti) let ] ode Dne zahájení; nebo
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(2) dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle
podle článku 13.7 této Smlouvy, nájem Předmětu nájmu skončí dnem nabytí
právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení
projevu vůle (nedohodnou-li se Smluvní strany v takovém případě jinak).
(i) V případě skončení nájmu Předmětu nájmu z důvodu uvedeného v prvních
dvou větách písm. (c) článku 3.3 této Smlouvy, po úhradě veškerých nákladů,
které měl Nájemce v souvislosti s uskutečňováním Projektu, a veškeré škody
vzniklé Nájemci, se stane vlastníkem stavby Rozšíření závodu Pronajímatel;
pro tyto účely Smluvní strany podepíší příslušnou kupní smlouvu a návrh na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud se Pronajímatel
nestane podle předchozí věty vlastníkem stavby Rozšíření závodu, je Nájemce
povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání
Předmětu nájmu) na vlastní náklad ve lhůtě 4 měsíců následujících po měsíci,
ve kterém tato Smlouva skončila. Takto vzniklé náklady Nájemce se stanou
součástí pohledávky Nájemce proti Pronajímateli podle písm. (c) článku 3.3
této Smlouvy. Při výběru zhotovitele odstranění stavby Nájemce postupuje tak,
že zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení, do kterého budou
přizváni minimálně 3 (tři) dodavatelé, přičemž základním hodnotícím
kritériem bude nejnižší nabídková cena. Tento bod Smlouvy se neužije pokud
dojde ke skončení nájmu z důvodu právní moci rozhodnutí příslušného soudu
o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle dle článku 13.7 této Smlouvy a
v případě, kdy dojde k zápisu vlastnického práva Nájemce k Pozemku
k prodeji do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí příslušného soudu o
nahrazení projevu vůle.
(d)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 31.12.2014 pravomocné Stavební
povolení, nájem Předmětu nájmu skončí uplynutím dne 31.12.2014. Nájemce
je povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem
užívání Předmětu nájmu), přičemž ujednání článku 3.3 písm. (b) bodu (i) této
Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

(e)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 31.12.2016 Kolaudaci, nájem
Předmětu nájmu skončí uplynutím dne 31.3.2017, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak nebo pokud se nejedná o postup dle článku 3.3. písm. (f)
níže. Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před
počátkem užívání Předmětu nájmu), přičemž ujednání článku 3.3 písm. (b)
bodu (i) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

(f)

Pokud získá Nájemce ve lhůtě do 31.12.2016 povolení k předčasnému užívání
stavby Rozšíření závodu nebo rozhodnutí o uložení provedení zkušebního
provozu Rozšíření závodu, končí nájem Předmětu nájmu, pokud se Smluvní
strany nedohodnou jinak, uplynutím lhůt stanovených příslušnými správními
orgány pro předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz Rozšíření závodu
(které mohou být příslušnými rozhodnutími správních orgánů i prodlouženy),
jestliže v těchto lhůtách Nájemce nezíská Kolaudaci. Nebudou-li příslušnými
správními orgány stanoveny lhůty pro předčasné užívání stavby nebo zkušební
provoz Rozšíření závodu, platí, že nájem Předmětu nájmu končí dnem
31.12.2018, jestliže do této doby Nájemce nezíská Kolaudaci. Podmínkou pro
takové prodloužení lhůt je, že nájemce Předmět nájmu užívá pouze pro účely
vymezené v článku 3.4 této Smlouvy, resp. pro přípravu výstavby staveb pro
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tyto účely. V případě skončení nájmu podle tohoto písm. (f) článku 3.3 této
Smlouvy je Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav
před počátkem užívání Předmětu nájmu), přičemž ujednání článku 3.3 písm.
(b) bod (i) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.
3.4

Nájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím o
poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva
financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 a zavazuje se
respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání
Předmětu nájmu. Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že nebude požadovat náhradu
svých nákladů vynaložených na uskutečnění Projektu, ani nebude požadovat slevu na
nájemném z důvodu, že uskutečňuje nebo uskutečnil Projekt; toto prohlášení se
nevztahuje na situaci popsanou v písm. (c) článku 3.3 této Smlouvy.

3.5

Nájemce prohlašuje že byl seznámen s obsahem Smlouvy s ČR-MO a je si vědom
a zavazuje se do 30.9.2019 bezvýhradně dodržet podmínky využití Předmětu nájmu
stanovené v Rozhodnutí, tj. užít Předmět nájmu v souladu s ujednáním článku 3.1 této
Smlouvy.

3.6

Nájemce se výslovně zavazuje, že bude Pozemek k prodeji užívat pouze pro účely
výstavby Rozšíření závodu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze
č. 1 této Smlouvy- po dobu od vydání Kolaudace (případně povolení k předčasnému
užívání stavby Rozšíření závodu nebo rozhodnutí o uložení provedení zkušebního
provozu Rozšíření závodu) do zápisu vlastnických práv Nájemce k Pozemku k prodeji
v katastru nemovitostí. Nájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu záměru
předloženému Pronajímatelem Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za účelem
vydání souhlasu pro vstup Nájemce jako investora do průmyslové zóny Triangle.
Nájemce se výslovně zavazuje, že bude Pozemek pro expanzi užívat pouze v souladu
s účelem, tak jak je uvedeno v článku 3.1 bod (ii) této Smlouvy.

3.7

Nájemce není oprávněn podnajmout Předmět nájmu třetí osobě.

4.

NÁJEMNÉ

4.1

Nájemce se zavazuje, že za užívání Pozemku k prodeji bude Pronajímateli hradit
nájemné ve výši 190.300,- Kč (slovy: sto devadesát tisíc tři sta korun českých) za rok
(vypočtené jako násobek výměry Pozemku k prodeji a částky 5,- Kč za 1m2 Pozemku
k prodeji za rok) („Nájemné za Pozemek k prodeji“) plus příslušná DPH, pokud se
bude na pronájem vztahovat; měsíční nájemné tedy činí 15.858,33 Kč.

4.2

Strany se dohodly, že v období od Dne zahájení do posledního dne kalendářního
měsíce, v němž nabude Stavební povolení k Rozšíření závodu právní moci, bude
Nájemce platit roční nájemné za Pozemek k prodeji ve výši 1 Kč za 1 m2(slovy: jedna
koruna česká) (dále jen „Snížené Nájemné za Pozemek k prodeji“), měsíční Snížené
Nájemné za Pozemek k prodeji tedy činí 3.171,66 Kč (slovy: tři tisíce sto sedmdesát
jedna korun českých a šedesát šest haléřů), přičemž počínaje prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo Stavební povolení
právní moci, se bude hradit plná výše Nájemného za Pozemek k prodeji, jak je
vymezena v článku 4.1 této Smlouvy. Nájemce uhradí celkové Snížené Nájemné za
Pozemek k prodeji za celé období, na které se Snížené Nájemné za Pozemek k prodeji
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vztahuje společně s měsíčním Nájemným za Pozemek k prodeji za první kalendářní
měsíc, v němž se bude hradit Nájemné za Pozemek k prodeji v plné výši.
4.3

Nájemce se zavazuje, že za užívání Pozemku pro expanzi bude Pronajímateli hradit
nájemné ve výši 20.724,- Kč (slovy: dvacet tisíc sedm set dvacet čtyři koruny české)
za rok (vypočtené jako násobek výměry Pozemku pro expanzi a částky 1,-Kč za 1m2
Pozemku pro expanzi za rok) („Nájemné za Pozemek pro expanzi“) plus příslušná
DPH, pokud se bude na pronájem vztahovat; měsíční Nájemné za Pozemek pro
expanzi tedy činí 1.727,- Kč.

4.4

Nájemné za Pozemek k prodeji a Nájemné za Pozemek pro expanzi (včetně příslušné
DPH), pokud se bude na pronájem vztahovat bude hrazeno měsíčně k 15 dni běžného
kalendářního měsíce (ustanovení článku 4.2 výše zůstává nedotčeno).

5.

PRÁCE NÁJEMCE

5.1

Pro účely územního řízení o vydání Rozhodnutí o umístění stavby a pro účely
stavebního řízení o vydání Stavebního povolení Pronajímatel souhlasí s umístěním
Projektu na Pozemku k prodeji. Pronajímatel dále tímto, pro účely územního řízení a
stavebního řízení týkajících se dalšího rozšíření závodu Nájemce na Předmětu nájmu,
souhlasí s dalším rozšířením závodu Nájemce na Předmětu nájmu, které je popsáno
v Příloze č. 1 této Smlouvy a je vyznačeno na plánech v Příloze č. 2B této Smlouvy.

5.2

Nájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující výstavbu
Projektu, zejména Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení a Kolaudaci.
Nájemce je povinen do 31.12.2014 prokázat Pronajímateli okolnost, že bylo ve věci
vydání Stavebního povolení zahájeno příslušné správní řízení věcně a místně
příslušným správním orgánem.

5.3

Jakmile bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude Nájemce
oprávněn zahájit provádění stavebních prací za účelem výstavby Rozšíření závodu.

5.4

Nájemce si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na následující inženýrské sítě:

5.5

(a)

Plyn,

(b)

Elektřina – VN

(c)

Splašková kanalizace

(d)

Dešťová kanalizace

(e)

Vedení NN – telekomunikace

(f)

vodovod pitný

(g)

vodovod průmyslový

Pronajímatel se zavazuje po splnění Podmínek a současně s Kupní smlouvu (tj. ve
lhůtě pro uzavření Kupní smlouvy dle článku 8.4(c) této Smlouvy) uzavřít
s Nájemcem smlouvy o zřízení úplatných věcných břemen spočívajících v právu
Nájemce:
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(a)

vybudovat a provozovat na části sousedního pozemku Pronajímatele parc. č.
554/22; 889/3;889/4 přípojky všech inženýrských sítí popsaných v článku 5.4
této Smlouvy;

(b)

vybudovat a provozovat komunikaci k Rozšíření závodu napojením na
komunikaci III/25021 jak je vyznačena na plánu v Příloze č. 2A této Smlouvy;

(c)

vjíždět na Předmět nájmu od komunikace III/25021 severně od Rozšíření
závodu z míst určených na plánech v Příloze č. 2A této Smlouvy; a

Věcná břemena dle výše uvedeného budou zřízena in rem ve prospěch pozemků
tvořících Předmět nájmu a výše úplaty za zřízení věcných břemen bude odpovídat
obvyklé výši úplaty za zřízení obdobných věcných břemen v daném místě a čase.
Pronajímatel souhlasí se vstupem na předmětné pozemky za účelem realizace přípojek
na inženýrské sítě dle článku 5.4 této Smlouvy.
5.6

Pronajímatel Nájemci umožní bezplatné napojení na inženýrské sítě uvedené v článku
5.4 této Smlouvy, které jsou ve vlastnictví Pronajímatele. Nájemce vybuduje přípojky
k inženýrským sítím, které povedou z Rozšíření závodu až k bodům napojení, na
vlastní náklady. Pronajímatel zaručuje, že body napojení k inženýrským sítím se
budou nacházet maximálně 50 metrů od hranice Pozemku k prodeji. Smluvní strany
se zavazují do dvou měsíců od dne podpisu této Smlouvy uzavřít Plánovací smlouvu,
která stanoví bližší podmínky odvodu vyprodukovaných odpadních vod a napojení na
inženýrské sítě uvedené v článku 5.4 této Smlouvy tak, aby byly zajištěny požadavky
Nájemce, a která bude obsahovat závazek Pronajímatele zajistit likvidaci odpadních
vod vyprodukovaných v Rozšíření závodu buď prostřednictvím stávající čističky
odpadních vod, nově plánované čističky odpadních vod. Smluvní strany se dohodly,
že Pronajímatel je oprávněn zajistit odvod odpadních vod do jímky odpadních vod
vybudované na pozemku Pronajímatele a zajistit další nakládání s nimi v souladu
s právními předpisy na svůj vlastní náklad.

5.7

Nájemce je povinen při užívání Předmětu nájmu respektovat ustanovení všech
relevantních všeobecně závazných a prováděcích právních předpisů.

5.8

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Nájemce povinen vždy k 20. lednu
následujícího roku podat Pronajímateli zprávu o stavu přípravy a realizace Projektu se
stavem k 31.12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno investora,
zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-NACE), plochu pozemků v nájmu
investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši investice,
počet dosud vytvořených pracovních míst. Ke zprávě přiloží všechna relevantní
rozhodnutí, která mu byla v uplynulém kalendářním roce vydána orgány veřejné
správy v souvislosti s přípravou a výstavbou jeho záměru (územní povolení, stavební
rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, atd.). Pro zamezení pochybnostem
v případě, že Rozhodnutí nebude vyžadovat splnění uvedené informační povinnosti,
účinnost tohoto článku 5.8 zanikne.

5.9

Nájemce prokáže Pronajímateli, že provedl zkoušku možnosti zasakování čistých
dešťových vod ze střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání
územního rozhodnutí. V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná, Nájemce
upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho budov do
okolního terénu při žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a navrhne
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s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné technické řešení
bude součástí projektu Nájemce.
6.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY NÁJEMCEM

6.1

Nájemce je oprávněn se souhlasem Pronajímatele postoupit veškerá práva
a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu. Pro tyto účely Nájemce písemně sdělí
Pronajímateli identifikaci zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností z této
Smlouvy („Nabyvatel“) a Pronajímatel se v případě udělení souhlasu dle předchozí
věty zavazuje podepsat jakoukoli třístrannou smlouvu s Nájemcem a Nabyvatelem,
případně dohodu o ukončení nájmu dle této Smlouvy a novou smlouvu o nájmu
s Nabyvatelem, přičemž podmínky takové nové smlouvy budou identické jako
podmínky sjednané v této Smlouvě.

6.2

Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel udělí souhlas dle článku 6.1 této Smlouvy
v případě, že:
(a)

převod práv a povinností Nájemce dle této Smlouvy se bude týkat Nabyvatele,
který bude splňovat podmínky Programu na podporu rozvoje průmyslových
zón a Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
a podmínky Rozhodnutí; a

(b)

třístranná smlouva zamýšlená článkem 6.1 bude zajišťovat postoupení
veškerých práv a převod veškerých povinností dle této Smlouvy
v nezměněném rozsahu s výjimkou práv a/nebo povinností v tu dobu
konzumovaných v důsledku splnění příslušného závazku.

7.

GEOMETRICKÉ PLÁNY

7.1

Pronajímatel prohlašuje, že společnost MESS GEO s.r.o. vyhotovila dne 26.8.2011
Geometrický plán č. 137-361/2011, kterým vymezila Pozemek k prodeji.
Geometrický plán č. 137-361/2011 tvoří Přílohu č. 4A této Smlouvy.

7.2

Pronajímatel prohlašuje, že společnost MESS GEO s.r.o. vyhotovila dne [●]
Geometrický plán č. 139-361/2011, kterým vymezila Pozemek pro expanzi.
Geometrický plán č. 139-361/2011 tvoří Přílohu č. 4B této Smlouvy.

7.3

Bude-li v souvislosti s Geometrickým plánem č. 137/361/2011 a/nebo v souvislosti
s Geometrickým plánem č. 139-361/2011 potřeba zajistit, aby příslušný stavební úřad
vydal územní rozhodnutí o dělení a scelení pozemků, popř. aby vydal souhlas
s dělením a scelením pozemků, zavazuje se Pronajímatel takové územní rozhodnutí
a/nebo takový souhlas zajistit na vlastní náklady tak, aby takové územní rozhodnutí
nabylo právní moci a/nebo takový souhlas byl vydán nejpozději do 3 (tří) měsíců od
data splnění Podmínky dle článku 8.4 písm. (a) bod (i) této Smlouvy. Tím není
dotčeno právo Nájemce zajistit vydání územního rozhodnutí o dělení a scelení
pozemků, popř. vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků v případě, že tak
neučiní Pronajímatel.

8.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K POZEMKU K PRODEJI

8.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 8. této Smlouvy
bude mezi nimi uzavřena Kupní smlouva, jejímž předmětem bude Pozemek k prodeji.
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8.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva (ve znění, které tvoří
Přílohu č. 6 této Smlouvy) má podobu, kterou Smluvní strany co do celkového obsahu
projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou záležitostí uvedených v článku 8.3 níže
nelze před podpisem Kupní smlouvy provádět žádné další změny nebo doplnění,
pokud se na tom Smluvní strany výslovně písemně nedohodnou. Návrh Kupní
smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 této Smlouvy.

8.3

Před podpisem Kupní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo
změny:

8.4

(a)

dokončení částí textu Kupní smlouvy, které jsou v ní označeny hranatými
závorkami; a

(b)

doplnění a/nebo aktualizace příloh ke Kupní smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že:
(a)

podmínky pro uzavření Kupní smlouvy jsou:

(i)

vydání Kolaudace; a

(ii)

nabytí právní moci územního rozhodnutí o dělení a scelení pozemků a/nebo
vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků dle článku 7.3 této Smlouvy,

(společně dále jen jako „Podmínky“).
(b)

K uzavření Kupní smlouvy vyzve Nájemce Pronajímatele, a to během
30 (třiceti) kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky, přičemž tato
lhůta může být prodloužena v souladu s ustanovením článku 12.3 této
Smlouvy. Závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká v případě,
že:

(i)

Podmínka dle článku 8.4 písm. (a) bodu (i) nebude splněna do 31.12.2016;
v případě, že však budou splněny podmínky, aby platily prodloužené lhůty pro
vydání Kolaudace stanovení v článku 3.3 písm. (f) této Smlouvy, zaniká
závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu pouze v případě, že
podmínka dle článku 8.4 písm. (a) bodu (i) nebude splněna ve lhůtách
prodloužených dle článku 3.3 písm. (f) této Smlouvy, nebo

(ii)

Podmínka dle článku 8.4 písm. (a) bodu (ii) nebude splněna do 6 (šesti)
měsíců od vydání Kolaudace.

(c)

Kupní smlouva bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů poté, kdy Nájemce vyzve
Pronajímatele k jejímu uzavření dle písm. (b) výše, přičemž tato lhůta může
být prodloužena v souladu s ustanovením článku 12.3 této Smlouvy.

(d)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy
dle písm. (c) výše z důvodu na straně Pronajímatele, použije se přiměřeně
článek 3.3 písm. (c) bod (i) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému
uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na
straně Nájemce, použije se přiměřeně článek 3.3 písm. (b) bod (i) této
Smlouvy.
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8.5

Smluvní strany konstatují, že tato část 8. Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

9.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

9.1

Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě, že Pronajímatel bude mít v úmyslu
převést vlastnické právo k Pozemku pro expanzi, nabídne Pozemek pro expanzi
k prodeji za tržní cenu Nájemci, přičemž taková tržní cena bude stanovena na základě
znaleckého posudku. Podmínkou pro převod vlastnického práva k Pozemku pro
expanzi je soulad takového převodu s podmínkami vyplývajícími z Rozhodnutí.
Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do konce 3. (třetího) kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla Nájemci doručena nabídka k odkupu
Pozemku pro expanzi a znalecký posudek stanovující výši kupní ceny, bude Nájemce
povinen doručit Pronajímateli vyjádření, zda využije předkupního práva k Pozemku
pro expanzi.

10.

UKONČENÍ NÁJMU

10.1

Tato Smlouva a Nájem končí primárně způsobem stanoveným v článku 3.3 této
Smlouvy.

10.2

Smluvní strany mohou nájem kdykoli ukončit vzájemnou písemnou dohodou.

10.3

Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi
s dvouměsíční výpovědní lhůtou v následujících případech:
(a)

Nájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Nájemného;

(b)

Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s ustanoveními článku 3.1, 3.4 a 3.5
této Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 30 (třiceti) kalendářních
dní ode dne doručení upozornění Pronajímatele;

V případě výpovědi Pronajímatele dle tohoto článku 10.3 je Nájemce povinen uvést
Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na
vlastní náklad, přičemž ujednání článku 3.3 písm. (b) bod (i) této Smlouvy pro tento
případ platí obdobně.
10.4

10.5

Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi
s dvouměsíční výpovědní lhůtou v následujících případech:
(a)

Pronajímatel porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud nebude
dosaženo nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku 3.3
písm. (c) bod (i) této Smlouvy užije obdobně;

(b)

v souladu s článkem 10.5 níže.

Nájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu. Ve výpovědi je
Nájemce povinen uvést důvod výpovědi. Nájemce však není oprávněn vypovědět tuto
Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání článku 3.3 písm. (b), 3.3 písm. (c),
3.3 písm. (d) a 3.3 písm. (e) této Smlouvy. Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu
do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad,
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přičemž ujednání článku 3.3 písm. (b) bod (i) této Smlouvy pro tento případ platí
obdobně.
10.6

V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní lhůta běžet prvním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.

10.7

V případě jakékoli změny vlastnictví Předmětu nájmu má Nájemce právo vypovědět
tuto Smlouvu na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou v délce 3 (třech)
měsíců.

10.8

Smluvní strany sjednávají, že při skončení nájmu podle článku 3.3 a při skončení
nájmu výpovědí podle části 10 této Smlouvy, zaniká smlouva o uzavření budoucí
kupní smlouvy dle části 8. této Smlouvy.

11.

DALŠÍ ZÁVAZKY PRONAJÍMATELE

11.1

Pronajímatel je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu nájmu
(ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu a bez
předchozího písemného souhlasu Nájemce nezatížit Předmět nájmu žádnými
dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích osob;

(b)

poskytnout na požádání Nájemci veškerou součinnost a podporu, jež bude
Nájemce požadovat v souvislosti se získáním Rozhodnutí o umístění stavby,
Stavebního povolení a/nebo Kolaudace, a jejímuž poskytnutí nebudou bránit
příslušné právní předpisy;

(c)

Pronajímatel vynaloží maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého
a evropského práva tak, aby Nájemci byly poskytnuty veškeré povolení,
souhlasy a stanoviska potřebná pro Rozhodnutí o umístění stavby a pro
Stavební povolení;

(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této
Smlouvy; a

(e)

zajistit na vlastní náklad odstraněním jakýchkoli nadzemních či podzemních
staveb nacházejících se ke dni podpisu této Smlouvy na Předmětu nájmu, a to
v takových lhůtách, aby nedošlo k narušení Projektu ani plánované další
expanze závodu Nájemce; nebude-li Pronajímatel schopen závazek splnit, je
oprávněn k výše popsanému odstranění Nájemce, náklady související
s odstraněním Nájemce je oprávněn uplatnit k úhradě u Pronajímatele, náklady
se pro tento případ rozumějí náklady v obvyklé výši.

12.

ZÁRUKY PRONAJÍMATELE

12.1

Pronajímatel prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření
Kupní smlouvy:
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12.2

(a)

Pronajímatel je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu nájmu a je
oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy a Kupní
smlouvy získal veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Předmět nájmu není zatížen žádnými dluhy, právními vadami, nájemními
smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani užívacími
právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na výpisu z katastru
nemovitostí týkajícího se Předmětu nájmu ke dni uzavření této Smlouvy;

(c)

Pronajímatel nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se
mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení k Předmětu
nájmu;

(d)

Předmět nájmu (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy ani
nikdy v minulosti nebyl součástí ochranného pásma;

(e)

Pronajímatel si není vědom toho, že by porušoval jakékoli právní normy
týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Předmět nájmu (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního či
správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí; Předmět
nájmu ani žádná jeho část nebyla vložena do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Předmětu nájmu
uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému břemeni, která by
vznikla vydržením;

(g)

Předmět nájmu není stavebním pozemkem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty;

(h)

Pronajímatel si není vědom, že by se na Předmětu nájmu nacházely nadzemní
či podzemní stavby nebo archeologické památky;

(i)

Dle platného územního plánu je Pozemek k prodeji způsobilý k uskutečnění
výstavby Projektu a Pozemek pro expanzi je způsobilý k dalšímu rozšíření
závodu, přičemž v současné době neprobíhá žádné řízení o změně tohoto
územního plánu, které by se dotýkalo Předmětu nájmu a Pronajímatel si není
vědom, že by kdokoli usiloval o zahájení takového řízení;

(j)

Pronajímatel si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem nájmu
nacházely nebezpečné látky nebo materiály.

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 12.1 této
Smlouvy ukáže jako nepravdivá a takový nedostatek není Pronajímatelem napraven
ani v dodatečné přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako
nepravdivé, má Nájemce právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o
odstoupení zaslaným Pronajímateli v souladu s ustanoveními upravujícími oznámení
podle článku 14 této Smlouvy. V případě, že dojde k ukončení nájmu dle tohoto
článku se použije přiměřeně ujednání článku 3.3 písm. (c) bod (i) této Smlouvy.
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Neodstoupí-li Nájemce od Smlouvy, má právo na náhradu nákladů a škody, které mu
vzniknou v důsledku porušení povinností Pronajímatelem.
12.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 12.1 se sjednává, že není porušením záruky uvedené
v článku 12.1(a) a/nebo 12.1(b), pokud vznik práva či povinnosti k Předmětu nájmu,
v němž spočívá porušení příslušné záruky, bude vyplývat z důvodu úkonu při výkonu
rozhodnutí prováděného na základě nepravomocného exekučního titulu vydaného
podle občanského soudního řádu či exekučního řádu eventuálně titulu dle zákona č.
337/1992 Sb., respektive zákona č. 280/2009 Sb. V případě, že u příslušného
soudu/orgánu bude probíhat řízení ohledně výkonu rozhodnutí prováděného na
základě takového nepravomocného exekučního titulu:
(a)

nebude Nájemce povinen uzavřít Kupní smlouvu (a to ani v případě, že vyzve
Pronajímatele dle článku 8.4 písm. (b) této Smlouvy) do doby, kdy:

(i)

takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Pronajímatele; nebo

(ii)

bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na
základě kterého bude vyloučen Předmět nájmu z výkonu rozhodnutí
prováděného dle výše uvedeného ujednání;

a
(b)

lhůta podle článku 8.4 písm. (b) k učinění výzvy k uzavření Kupní smlouvy ze
strany Nájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60 (šedesáti)
dnů ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Pronajímatele
a lhůta podle článku 8.4 písm. (c) k uzavření Kupní smlouvy se automaticky
prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne pravomocného
skončení daného řízení ve prospěch Pronajímatele.

13.

SMLUVNÍ POKUTY

13.1

Pokud Pronajímatel poruší závazek vymezený článkem 11.1 písmeno (a) a/nebo
článkem 12.2, je Pronajímatel povinen uhradit Nájemci smluvní pokutu ve výši
1.000.000 Kč. Smluvní pokuta a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu
škody (s přihlédnutím k článku 12.3, který se použije přiměřeně).

13.2

Pokud Nájemce poruší závazek vymezený v článku 5.8 této Smlouvy, je Nájemce
povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
povinnosti Nájemce uložen Pronajímateli. Výslovně se sjednává, že Pronajímatel má
právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen odvodem
za porušení rozpočtové kázně.

13.3

Pokud Nájemce poruší svůj závazek vymezený v článku 3.5 této Smlouvy je Nájemce
povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši smluvní
pokuty stanovené podle pravidla článku VI. Smlouvy s ČR-MO, tzn. ve výši částky,
která je uvedena v čl. III Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví státu (Letiště
Žatec a přilehlé satelity) č. 21834934, jako evidenční hodnota té nemovitosti, ve
vztahu k níž k porušení závazku došlo.
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13.4

Pokud Pronajímatel poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 8.4 písm.
(c) této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, a/nebo poruší svůj závazek získat
pravomocné územní rozhodnutí o dělení a scelení pozemků, popř. souhlas s dělením a
scelením pozemků dle článku 7.3 této Smlouvy, uhradí Pronajímatel Nájemci smluvní
pokutu ve výši 10.000.000 Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky
Nájemce dle článku 3.3 písm. (c) bod (i) a/nebo podle článku 13.7 této Smlouvy).
V případě, že Nájemce neuspěje nebo nemůže uspět v soudním řízení podle článku
13.7 z důvodu porušení povinnosti Pronajímatele podle článku 7.3, nemá Pronajímatel
bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy právo požadovat odstranění stavby
Rozšíření závodu či převod vlastnického práva ke stavbě Rozšíření závodu z Nájemce
na Pronajímatele.

13.5

Pokud Nájemce nevyzve Pronajímatele dle článku 8.4 písm. (b) této Smlouvy či
neuzavře dle článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy Kupní smlouvu a neučiní tak ani
v dodatečné lhůtě dle článku 3.3 písm. (b) této Smlouvy, uhradí Nájemce
Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000.000 Kč

13.6

Závazky Pronajímatele uvedené v článku 3.3 písm. (c) této Smlouvy nejsou
ustanovením článku 13.4 dotčeny.

13.7

Smluvní strany se dohodly, že Nájemce má v případě, že Pronajímatel poruší svůj
závazek uzavřít Kupní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo
požadovat, aby příslušný soud vydal rozhodnutí o nahrazení projevu vůle dle
ustanovení § 50a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

14.

OZNÁMENÍ

14.1

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné
podobě a mohou být doručena osobně, faxovým přenosem (s tím, že originál bude
doručen následně kterýmkoli způsobem v tomto článku uvedeným) nebo doporučenou
poštou.
ADRESA Pronajímatele:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, Ústí nad Labem
Fax: +420 475 200 245
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Pikal – zástupce ředitele Krajského úřadu
Ústeckého kraje a vedoucí odboru kanceláře ředitele
Kopie:

Bc. Jaroslav Krch – odbor kanceláře ředitele

ADRESA Nájemce:
JC Interiors Czechia s.r.o.
[●]
Fax: [●]
Kontaktní osoba:
[●]
Kopie: [●]
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15.

JAZYK SMLOUVY

15.1

Tato Smlouva o nájmu je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních v jazyce českém,
z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

16.

ZMĚNY SMLOUVY

16.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální součinnost
ke splnění účelu nájmu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou jedna
druhou informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.

16.2

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky

16.3

Tato Smlouva nahrazuje veškeré dřívější písemné i ústní dohody vztahující se
k předmětu této Smlouvy s výjimkou předkupního práva Nájemce k Pozemku
k prodeji zřízeného na základě Nájemní smlouvy mezi společností Panattoni Czech
Republic Services s.r.o. a Pronajímatelem ze dne 22. prosince 2010 a Smlouvy o
postoupení práv a převzetí povinností z nájemní smlouvy uzavřené dne 11. března
2011 mezi Nájemcem, společností Panattoni Czech Republic Services s.r.o.
a Pronajímatelem, které nadále svědčí Nájemci a které přetrvává i v případě, že
nedojde k převodu Pozemku k prodeji podle této Smlouvy a podle Kupní smlouvy.

17.

ROZHODNÉ PRÁVO

17.1

Tato Smlouva o nájmu se řídí právními předpisy České republiky a vykládá se
v souladu s nimi.

18.

INFORMOVÁNÍ

18.1

Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (Pronajímatel), jako
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této
smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Nájemce
prohlašuje, že:
(a)

Ústecký kraj je oprávněn, 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
dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),

(b)

veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob,
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu
k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

19.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY PRONAJÍMATELE

19.1

Uzavření této Smlouvy a Kupní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. [●] ze dne [●]. Záměr pronajmout Pozemek k prodeji a převést
vlastnické právo k Pozemku k prodeji na Nájemce byl zveřejněn na úřední desce
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Ústeckého kraje v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, od
19. listopadu 2010 do 20. prosince 2010. Záměr pronajmout Pozemek pro expanzi byl
zveřejněn na úřední desce Ústeckého kraje v souladu s ustanovením zákona č.
129/2000 Sb., zákon o krajích, od 20. července 2011 do 20. srpna 2011.
19.2

Strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, uzavírají ji ze své
svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod nátlakem.

V [●] dne [●]
Ústecký kraj
_________________________
Jana Vaňhová
hejtmanka
V [●] dne [●]
JC Interiors Czechia s.r.o.
_________________________

_________________________

[●], jednatel

[●], jednatel
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Přílohy:
1.

Specifikace Projektu a dalšího rozšíření závodu Nájemce na Pozemku pro expanzi

2A.

Plány s vyznačením Projektu

2B.

Plány s vyznačením dalšího rozšíření závodu Nájemce na Pozemku pro expanzi

3.

Výpis z obchodního rejstříku Nájemce

4A.

Geometrický plán č. 137-361/2011

4B.

Geometrický plán č. 139-361/2011
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Kopie částečného výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků

6.

Návrh Kupní smlouvy
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Příloha č. 1

ZÁKLADNÍ POPIS INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V
RÁMCI PRŮMYSLOVÉ ZÓNY TRIANGLE –
ÚSTECKÝ KRAJ

Základní parametry projektu Expanze JCi – Strategická průmyslová zónaTriangle-Žatec
Velikost výrobní plochy
Velikost kanceláří a sociálního zázemí
Charakter provozu:
dílů pro automobilový průmysl
Počet zaměstnanců

40 000m2
2-3 000m2
výroba platových
480+

Společnost Johnson Controls Interiors v současné době dokončuje výstavbu první fáze svého areálu
v rámci strategické zóny Triangle. S ohledem na aktuální pozitivní ekonomickou situaci bylo na úrovni
světového managementu společnosti rozhodnuto o záměru již nyní výrobní areál rozšířit. Celkovým cílem
společnosti je zajištění cca 40 000m2 výrobních plochc v rámci zóny Triangle. Současně s tím očekává
společnost nábor 480+ zaměstnanců na různé provozní a vedoucí pozice. Nábor bude probíhat postupně
spolu s rozšiřováním závodu.
Podmínkou rozšíření výrobní činnosti je zajištění dostatečné velikosti pozemku. Nad rámec nyní
realizovaného závodu bylo technicky prověřeno, že nutné minimum je pozemek o velikosti cca 5,6ha.
V rámci této plochy již meziresortní komise projednala prodej cca 3,5ha (rozhodnutí Meziresortní komise
ze dne 7.10.2010). Zbývající část nutného pozemku tj. cca 2,08ha nebyla dosud projednána a je
předmětem této žádosti.
K žádosti přikládáme Zastavovací situaci znázorňující připravované rozšíření s tím, že v tabulce níže je
doložen časový a investiční plán připravované investice.

2011 konec

1.rok

2012 konec

2.rok

2013 konec

3.rok

2014 konec

4.rok

Celkem*

Harmonogram
činností investora
Projektová příprava +
dokončení I. fáze – 10
000 m2
Realizace objektů –
10 000 m2
Realizace objektů –
10 000 m2
Realizace objektů –
10 000 m2

Rozsah investice*

Počet zaměstanců

0,2 mld. CZK

50

0.2 mld. CZK

190

0.2 mld. CZK

120

0.2 mld. CZK

300

0.8 mld CZK

480

* částka je uvedena bez nákladů strojního vybavení, částka je orientační a může se měnit s ohledem na
bližší specifikaci výrobní činnosti
Společnost JCi si zvolila lokalitu jako strategickou s ohledem na dostupnost svých zákazníků, kterými jsou
automobilky v Sasku, Mladé Boleslavi a případně otevírá cestu i k dalším zákazníkům.
Předmětem výrobního programu jsou plastové výlisky, které jsou polséze montovány do vozidel. Plastové
výlisky jsou modelovány z granulátu, který je skladován v silech a prostřednictvím lisů je formován do
podoby výlisků. Na přiloženém obrázku je ukázka z výrobního procesu v rámci závodu.

Jako referenci k podobě objektu přikládáme několi snímků první fáze, která je nyní dokončována a niž
výše popisovaná expanze naváže.

Základní parametry objektů jsou následující:

Objekt výroby a administrativy
Jedná se o jednopodlažní budovy s vestavky pro administrativní a sociální vybavení, výrobní částí,
vestavby pro obchodně organizační činnosti příjmu a expedice zboží. Prostory budou dále vybaveny
pomocnými místnostmi jako jsou místnosti pro laboratoře, zkušebny, pomocné dílny, energobloky, VN a
NN rozvodny, kompresorovny apod.
Architektonický výraz je vzhledem na rozlohu navrhován průmyslovou formou s hmotovou
jednoduchostí a exaktním výrazem. Parter je členěn soustavou vratových systémů. Fasádní plášť je z
vertikálního skládaného pláště s barevnou úpravou v barvě RAL 9006 (aluminium) s kombinací RAL
6005 (zelená). Úroveň komunikací (s vazbou na úroveň podlah haly) bude určena následně po výpočtu
vyrovnané bilance zemních prací.
Stavebně technické řešení objektů
Nosný systém objektu je vytvořen ŽB prefa skeletem v madulové síti. Objekty budou založen hlubinně na
vrtaných pilotách, event. na plošných základech, tyto podpírají ŽB patky s prefa kalichy. ŽB prefa sloupy
vetknuté do kalichů podpírají střešní kci z prefa ŽB vazníků a vaznic, alternativně z ocelových
příhradových nosníků.Přístavky a vestavek budou rovněž provedeny jako ŽB prefa skelet se stropem z
předpjatých panelů,příp. z prefa nosníků a desek „filigrán“. Alternativně je možno použít ocel.skeletová
konstrukce vestavku s želbet.spřaženými stropními deskami. Obvodový plášť je navržen do výšky 2.2 m
ze želbetonových sendvičových panelů s povrchovou úpravou z pohledového betonu (do úrovně
zásobovacích vrat), nad nimi až do úrovně atiky je plášť tvořen z ocelových lakovaných plechů
(tzv.skládaný plášť). Výplně otvorů (okna, dveře, vrata) budou hliníkové v barvě zelené (RAL 6005).
Střešní plášť je navržen z kotvené plastové fólie na minerální rohož a trapézový plech. Podlahová deska
bude z hlazeného drátkobetonu provedená na izolaci proti zemní vlhkosti a hutněný štěrkový násyp.
Součástí hal budou též samostatné místnosti pro úklid a úklidové stroje s vybavením pro úklid a
skladování čistících prostředků, místnosti pro nabíjení vysokozdvižných vozíků, pro údržbářské práce je
vybudovaná dílna, v prostoru druhé zóny je vybudována laboratoř pro testování výrobků. Pro komunální
odpad budou vně haly umístěny velkoobjemové nádoby na odpad (kompaktory).

Příloha č. 2A

Příloha č. 2B

Příloha č. 3

Příloha č. 4A

Příloha č. 4B

Příloha č. 5

[Návrh: (Praha) 24. srpna 2011]

Ústecký kraj

-a-

JC Interiors Czechia s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA
(Pozemky v k.ú. Tatinná)
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Smluvní strany:
1.

Ústecký kraj, se sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01,
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou
Ústeckého kraje („Prodávající“)

a
2.

JC Interiors Czechia s.r.o., se sídlem Bitozeves 50, PSČ 440 01, IČ 28739817,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 29795, jednající [●] a [●], jednateli („Kupující“)
Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.

TÍMTO BYLO DOHODNUTO:
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

[Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
(a)

parc.č. 554/1 o výměře 107.533 m2, druh pozemku: ostatní plocha;

(b)

parc.č. 554/7 o výměře 24.590 m2, druh pozemku: ostatní plocha;

(c)

parc.č. 554/8 o výměře 138.495 m2, druh pozemku: ostatní plocha;

(d)

st.č. 73 o výměře 347 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří;

(e)

st.č. 74 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří;

jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy vedeny v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 31 pro katastrální území Tatinná („Pozemky“);]
1.2

Na základě geometrického plánu, jenž je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy,
vypracovaného dne 26.8.2011 pod číslem 137-361/2011, schváleného
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, dne [●] (dále
jen „Geometrický plán č. 137-361/2011“), vznikl z Pozemků na základě
oddělení a scelení pozemek parc.č. 554/25 o výměře 38.060 m2 (dále jen
„Nemovitost“).

1.3

Prodávající své vlastnické právo k Pozemkům prokazuje aktuálním částečným
výpisem z katastru nemovitostí, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

1.4

Smluvní strany společně konstatují, že dne [●] byla mezi Prodávajícím
a Kupujícím uzavřena Nájemní smlouva („Nájemní smlouva“), jejímž
předmětem je mimo jiné i nájem Nemovitosti, a to za účelem rozšíření výrobní
a skladové budovy a související infrastruktury a za účelem provozování rozšířené
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výrobní a skladové budovy a související infrastruktury po dobu od vydání
kolaudačního souhlasu (resp. povolení k předčasnému užívání stavby nebo
rozhodnutí o uložení provedení zkušebního provozu) do okamžiku zápisu
vlastnického práva Kupujícího k Nemovitosti v katastru nemovitostí.
1.5

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tuto kupní smlouvu
o převodu vlastnického práva k Nemovitostem („Smlouva“).

2.

PŘEDMĚT TÉTO SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ

2.1

Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k Nemovitosti
z Prodávajícího na Kupujícího za Kupní cenu (jak je tato vymezena v článku 3.1
této Smlouvy).

2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního
účtu Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232
0014 (dále jen „Rozhodnutí“) a zavazuje se respektovat zvláštní užívání
a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání Nemovitosti.

2.3

Kupující prohlašuje že byl seznámen s obsahem Smlouvy s ČR-MO a je si vědom
a zavazuje se do 30.9.2019 bezvýhradně dodržet podmínky využití Nemovitosti
stanovené v Rozhodnutí.

3.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA

3.1

Prodávající tímto převádí vlastnické právo k Nemovitosti Kupujícímu do jeho
výlučného vlastnictví za kupní cenu, která činí 15.224.000,- Kč (slovy: patnáct
milionů dvě stě dvacet čtyři koruny české) (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena
byla stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného dne 12.1.2010,
číslo posudku 15/2185/2010.

3.2

Kupující tímto od Prodávajícího Nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

3.3

Kupující uhradí Kupní cenu v souladu s níže uvedeným článkem 4. této Smlouvy.

3.4

Převáděnou Nemovitost Prodávající prodává Kupujícímu za účelem provozování
rozšíření závodu Kupujícího v souladu s projektem popsaným v Příloze č. 3 této
Smlouvy (dále jen „Projekt“) a za účelem jejího dalšího užívání, eventuálně
k uskutečnění další výstavby, v souladu s Rozhodnutím.

3.5

Kupující se zavazuje Nemovitost užívat pouze za účelem provozování závodu
Kupujícího v souladu s Projektem a za účelem jejího dalšího užívání, eventuálně
k uskutečnění další výstavby, v souladu s Rozhodnutím.

3.6

Kupující bere na vědomí, že nejméně 30% plochy Nemovitosti musí být pokryto
zelení (zelená plocha).
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4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně :
(a)

část kupní ceny ve výši [●] (slovy: [●] korun českých) bude uhrazena
Prodávajícímu na účet č. 882733379/0800, vedený u České Spořitelny, a
to do deseti (10) pracovních dnů po uzavření této Smlouvy;

(b)

Zbývající část kupní ceny ve výši [●] (slovy: [●] korun českých) bude
zaslána na účet příslušného finančního úřadu, ke splnění povinnosti
Prodávajícího dle zákona č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
jako úhrada daně z převodu nemovitostí na základě této Smlouvy týkající
se převodu vlastnického práva k Nemovitosti, a to do 10 (deseti)
pracovních dnů poté, co bude Kupujícímu předloženo daňové přiznání
Prodávajícího k dani z převodu nemovitostí na základě této Smlouvy s
kopií doručenky o zaslání příslušnému finančnímu úřadu.

5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1

Prodávající prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této
Smlouvy pravdivé:
(a)

Prodávající je zákonným a výlučným vlastníkem Nemovitosti a je
oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal
veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Nemovitost (ani žádná její část) není zatížena žádnými dluhy, právními
vadami, nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy,
zástavními ani užívacími právy ani žádnými jinými právy (s výjimkou
případů, kdy dané právo bylo zřízeno na základě smlouvy, jejíž stranou je
Kupující);

(c)

Prodávající nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či
by se mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení
k Nemovitosti;

(d)

Nemovitost (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy ani
nikdy v minulosti nebyla součástí ochranného pásma;

(e)

Prodávající si není vědom toho, že by porušoval jakékoli právní normy
týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Nemovitost (ani žádná její část) nebyla a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani
nehrozí; Nemovitost ani žádná její část nebyla vložena do základního
kapitálu žádné obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže
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k Nemovitosti (ani k jakékoli její části) uplatnit práva, včetně práva
odpovídajícího věcnému břemeni, která by vznikla vydržením;
(g)

Prodávající si není vědom, že by se na Nemovitosti nenacházely nadzemní
či podzemní stavby (s výjimkou staveb vybudovaných Kupujícím v rámci
Projektu) nebo archeologické památky;

(h)

Prodávající si není vědom, že by se na nebo pod Nemovitostí nacházely
nebezpečné látky nebo materiály;

5.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v článku 5.1
Smlouvy ukáže jako nepravdivá, bude Prodávající povinen takový nedostatek
odstranit/napravit s tím, že pokud nebude takový nedostatek Prodávajícím
odstraněn/napraven ani v dodatečné přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Kupující právo odstoupit od této
Smlouvy písemným oznámením o odstoupení zaslaným Prodávajícímu v souladu
s ustanoveními upravujícími oznámení podle části 11 této Smlouvy.

5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje, že:
(a)

po dni podpisu této Smlouvy bez předchozího písemného svolení
Kupujícího nezatíží Nemovitost jakýmkoli dluhem nebo jakkoli jinak;
zejména ji neprodá, nedaruje, nepřevede, nevloží ani se jinak nepokusí
o jakoukoli dispozici s Nemovitostí nebo její částí; dále Nemovitost ani
její část nepronajme;

(b)

v době ode dne podpisu této Smlouvy do dne zápisu vlastnického práva
Kupujícího do katastru nemovitostí stav Nemovitosti nezhorší, zejména
nezaloží na Nemovitosti skládky, či úložiště odpadů, neprovede terénní
úpravy či jiné zemní práce a podobně;

(c)

ve lhůtě stanovené platnými právní předpisy podá u příslušného
finančního úřadu daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí na základě
této Smlouvy.

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

7.1

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech
relevantních všeobecně závazných a prováděcích právních předpisů.

7.2

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Kupující povinen vždy k 20. lednu
následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace

PRAGUE 1727769 v3 (2K)

Projektu se stavem k 31. 12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno
investora, zařazení investičního záměru podle OKEČ, plochu pozemků v nájmu
investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši
investice, počet dosud vytvořených pracovních míst. Ke zprávě přiloží všechna
relevantní rozhodnutí, která mu byla v uplynulém kalendářním roce vydána
orgány veřejné správy v souvislosti s přípravou a výstavbou jeho záměru (územní
povolení, stavební rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, atd.). Pro
zamezení pochybnostem v případě, že Rozhodnutí nebude vyžadovat splnění
uvedené informační povinnosti, účinnost tohoto článku 7.2 zanikne.
7.3

Kupující si je vědom toho, že s předchozím souhlasem Ministerstva průmyslu
a obchodu může být Nemovitost také užívána pro účely realizace investičních
záměrů v oblasti logistiky, facility managementu, odpadového hospodářství,
čerpací stanice pohonných hmot, případně dalších oblastech plnících funkci
obslužnosti pro záměry z oblastí uvedených v bodě č. 26 Rozhodnutí.

8.

PŘEDKUPNÍ PRÁVA

8.1

Kupující se zavazuje, že Nemovitost či její část nepřevede třetí osobě, pokud
nebudou využity v souladu s požadavky Rozhodnutí, aniž by Nemovitost či její
část před tím nenabídl ke zpětnému převodu na Prodávajícího za cenu, za kterou
Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví.
Předkupní právo skončí dne 30.9.2019.

8.2

(a)

Prodávající je povinen k vyjádření, zda využije předkupního práva, ve
lhůtě 3 kalendářních měsíců. Lhůta počíná běžet měsícem následujícím po
měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena nabídka k odkupu
Nemovitosti či její části. Vyjádření je Prodávající povinen doručit
Kupujícímu nejpozději do posledního dne lhůty.

(b)

Prodávající je oprávněn využít nabídku k odkupu Nemovitosti či její části
zcela nebo pouze z části.

Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě, že Prodávající bude mít v úmyslu
převést vlastnické právo k pozemku, který je vyznačen v geometrickém plánu
č. 139/361/2011, vyhotoveném MESS GEO s.r.o. (dále jen „Geometrický plán č.
139-361/2011“, Geometrický plán č. 139-361/2011 je součástí Přílohy č. 1), jako
parc.č. 554/26 o celkové výměře 20.724 m2, a který je tvořen částmi ploch
pozemků parc. č. 554/1, 554/7 a 554/8, vše v k.ú. Tatinná (dále jen „Pozemek pro
expanzi“), nabídne tento Pozemek pro expanzi k prodeji za tržní cenu
Kupujícímu, přičemž taková tržní cena bude stanovena na základě znaleckého
posudku. Podmínkou pro převod vlastnického práva k Pozemku pro expanzi je
soulad takového převodu s podmínkami vyplývajícími z Rozhodnutí. Smluvní
strany se dohodly, že nejpozději do konce 3. (třetího) kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla Kupujícímu doručena nabídka k odkupu
Pozemku pro expanzi a znalecký posudek stanovující výši kupní ceny, bude
Kupující povinen doručit Prodávajícímu vyjádření, zda využije předkupního
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práva k Pozemku pro expanzi. Předkupní právo dle tohoto odstavce 8.2 se zřizuje
bezplatně a na dobu neurčitou.
9.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

9.1

Vlastnické právo k Nemovitosti přechází spolu se souvisejícími právy a závazky
na Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec. Tímto dnem
přecházejí všechna práva i povinnosti vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího,
zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva
spojená s vlastnictvím Nemovitosti (tím však není dotčena povinnost
Prodávajícího zaplatit řádně a včas daň z převodu nemovitostí v souvislosti
s touto Smlouvou).

10.

NÁVRH NA VKLAD

10.1

Podle této Smlouvy bude učiněn zápis do příslušného listu vlastnictví v katastru
nemovitostí pro katastrální území Tatinná, obec Bitozeves, vedeného při
Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec.

10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva
Kupujícího k Nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí.

10.3

Návrh na příslušný vklad do katastru nemovitostí podá Prodávající, a to ve lhůtě 2
(dvou) pracovních dnů poté, kdy bude uhrazena část kupní ceny dle článku 4.1(a)
této Smlouvy.

10.4

V případě, že příslušný katastrální úřad odmítne povolit vklad vlastnického práva
na základě této Smlouvy a/nebo bude požadovat její doplnění (případně doplnění
návrhu na vklad), zavazují se Smluvní strany tak učinit a v případě zamítnutí
vkladu uzavřít novou kupní smlouvu v obdobném znění, aby bylo dosaženo účelu
sledovaného touto Smlouvou.

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5 nebo 8.1 této Smlouvy, je
Kupující povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši 1.000.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode
dne, kdy jej Prodávající na takové porušení závazku písemně upozornil. Smluvní
pokuta a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody ve výši
přesahující výši smluvní pokuty.

11.2

Pokud Kupující poruší závazek vymezený článkem 7.3 této Smlouvy, je Kupující
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
povinnosti Kupujícího uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že
Prodávající má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám
postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně.
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12.

OZNÁMENÍ

12.1

Veškerá oznámení a/nebo výzvy, která je třeba podle této Smlouvy doručovat,
budou písemná a doručena osobně, faxovým přenosem (s následným doručením
originálu některým jiným způsobem uvedeným v tomto článku) nebo
doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní strany uvedeno v záhlaví této
Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana druhé
Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí v souladu s tímto článkem).

13.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

13.1

Prodávající zaplatí daň z převodu nemovitostí, při její úhradě se postupuje podle
ujednání písm. (b) článku 4.2 této Smlouvy. Správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí hradí Prodávající.

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Prodávající, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě,
včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Kupující prohlašuje,
že:
(a)

Prodávající je oprávněn, 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 dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či
jiných písemnostech),

(b)

veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci
tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích
osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu
směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

14.2

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. [●] ze dne [●]. Záměr prodeje Nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce
Ústeckého kraje v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích,
19. listopadu 2010 do 20. prosince 2010.

14.3

Jakákoli práva a závazky smluvních stran, jež nejsou v této Smlouvě výslovně
uvedeny, se řídí §§ 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník)
a zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník).

14.4

Tato Smlouva bude podepsána v 6 (šesti) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž
po podpisu Kupující obdrží 1 (jedno) vyhotovení, a zbývajících 5 (pět)
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vyhotovení je určeno pro Prodávajícího a pro řízení o vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
14.5

Po přečtení této Smlouvy Smluvní strany potvrzují, že obsah, prohlášení, práva
a závazky v ní uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato
Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísni, ani za nápadně
nevýhodných podmínek.

Na důkaz čehož připojily Smluvní strany k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy za
přítomnosti.
Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1a - Kopie částečného výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků
Příloha č. 1b - Geometrický plán č. 137-361/2011
Příloha č. 1c - Geometrický plán č. 139-361/2011
Příloha č. 2

- Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího

Příloha č. 3

- Popis Projektu
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V [●] dne [●]
Ústecký kraj, jakožto Prodávající

_________________________
Jana Vaňhová
hejtmanka

V [●] dne [●]
JC Interiors Czechia s.r.o., jakožto Kupující

_________________________

_________________________

[●], jednatel

[●], jednatel
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Příloha č. 1a
Kopie částečného výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků

Příloha č. 1b
Geometrický plán č. 137-361/2011

Příloha č. 1c
Geometrický plán č. 139-361/2011

Příloha č. 2
Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího

Příloha č. 3
Popis Projektu

ZÁKLADNÍ POPIS INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
V RÁMCI PRŮMYSLOVÉ ZÓNY TRIANGLE –
ÚSTECKÝ KRAJ

Základní parametry projektu Expanze JCi – Strategická průmyslová zónaTriangle-Žatec
Velikost výrobní plochy
Velikost kanceláří a sociálního zázemí
Charakter provozu:
platových dílů pro automobilový průmysl
Počet zaměstnanců

40 000m2
2-3 000m2
výroba
480+

Společnost Johnson Controls Interiors v současné době dokončuje výstavbu první fáze svého areálu
v rámci strategické zóny Triangle. S ohledem na aktuální pozitivní ekonomickou situaci bylo na
úrovni světového managementu společnosti rozhodnuto o záměru již nyní výrobní areál rozšířit.
Celkovým cílem společnosti je zajištění cca 40 000m2 výrobních plochc v rámci zóny Triangle.
Současně s tím očekává společnost nábor 480+ zaměstnanců na různé provozní a vedoucí pozice.
Nábor bude probíhat postupně spolu s rozšiřováním závodu.
Podmínkou rozšíření výrobní činnosti je zajištění dostatečné velikosti pozemku. Nad rámec nyní
realizovaného závodu bylo technicky prověřeno, že nutné minimum je pozemek o velikosti cca 5,6ha.
V rámci této plochy již meziresortní komise projednala prodej cca 3,5ha (rozhodnutí Meziresortní
komise ze dne 7.10.2010). Zbývající část nutného pozemku tj. cca 2,08ha nebyla dosud projednána a
je předmětem této žádosti.
K žádosti přikládáme Zastavovací situaci znázorňující připravované rozšíření s tím, že v tabulce níže
je doložen časový a investiční plán připravované investice.

2011 konec

1.rok

2012 konec

2.rok

2013 konec

3.rok

2014 konec

4.rok

Celkem*

Harmonogram
činností investora
Projektová příprava +
dokončení I. fáze – 10
000 m2
Realizace objektů –
10 000 m2
Realizace objektů –
10 000 m2
Realizace objektů –
10 000 m2

Rozsah investice*

Počet zaměstanců

0,2 mld. CZK

50

0.2 mld. CZK

190

0.2 mld. CZK

120

0.2 mld. CZK

300

0.8 mld CZK

480

* částka je uvedena bez nákladů strojního vybavení, částka je orientační a může se měnit s ohledem
na bližší specifikaci výrobní činnosti
Společnost JCi si zvolila lokalitu jako strategickou s ohledem na dostupnost svých zákazníků, kterými
jsou automobilky v Sasku, Mladé Boleslavi a případně otevírá cestu i k dalším zákazníkům.
Předmětem výrobního programu jsou plastové výlisky, které jsou polséze montovány do vozidel.
Plastové výlisky jsou modelovány z granulátu, který je skladován v silech a prostřednictvím lisů je
formován do podoby výlisků. Na přiloženém obrázku je ukázka z výrobního procesu v rámci
závodu.

Jako referenci k podobě objektu přikládáme několi snímků první fáze, která je nyní dokončována a
niž výše popisovaná expanze naváže.

Základní parametry objektů jsou následující:
Objekt výroby a administrativy
Jedná se o jednopodlažní budovy s vestavky pro administrativní a sociální vybavení, výrobní částí,
vestavby pro obchodně organizační činnosti příjmu a expedice zboží. Prostory budou dále vybaveny
pomocnými místnostmi jako jsou místnosti pro laboratoře, zkušebny, pomocné dílny, energobloky,
VN a NN rozvodny, kompresorovny apod.
Architektonický výraz je vzhledem na rozlohu navrhován průmyslovou formou s hmotovou
jednoduchostí a exaktním výrazem. Parter je členěn soustavou vratových systémů. Fasádní plášť je z
vertikálního skládaného pláště s barevnou úpravou v barvě RAL 9006 (aluminium) s kombinací RAL
6005 (zelená). Úroveň komunikací (s vazbou na úroveň podlah haly) bude určena následně po
výpočtu vyrovnané bilance zemních prací.
Stavebně technické řešení objektů
Nosný systém objektu je vytvořen ŽB prefa skeletem v madulové síti. Objekty budou založen
hlubinně na vrtaných pilotách, event. na plošných základech, tyto podpírají ŽB patky s prefa kalichy.
ŽB prefa sloupy vetknuté do kalichů podpírají střešní kci z prefa ŽB vazníků a vaznic, alternativně z
ocelových příhradových nosníků.Přístavky a vestavek budou rovněž provedeny jako ŽB prefa skelet
se stropem z předpjatých panelů,příp. z prefa nosníků a desek „filigrán“. Alternativně je možno
použít ocel.skeletová konstrukce vestavku s želbet.spřaženými stropními deskami. Obvodový plášť je
navržen do výšky 2.2 m ze želbetonových sendvičových panelů s povrchovou úpravou z
pohledového betonu (do úrovně zásobovacích vrat), nad nimi až do úrovně atiky je plášť tvořen z
ocelových lakovaných plechů (tzv.skládaný plášť). Výplně otvorů (okna, dveře, vrata) budou
hliníkové v barvě zelené (RAL 6005). Střešní plášť je navržen z kotvené plastové fólie na minerální
rohož a trapézový plech. Podlahová deska bude z hlazeného drátkobetonu provedená na izolaci proti
zemní vlhkosti a hutněný štěrkový násyp.
Součástí hal budou též samostatné místnosti pro úklid a úklidové stroje s vybavením pro úklid a
skladování čistících prostředků, místnosti pro nabíjení vysokozdvižných vozíků, pro údržbářské práce
je vybudovaná dílna, v prostoru druhé zóny je vybudována laboratoř pro testování výrobků. Pro
komunální odpad budou vně haly umístěny velkoobjemové nádoby na odpad (kompaktory).

Příloha č. 17 k usnesení č. 27/25Z/2011

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML1147

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 11/SML1147 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011“
uzavřené dne 17. 6. 2011

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 94-882993349/0800
a
Statutární město Most
Sídlo:
Radniční 1, 434 69 Most
Zastoupený:
Ing. Vlastimilem Vozkou, primátorem města
Kontaktní osoba: Marie Doležalová
E-mail/telefon: marie.dolezalova@mesto-most.cz / +420 476 448 211
IČ:
00266094
DIČ:
CZ 00266094
Bank. spojení: 1041368359/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku 2. bod 2. smlouvy takto,
z původního:
Termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2011. Tento termín byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/23Z/2011, ze dne 13. 4. 2011. Pro příjemce dotace je
tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
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bod 21) příloha č. 1
na text nový:
Termín ukončení realizace projektu je 30. 11. 2011. Tento termín byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 00/25Z/2011, ze dne 7. 9. 2011. Pro příjemce dotace je
tento termín stanoven jako závazný ukazatel.

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č.
00/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Mostě dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Ing. Vlastimil Vozka
primátor města
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Příloha č. 18 k usnesení č. 28/25Z/2011

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML1154

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 11/SML1154 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011“
uzavřené dne 23. 6. 2011

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 94-882993349/0800
a
Obec Srbská Kamenice
Sídlo:
Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice
Zastoupený:
Jitkou Voglovou, starostkou obce
Kontaktní osoba: Jitka Voglová
E-mail/telefon: starosta@srbskakamenice.cz / +420 412 555 066; +420 724 187 604
IČ:
00831387
DIČ:
CZ 00831387
Bank. spojení: 10720-431/0100, Komerční banka,a.s.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. smlouvy takto,
z původního:
účet příjemce u České spořitelny, a.s., č.ú. 108165309/0300.
na text nový:
účet příjemce u Komerční banky,a.s., č.ú. 10720-431/0100.
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bod 22 příloha č. 1

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č.
00/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Srbské Kamenici dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Jitka Voglová
starostka obce
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Příloha č. 19 k usnesení č. 28/25Z/2011

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML1170

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 11/SML1170 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011“
uzavřené dne 21. 7. 2011

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 94-882993349/0800
a
Římskokatolická farnost Koštice nad Ohří
Sídlo:
Koštice 71, 439 21 Koštice
Doruč. adresa: Purkyňova 17, 411 17 Libochovice
Zastoupený:
P. ThLic. Mgr. Petrem Kubíčkem JC.D., administrátorem
IČ:
62769375
Zastoupený při realizaci dotace, přijetí finančních prostředků na vlastní účet, uzavírání smluv
o dílo, proplácení faktur a vyúčtování dotace, na základě Plné moci ze dne 25.1.2011.
Občanským sdružením VOŽEKOVO sdružení
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Skalská
E-mail/telefon:
a.skalska@seznam.cz / +420 777 842 882; +420 731 598 760
IČ:
22858814
Bankovní spojení: 239402888/0300

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. smlouvy takto,
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bod 22 příloha č. 2
z původního:
účet příjemce u ČSOB, a.s., Poštovní spořitelny, č.ú. 240848035/0300.
na text nový:
účet příjemce u ČSOB,a.s., č.ú. 239402888/0300.

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č.
00/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Košticích nad Ohří dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Mgr. Anna Skalská
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Příloha č.1 ke Smlouvě o movitém majetku

Příloha č. 20 k usnesení č. 34/25Z/2011

Příloha č. 21 k usnesení č. 37/25Z/2011

Dodatek č. 1
k Zakládací smlouvě
obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
se sídlem Klíny, č.p. 61, PSČ 436 01 autopošta Litvínov , IČ 287 34 220, zapsané v rejstříku
obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O,
vložka 295.

1) Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený hejtmankou kraje Janou Vaňhovou
2) Svazek obcí v regionu Krušných hor
Ukrajinská 379
436 01 Litvínov
IČ: 69291471
zastoupený předsedou svazku Bc. Martinem Klikou
3) Obec Klíny
Klíny č. p. 61
436 01 autopošta Litvínov
IČ: 00265969
zastoupená starostou obce Bc. Jiřím Matouškem
4) Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
Tř. Budovatelů 2830/3
434 01 Most
IČ: 69410909
zastoupená předsedkyní Ing. Helenou Veverkovou
5) Emeran Klíny, s.r.o.
Klíny 210, okr. Most, PSČ 436 01
IČ: 25414755
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Josefem Dlouhým
6) Nadační fond Obnova Krušnohoří
Lesná 25
435 45 Nová Ves v Horách
IČ: 28686250
zastoupený předsedou správní rady Antonínem Herzánem

Příloha č. 21 k usnesení č. 37/25Z/2011

7) Klínovecko, o.s.

Rokycanova 1615
356 01 Sokolov
IČ: 28555724
zastoupené předsedou Romanem Žákem
jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Krušné hory o.p.s. (dále
jen „společnost“) se z důvodů zajištění souladu zakládací smlouvy s platnou právní úpravou
dle ustanovení čl. II bod 1 písm. a) zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, dohodli takto:
1. Zakládací smlouva se mění v rozsahu dle přílohy k tomuto dodatku. Ostatní ujednání
zakládací smlouvy společnosti zůstávají beze změny.
2. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. …/…/….. ze dne …………………
3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem obce Klíny usnesením
č. …/…/….. ze dne …………………
4. Tento dodatek je vyhotoven v 10 stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží každý
zakladatel společnosti, jeden výtisk bude založen v evidenci společnosti a dvě vyhotovení
jsou určena pro rejstříkový soud.

Datum: ………………….

……………………………….……….
Ústecký kraj
Jana Vaňhová

Datum: ………………….

……….……………………………….
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Bc. Martin Klika

Datum: ………………….

……….……………………………….
Obec Klíny
Bc. Jiří Matoušek
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Datum: ………………….

……….……………………………….
Hospodářská a sociální rada Mostecka
Ing. Helena Veverková

Datum: ………………….

……….……………………………….
Emeran Klíny, s.r.o.
Ing. Josef Dlouhý

Datum: ………………….

……….……………………………….
Nadační fond Obnova Krušnohoří
Antonín Herzán

Datum: ………………….

……….……………………………….
Klínovecko, o.s.
Roman Žák

Příloha č. 22 k usnesení č. 37/25Z/2011
Příloha č. 2
Příloha k dodatku č. 1 zakládací smlouvy

1. Ruší se čl. I, čl. V a čl. VII až XI zakládací smlouvy a nahrazují se novými čl. I., čl. V a
čl. VII až XIII, které znějí:
„Čl. I
Název a sídlo společnosti
1. Název společnosti zní: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
(dále jen „společnost“).
2. Sídlo společnosti: Klíny, č.p. 61, PSČ 436 01 autopošta Litvínov.
Čl. V
Doplňková činnost
1. Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost tyto doplňkové činnosti:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
• Hostinská činnost.
2. Účelem doplňkové činnosti je získání prostředků k zajištění obecně prospěšných
služeb a provozu společnosti. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za
předpokladu, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku společnosti.
Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost společností
poskytovaných obecně prospěšných služeb. Veškerý zisk získaný z doplňkových
činností musí být využit na zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných služeb
společnosti.

Čl. VII
Ředitel
1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím
jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, která rovněž stanoví výši mzdy
ředitele.
2. Úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti činí správní rada.
3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost
k právním úkonům.
4. Ředitelkou společnosti je:
Titul, jméno, příjmení: Kateřina Suchá
r. č.: 715730/2779
Trvalý pobyt: Skršín 63, PSČ 434 01
5. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru ke společnosti.

6. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo
způsobit společnosti škodu. V případě pochybnosti, zda ředitel jednal s péčí řádného
hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ujednání mezi
ředitelem a společností vylučující nebo omezující odpovědnost ředitele za škodu, je
neplatné.
7. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se
zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
8. Ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel společnosti vedoucím zaměstnancem
podle zákoníku práce.

Čl. VIII
Jmenování členů správní rady a dozorčí rady a jejich odvolávání
1. Každý ze zakladatelů jmenuje jednoho člena správní rady.
2. Zakladatelé jmenují po vzájemné dohodě tři členy dozorčí rady.
3. Počet členů správní rady a počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi.
4. Zakladatel odvolá člena správní rady nebo dozorčí rady, kterého jmenoval, z důvodů
uvedených v zákoně o obecně prospěšných společnostech. Mimo zákonných důvodů
odvolání člena správní rady nebo dozorčí lze člena správní rady nebo dozorčí rady
odvolat rovněž v případě, že se bez řádné omluvy nezúčastňuje jednání správní rady
nebo dozorčí rady.
5. V případě zániku členství ve správní radě nebo v dozorčí radě je zakladatel, který
jmenoval člena správní rady nebo dozorčí rady, jehož členství zaniklo, povinen
jmenovat nového člena dozorčí rady ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy členovi členství v
dozorčí rady zaniklo. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady
nebo dozorčí rady v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech soud.

Čl. IX
Správní rada
1. Správní rada má šest členů, které jmenují zakladatelé po vzájemné dohodě.
2. Funkční období člena správní rady je tříleté.
3. Prvními členy správní rady jsou:
I. Jméno(a), příjmení, titul:Pavel Kouda, Ing.
r. č.:
590627/1481
Trvalý pobyt:
V sadech 3328, Most, PSČ 434 01
II. Jméno(a), příjmení, titul:Josef Dlouhý, Ing.
r. č.:
620416/0446
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Trvalý pobyt:

Klíny 99, PSČ 436 21

III. Jméno(a), příjmení, titul:Martin Klika, Bc.
r. č.:
700309/2778
Trvalý pobyt:
Loupnická 202, Litvínov 8, PSČ 435 42
IV. Jméno(a), příjmení, titul:Antonín Herzán
r. č.:
710828/2467
Trvalý pobyt:
Svahová 32, Boleboř, PSČ 431 21
V. Jméno(a), příjmení, titul:Pavel Kořán
r. č.:
710828/2467
Trvalý pobyt:
Svahová 32, Boleboř, PSČ 431 21
VI. Jméno(a), příjmení, titul:Helena Veverková, Ing.
r. č.:
416026/085
Trvalý pobyt:
Budovatelů 2927, bl. 265, Most, psč 434 01
4. Člen správní rady nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po
šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve
po uplynutí jednoho roku.
5. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení
by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybnosti, zda člen správní rady
jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí
řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním
způsobili společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za
tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a společností
vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.
6. V pracovně právním vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů
správní rady.
7. Členství ve správní radě zaniká:
• uplynutím funkčního období,
• úmrtím,
• odstoupením,
• odvoláním.
8. Členové správní rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu správní rady.
9. Správní radu společnosti svolává písemně předseda správní rady, který také stanoví
čas konání a program jednání. Jednání správní rady řídí její předseda; v době
jeho nepřítomnosti určí členové správní rady předsedajícího jednání správní rady.
10. Řádné jednání správní rady se koná minimálně dvakrát ročně.
11. Mimořádné jednání správní rady je povinen svolat předseda správní rady do jednoho
měsíce po obdržení písemné výzvy kteréhokoli ze zbývajících členů správní rady nebo
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zakladatele. Tato výzva musí obsahovat zdůvodnění požadavku na svolání
mimořádného jednání správní rady včetně uvedení záležitosti, která má být
projednána.
12. Jednání správní rady je usnášeníschopné, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina
členů správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
13. Při rozhodování o zrušení společnosti, a o určení společnosti, které bude nabídnut
likvidační zůstatek, je nutná účast všech členů správní rady a k přijetí rozhodnutí je
potřebný souhlas všech členů správní rady. V ostatních věcech je třeba k přijetí
rozhodnutí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
14. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady bez práva hlasovat. Požádá-li
zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
15. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým
společnost
a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u
movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle
zákona upravujícího veřejné zakázky,
c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této
právnické osoby,
Převádějí-li se úplatně nemovité věci nebo movité věci v hodnotě podle písmene b),
sjednává se cena nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně
lze nemovitou věc nebo movitou věc převést pouze v případě, je-li bezúplatný převod
hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí.
Právní úkony uvedené pod písmeny a) až d) jsou bez předchozího souhlasu správní
rady neplatné. Tyto úkony se považují za platné, pokud se zakladatel, správní rada
nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.
Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným pod písmeny a) až d) je
povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě a
rovněž zakladatelům.
16. Bez předchozího písemného souhlasu zakladatelů nemůže správní rada rozhodnout o
zcizení nebo zatížení movitého nebo nemovitého majetku vloženého nebo darovaného
zakladatelem.
17. Správní rada schvaluje
a) rozpočet společnosti,
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
c) předmět doplňkových činností.
18. Správní rada rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě
stanoveném zákonem o obecně prospěšných společnostech rozhoduje o určení obecně
prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek; dále rozhoduje o
přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu v souladu se zákonem o obecně
prospěšných společnostech.
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19. Správní rada se dále pověřuje rozhodováním o:
• zřízení jiného orgánu společnosti,
• vydání vnitřních předpisů společnosti,
• dalších otázkách, které stanoví zakládací smlouva, nebo statut společnosti, byl-li
vydán.
20. Vydá-li správní rada statut společnosti nebo schválí-li jeho změnu, byl-li vydán, je
společnost povinna uložit statut nebo jeho změnu do 30 od jeho vydání nebo schválení
jeho změny do sbírky listin obchodního rejstříku.
Čl. X
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy, které jmenují zakladatelé po vzájemné dohodě.
3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.
4. Člen dozorčí rady nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po
šestiletém členství v dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po
uplynutí jednoho roku.
5. Prvními členy dozorčí rady jsou:
I. Jméno(a), příjmení, titul:Jiří Matoušek, Bc.
r. č.:
770609/2812
Trvalý pobyt:
Klíny č. p. 2, Litvínov, PSČ 436 01
II. Jméno(a), příjmení, titul:Petr Zeman, Ing.
r. č.:
630603/0896
Trvalý pobyt:
Pod Klášterem 370, Tábor PSČ 390 03
III. Jméno(a), příjmení, titul:Jiří Hlinka, Ing.
r. č.:
570220/1153
Trvalý pobyt:
Hrdlovská 647, Osek, PSČ 417 05
6. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení
by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybnosti, zda člen dozorčí rady
jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen dozorčí rady prokázat, že s péčí
řádného hospodáře jednal. Ti členové dozorčí rady, kteří společným jednáním
způsobili společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za
tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem dozorčí rady a společností
vylučující nebo omezující odpovědnost člena dozorčí rady za škodu, je neplatné.
7. Členství v dozorčí radě zaniká:
• uplynutím funkčního období,
• úmrtím,
• odstoupením,
• odvoláním.
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8. Členové dozorčí rady volí a odvolávají z řad ze svého středu předsedu dozorčí rady.
9. Dozorčí radu svolává písemně předseda dozorčí rady, který také stanoví čas konání a
program jednání. Jednání dozorčí rady řídí její předseda.
10. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
11. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou na jejím jednání přítomni alespoň dva
její členové. Pro přijetí rozhodnutí dozorčí rady je potřebný souhlas nejméně dvou
jejich členů.
12. Dozorčí rada
• přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
• nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své
kontrolní činnosti,
• dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací
smlouvou společnosti,
• je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení
zakládací smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další
nedostatky v činnosti společnosti, je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě
lhůtu k zjednání nápravy, není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně
informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele,
• je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam
obsažené údaje,
• je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy
společnosti.
13. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být
uděleno slovo, pokud o to požádají.

Čl. XI
Odměňování členů správní rady, dozorčí rady a ředitele
1. Odměnu tvoří
a) nároková složka,
b) nenároková složka.
2. O odměně a její výši členů správní rady a dozorčí rady rozhodují zakladatelé.
3. Výši odměny ředitele stanoví správní rada.

Čl. XII
Výroční zpráva
1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní
rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období.
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2. Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí
obsahovat také informace o
a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných
služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
b) lidských zdrojích,
c) výnosech v členění podle zdrojů,
d) vývoji a stavu fondů společnosti k rozvahovému dni,
e) stavu majetku a závazků společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost
společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady
a členů dozorčí rady,
g) změně zakládací smlouvy a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně
osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.
3. Každý ze členů správní rady obdrží výroční zprávu v jednom kompletním výtisku.
4. Společnost uloží výroční správu do 30 dnů po schválení správní radou do sbírky listin
v rejstříku obecně prospěšných společností. Výroční zpráva bude rovněž k dispozici
veřejnosti v sídle společnosti.
Čl. XIII
Zrušení společnosti
1. Postup při zrušení, likvidaci a zániku společnosti je upraven zákonem o obecně
prospěšných společnostech.
2. V případě zrušení společnosti podle zákona o obecně prospěšných společnostech bude
likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost nebo
nadaci či nadační fond podle rozhodnutí správní rady.“.

2. Stávající čl. XII se označuje jako čl. XIV.
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Příloha č. 23 k usnesení č. 38/25Z/2011

Programm zur Förderung der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen dem Freistaat Sachsen und
der Tschechischen Republik
Program na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko

Kooperationsvertrag
zwischen dem Lead-Partner
und dem/n Projektpartner/n

Smlouva o spolupráci
mezi lead partnerem
a projektovým partnerem / projektovými partnery

Programm Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik 2007-2013

Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2007-2013

Auf Grundlage

Na základě

•

•

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1260/1999, v platném znění,

•

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení
nařízení (ES) č. 1783/1999, v platném znění, a

•

nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o
obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, v platném znění,

•

„Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013“ a

•

•

•

der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, in der jeweils
geltenden Fassung,
der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999, in
der jeweils geltenden Fassung, sowie
der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember
2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr.
1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, in der jeweils geltenden
Fassung,
des „Programms Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der
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•

Tschechischen Republik 2007-2013“ und
des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments zum Programm Ziel 3/Cíl 3
Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007 bis 2013
zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik

•

Společného realizačního dokumentu k Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2007 až 2013

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten
Kooperationspartnern
zur
Umsetzung
des
in
§
1
dieses
Kooperationsvertrages benannten Projekts im Rahmen des Programms
geschlossen.

se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními
partnery na realizaci projektu uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci
v rámci programu.

Lead-Partner

Lead partner

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Ústecký kraj (Bezirk Ústí)

Ústecký kraj

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Jana Vaňhová, Bezirkspräsidentin

Jana Vaňhová, hejtmanka

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.

Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Tino Richter, Direktor der Gesellschaft

Tino Richter, ředitel společnosti

Straße, Hausnummer,PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné,PSČ, místo

Bahnhofstraße 21, 01796 Pirna

Bahnhofstraße 21, 01796 Pirna

Für weitere Projektpartner duplizieren Sie bitte die folgenden Zeilen, tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.
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Projektpartner 2

Projektový partner 2

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo
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Präambel
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des
Projekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt
gegenüber der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank, die die Aufgaben
des Gemeinsamen Technischen Sekretariats, der Förderstelle, der
zwischengeschalteten Stelle der Bescheinigungsbehörde und der für die
deutschen
Kooperationspartner
verantwortlichen
Artikel-16-Prüfer
wahrnimmt, die alleinige Verantwortung für die Durchführung des Projekts
und schließt mit ihr einen Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag
erlegt dem Lead-Partner eine Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit
Unterstützung des/der einzelnen Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand
dieses Kooperationsvertrages ist die Regelung dieser und weiterer Pflichten
im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Projektpartner/n.

Preambule
Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu a
výkaznictví a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních
prostředků EU vztahujících se k projektu a řádného využití dotačních
prostředků v rámci projektu i ze strany projektových partnerů podílejících se
na projektu. Lead partner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu
vůči Saské rozvojové bance (Sächsischen Aufbaubank – Förderbank), která
plní úkoly Společného technického sekretariátu, dotačního subjektu,
zprostředkujícího subjektu Certifikačního orgánu a kontrolora podle článku
16 zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní smlouvu
o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead partnerovi
celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o
spolupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead
partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery.

§1
Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt.

§1
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je tento projekt:

Projekttitel

Název projektu

Tourismus ohne Grenzen

Turistika bez hranic

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Antrag. Die Parteien sind sich darüber einig, dass der
Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung und
dem/n Projektpartner/n durch den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird.

Bližší údaje o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují na tom, že žádost ve
znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní dohody a lead partner ji dá
projektovému partnerovi / projektovým partnerům na vědomí.
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§2
Projektzusammenarbeit
1. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des
Projekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1
genannten Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des
jeweiligen Kooperationspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen
Projektanteilen/-aufgaben ist im Antrag ausführlich darzustellen. Die
Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass sie an die im Antrag
gemachten Angaben hinsichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden
sind.
2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach
Abschluss des Projekts in geeigneter Weise weiterzunutzen.

§2
Spolupráce v rámci projektu
1. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti
projektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet
na projektu uvedeném v § 1. Součinnost jednotlivých kooperačních
partnerů v rámci projektu, tj. jejich podíl na jednotlivých částech projektu,
resp. jednotlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána
v projektové žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje
ohledně jejich součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti,
jsou pro ně závazné.
2. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat
vhodným způsobem i po ukončení projektu.

§3
Antragsverfahren
1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende
abgeschlossene Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage
beizufügen.
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche
Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen
des bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden
Verfahrens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen.

§3
Postup při podávání žádostí
1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o
spolupráci je jednou z povinných příloh projektové žádosti.

3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über
den abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt
vollumfänglich zur Kenntnis.
4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartnern unverzüglich über
die Ablehnung des Projektantrags.

2. Projektový partner / Projektoví partneři je/jsou povinen/povinni
poskytnout lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady,
které jsou potřebné pro podání žádosti a v rámci administrativního
postupu, který musí proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace.
3. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové
partnery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je
v plném rozsahu s jejím obsahem.
4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové
partnery o zamítnutí projektové žádosti.

§4
Projektförderung
1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen.
2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass für eine
Förderung ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten
Projektausgaben in Betracht kommen.

§4
Podpora projektu
1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
2. Kooperační partneři se shodují na tom, že pro účely podpory přicházejí
v potaz výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí
dotace.
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§5
Vertretung der Projektpartner, Haftung
Der/Die
Projektpartner
beauftragt/beauftragen
und
bevollmächtigt/bevollmächtigen
den
Lead-Partner,
ihn/sie
rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung
Beteiligten zu vertreten.
Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für
sie geltenden Rechts einzuhalten und die sich aus dem Gemeinsamen
Umsetzungsdokument sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten
einzuhalten und alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
Verstößt einer der Kooperationspartner fahrlässig oder vorsätzlich
gegen diese Pflicht und entsteht daraus dem/den anderen
Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er diesen ihm/ihnen
gegenüber zu ersetzen.
Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine
vertraglichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus
dem Zuwendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch
entstandenen Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt
verlangen.
Wird vom Lead-Partner die Rückzahlung der Fördermittel verlangt,
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn
1
entfallenden Betrag der Förderung.

§5
Zastupování projektových partnerů, odpovědnost za škodu
1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují a
zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je zastupoval v právních
úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se na řízení programu.

§6
Pflichten des/der Projektpartner/s
Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet,
1. die Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag
festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. Beleglisten
und
Projektfortschrittsberichte
in
der
jeweiligen
Landessprache zur Vorlage beim national zuständigen Artikel-16-Prüfer
zu erstellen,
3. dem Lead-Partner alle Informationen und Unterlagen (ggf. in
elektronischer Form), insbesondere die Projektfortschrittsberichte und
das Artikel-16-Prüfprotokoll zur Verfügung zu stellen, die dieser für die
Beantragung der Auszahlung benötigt,
4. den Lead-Partner unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer
Aufgaben im Projekt unter Angabe des Datums zu unterrichten,
5. den Lead-Partner unverzüglich zu unterrichten, wenn

§6
Povinnosti projektového partnera / projektových partnerů
Projektový partner je povinen / Projektoví partneři jsou povinni
1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o
poskytnutí dotace,
2. zpracovávat soupisky účetních dokladů a zprávy o průběhu projektu
v daném národním jazyce za účelem jejich předložení příslušnému
národnímu kontrolorovi dle článku 16,
3. poskytnout lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady
(popř. v elektronické podobě), zejména zprávy o průběhu projektu a
osvědčení kontrolora dle článku 16, které lead partner potřebuje pro
zpracování žádosti o platbu,
4. neprodleně informovat lead partnera o splnění svého úkolu / svých úkolů
v rámci projektu s uvedením příslušného data,
5. neprodleně informovat lead partnera v případech, v nichž

1.

2.

3.

4.

1

2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat požadavky práva,
které pro ně platí, a povinnosti vyplývající ze Společného realizačního
dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povolení.
Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost z nedbalosti nebo
úmyslně a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi /
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit.

3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti
z nedbalosti nebo úmyslně a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace
dána odpovědnost lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner
od příslušného projektového partnera požadovat náhradu škody, která
mu tím vznikla.
4. Je-li od lead partnera požadováno vrácení dotačních prostředků, nese
příslušný projektový partner ve vztahu k lead partnerovi odpovědnost za
1
tu část dotace, která na něj připadá.

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
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a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt
ändert oder
b. einer der unter § 11 aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
6. bei einer Weitergabe von Aufgaben an Dritte sind die nationalen und
europäischen Rechtsvorgaben sowie im Falle von tschechischen
Projektpartnern die „Methodische Anleitung für das Vorgehen bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen geringen Umfangs“ des
Tschechischen Ministeriums für Regionalentwicklung bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen zu beachten.

a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy o
poskytnutí dotace nebo v nichž
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 11,
6. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské
právní předpisy a v případě českých projektových partnerů také
„Metodiku pro zadávání zakázek malého rozsahu“ Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky při zadávánί veřejných zakázek.

§7
Pflichten des Lead-Partners
Der Lead-Partner ist verpflichtet,
1. die Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag
festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. Beleglisten
und
Projektfortschrittsberichte
in
der
jeweiligen
Landessprache zur Vorlage beim national zuständigen Artikel-16-Prüfer
zu erstellen,
3. den/die Projektpartner unverzüglich über die Beendigung seiner
Aufgaben im Projekt unter Angabe des Datums zu unterrichten,

§7
Povinnosti lead partnera

4. den/die Projektpartner unverzüglich zu unterrichten, wenn
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt
ändert oder
b. einer der unter § 11 aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
5. bei einer Weitergabe von Aufgabe an Dritte sind die nationalen und
europäischen Rechtsvorgaben sowie im Falle von tschechischen
Projektpartnern die „Methodische Anleitung für das Vorgehen bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen geringen Umfangs“ des
Tschechischen Ministeriums für Regionalentwicklung bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen zu beachten.

Lead partner je povinen
1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o
poskytnutí dotace,
2. zpracovávat soupisky účetních dokladů a zpráv o průběhu projektu
v daném národním jazyce za účelem jejich předložení příslušnému
národnímu kontrolorovi dle článku 16,
3. neprodleně informovat projektového partnera / projektové partnery o
splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu s uvedením
příslušného data,
4. neprodleně informovat projektového partnera / projektové partnery
v případech, v nichž
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy o
poskytnutí dotace nebo v nichž
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 11,
5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské
právní předpisy a v případě českých projektových partnerů také
„Metodiku pro zadávání zakázek malého rozsahu“ Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky při zadávánί veřejných zakázek.
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§8
Anforderung der Mittel
1. Der Lead-Partner fordert die Fördermittel an. Er leitet sie anteilig an
2
den/die Projektpartner weiter .
2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils
durchgeführten
Projektabschnitten
erfolgen.
Die
einzelnen
Projektabschnitte ergeben sich aus dem Antrag.
3. Der/Die Projektpartner legt/legen dem Lead-Partner zur Anforderung der
Fördermittel zu den förderfähigen Projektausgaben bei der
zwischengeschalteten Stelle der Bescheinigungsbehörde jeweils das
Artikel-16-Prüfprotokoll über die von ihm/ihnen getätigten Ausgaben und
den Projektfortschrittsbericht bzw. den Abschlussbericht über die von
ihm/ihnen
durchgeführten
Aktivitäten
(unter
Nutzung
der
3
vorgeschriebenen Formulare) vor.
4

§9
Kürzungsvorbehalt
1. Der Lead-Partner zahlt den entsprechenden Betrag insgesamt ohne
Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch später erhobene
spezifische Abgaben oder Ähnliches an den jeweiligen Projektpartner.
2. Der Lead-Partner muss den nach Ziffer 1 zu zahlenden Betrag anteilig
kürzen, soweit ihm gegenüber der Zuwendungsbetrag gekürzt wurde,
3. Soweit gegenüber dem Lead-Partner Fördermittel gekürzt wurden und
die Kürzung bereits ausgezahlte Beträge betrifft, sind anteilig zuviel
gezahlte Beträge durch den/die Projektpartner unverzüglich an den
Lead-Partner zurückzuzahlen.
5

§ 10
Abschluss des Projektes
Bei Abschluss des in § 1 genannten Projekts hat der jeweilige Projektpartner
alle noch ausstehenden Artikel-16-Prüfprotokolle über die getätigten
Ausgaben und den/die Projektfortschrittsbericht/e über die durchgeführten
Aufgaben (unter Nutzung der vorgeschriebenen Formulare) entsprechend
des Zuwendungsvertrages dem Lead-Partner innerhalb von 10 Tagen nach
Erhalt des Artikel-16-Prüfprotokolls zuzuleiten.

1.

2.
3.

§8
Žádosti o platbu prostředků
Lead partner podává žádost o platbu dotačních prostředků.
Odpovídající podíl/podíly obdržených prostředků postupuje dále
2
projektovému partnerovi / projektovým partnerům.
Žádosti o platbu lze podávat i formou žádostí o platbu části dotace za
ukončenou část projektu. Jednotlivé části projektu vyplývají ze žádosti.
Projektový partner / Projektoví partneři předkládá/předkládají lead partnerov, za účelem podání žádosti o proplacení způsobilých výdajů
projektu u zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu příslušné
osvědčení o kontrole svých uskutečněných výdajů podle článku 16 a
příslušnou zprávu o průběhu projektu, resp. závěrečnou zprávou o
3
realizovaných aktivitách (s využitím předepsaných formulářů).
4

§9
Výhrada krácení dotace
1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým
partnerům úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku
později vybíraných specifických poplatků apod.
2. Lead partner musí poměrně krátit částku splatnou podle bodu 1, pokud
byla krácena celková částka dotace, kterou obdržel.
3. Pokud došlo ke zkrácení dotačních prostředků vyplacených lead
partnerovi a týká-li se toto krácení už vyplacených částek, je/jsou
projektový partner / projektoví partneři povinen/povinni neprodleně vrátit
lead partnerovi poměrnou část těch prostředků, které byly vyplaceny
navíc.
5

§ 10
Ukončení realizace projektu
Při ukončení projektu uvedeného v § 1 musí příslušný projektový partneři
předat lead partnerovi ve lhůtě do 10 dnů po obdržení osvědčení o kontrole
podle článku 16 všechna dosud chybějící osvědčení o kontrole
uskutečiněných výdajů dle článku 16 spolu s průběžnými zprávami o
realizovaných úkolech (s využitím předepsaných formulářů) ve smyslu
smlouvy o poskytnutí dotace.

2

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
4
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
5
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
3
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§ 11
Kündigung des Vertrages
1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren
Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger
Grund in diesem Sinne liegt vor, wenn
•
•
•
•

•
•

•

die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind
über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens beantragt wurde,
ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere
durch unzutreffende Angaben, erlangt hat,
ein Kooperationspartner mit dem Projekt begonnen hat, bevor das
Projekt offiziell beim GTS registriert worden ist, da die Gewährung
einer Förderung für Projekte, die vor der offiziellen Registrierung des
Projektantrages
beim
GTS
bereits
umgesetzt
werden,
ausgeschlossen
ist.
Eine
Ausnahme
hiervon
gilt
für
notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungsleistungen
sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der
Antragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2007 entstanden sind. Diese
Ausgaben sind bis zur Höhe von insgesamt 5 von Hundert der
gesamten zuschussfähigen Ausgaben des Kooperationspartners,
bei dem sie angefallen sind, förderfähig.
ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht
rechtzeitig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben
wesentlich abweicht,
ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im
Zuwendungsvertrag festgelegten Verwendungszweck entsprechend
einsetzt oder gegen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag
entsprechend verstößt,
die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und
Voraussetzungen sowie die Bestimmungen dieses
Kooperationsvertrages nicht erfüllt werden.

§ 11
Vypovězení smlouvy
1. Lead partner může ze závažného důvodu tuto smlouvu vypovědět
s okamžitou platností vůči jednomu nebo několika projektovým
partnerům. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový
partner vypovědět za sebe smlouvu vůčί lead partnerovi. Závažný důvod
v tomto smyslu je dán v případech, v nichž
•
•
•
•

•
•

•

už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace,
byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho
z kooperačních partnerů,
jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky
neoprávněně, zejména na základě nepravdivých údajů,
některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl
projekt oficiálně zaregistrován na JTS, neboť je vyloučeno
poskytnutí dotace na projekty, jejichž realizace byla zahájena už
před oficiální registrací projektové žádosti na JTS. Výjimku tvoří
výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu projektu v rámci
podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 01. 01. 2007. Tyto výdaje
jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů
kooperačního partnera, u kterého vznikly.

jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje
nebo ho nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů
uvedených v žádosti,
jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným
způsobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy
o poskytnutí dotace,
nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o
spolupráci.
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2. Der Lead-Partner hat die Förderstelle unverzüglich über die Kündigung
dieses Vertrages zu unterrichten.
3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der Förderstelle das Projekt mit
dem/den verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen
Projektpartner bzw. neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine
ordnungsgemäße Projektdurchführung gewährleistet werden kann.
4. Der Lead-Partner hat bei gemeinsamer Finanzierung die sofortige
Rückzahlung der Fördermittel von dem jeweiligen Projektpartner zu
6
fordern .
5. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Nr. 1 ein
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner
schadlos halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu
vertreten hat.
7

§ 12
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 (Rückforderung aus dem
Zuwendungsvertrag Lead-Partner – SAB) und bei einer Kündigung nach
§ 11 hat der Projektpartner die erhaltenen Fördermittel unverzüglich an
den Lead-Partner zurückzuzahlen.
2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner
zurück, haftet er dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen Sitz hat, in Höhe
8
der zurück zu zahlenden Fördermittel.

2. Lead partner je povinen neprodleně informovat dotační subjekt o
vypovězení této smlouvy.
3. Lead partner může se souhlasem dotačního subjektu pokračovat
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými
partnery nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými
projektovými partnery, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu.
4. V případě společného financování projektu je lead partner povinen
požadovat od příslušného projektového partnera okamžité vrácení
6
dotačních prostředků.
5. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem
vypovězení smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé
škody od toho kooperačního partnera, který je za důvod výpovědi
zodpovědný přinejmenším v důsledku své nedbalosti.
7

§ 12
Vymáhání dotačních prostředků od projektových partnerů
1. V případech podle § 5 odst. 4 (vymáhání prostředků dle smlouvy o
poskytnutí dotace mezi lead partnerem a Saskou rozvojovou bankou –
SAB) a při vypovězení smlouvy dle § 11 je projektový partner povinen
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi.
2. Pokud jeden z projektových partnerů nevrátí dotační prostředky lead
partnerovi, ručí ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo, ve
8
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět.

6

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant/ relevantní pouze u projektů se společným financováním
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
8
tschechischer Projektpartner haftet gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik); deutscher Projektpartner haftet
gegenüber dem Freistaat Sachsen / český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník); německý projektový partner ručí vůči Svobodnému státu Sasko
7
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§ 13
Verzinsung der Rückforderung
1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar
a. ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner sowie
b. im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
eines Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens.
2. Der Zinssatz beträgt 1,5 % über dem Mindestbietungssatz der
Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank gemäß
Artikel 102 Absatz 2 VO (EG) Nr. 1083/2006.

§ 13
Zúročení vymáhaných dlužných částek
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice
a. ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi a
b. v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení.

§ 14
Aufbewahrungspflichten
Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die
Originalbelege auf Anforderung verfügbar sind. Die Originalbelege sind
daher bis zum 31.12.2023 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht
keine längere Frist bestimmt ist. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist dürfen
die Originalbelege nur mit Zustimmung der Förderstelle vernichtet werden.
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der Förderstelle zur Vernichtung der
Belege einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit.
Sollte die Förderstelle der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen,
vereinbaren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine
neue Aufbewahrungsfrist.

§ 14
Povinnosti uchovávat doklady

§ 15
Auskunftspflicht
1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den
beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für
Regionalentwicklung der Tschechischen Republik und den zuständigen
Rechnungsprüfungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über
das Projekt zu erteilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen
zu gewähren.
2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die Sächsische
Aufbaubank – Förderbank im Rahmen der in der Präambel
beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflichtet ist und
entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht.

2. Úroková sazba je o 1,5 % vyšší než základní nabídková sazba pro
hlavní refinanční operace Evropské centrální banky v souladu
s článkem 102 odstavec 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Kooperační partneři jsou povinni zajistit, aby byly na výzvu k dispozici
originální doklady. Originální doklady se proto musí uchovávat do
31.12.2023, pokud podle národního práva nebyla stanovena lhůta delší. Po
uplynutí lhůty pro uchovávání dokladů je možno zničit originální doklady
pouze se souhlasem dotačního subjektu.
Lead partner si vyžádá souhlas dotačního subjektu se zničením dokladů. O
rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery.
Pokud dotační subjekt neudělí souhlas se zničením originálních dokladů,
dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové
lhůtě pro uchovávání dokladů.
§ 15
Informační povinnost
1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu
Evropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu
Sasko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské
rozvojové bance (SAB), Centru pro regionální rozvoj České republiky a
příslušným kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám
těchto subjektů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých
účetních dokladů a dokladů o činnosti.
2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka
(Sächsische Aufbaubank – Förderbank) je v rámci svých úkolů
popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace, a zbavují
ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti.
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§ 16
Prüfungsrecht
Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die Sächsische Aufbaubank –
Förderbank im Rahmen der in der Präambel beschriebenen Aufgaben, das
Zentrum für Regionalentwicklung in der Tschechischen Republik und deren
Beauftragte, sind zur Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel
beim jeweiligen Partner befugt. Sie haben das Recht, Einsicht in alle
relevanten Projektunterlagen zu verlangen und davon Kopien zu fertigen. Zu
diesem Zweck räumen der Lead-Partner und der/die Projektpartner den
prüfenden Stellen und ihren Beauftragten jeweils ein Betretungsrecht ein.

§ 16
Kontrolní právo
Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní instance a jimi pověřené osoby,
jakož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank)
v rámci svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj
České republiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo
požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a
pořizovat si kopie. Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner /
projektoví partneři kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo
vstupu.

§ 17
Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung
eine Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die
Vertragspartner, eine die unwirksame Bestimmung ersetzende
Vereinbarung so zu treffen, wie sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit,
Undurchführbarkeit oder Lücke in rechtlich zulässiger Weise getroffen
hätten.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung
dieser Schriftformklausel bedürfen der Schriftform.

§ 17
Závěrečná ustanovení
1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této dohody úplně nebo
částečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost
ostatních ustanovení nedotčena. Platí to také při případném výskytu
mezery v právní úpravě této dohody. V těchto případech se smluvní
strany zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné
ustanovení, jakou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly
vědomy neúčinnosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení
nebo mezery v právní úpravě.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy,
pokud byly přijaty v písemné podobě; totéž platí i pro upuštění od tohoto
požadavku na písemnou formu.

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der LeadPartner seinen Sitz hat.
9
Gerichtsstand ist Ústí nad Labem .

3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner.
9

Soudní příslušnost je Ústí nad Labem .

Ort ergänzen / doplnit místo

Seite 12 von 14

4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass
eine Weiterverfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht
gewollt ist.
6. Die §§ 1 bis 17 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung
ergänzender Regelungen in § 18 abbedungen werden. Sollten einzelne
Regelungen in § 18 denen in den §§ 1 bis 17 widersprechen, so gelten
die Regelungen der §§ 1 bis 17 vorrangig.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět s okamžitou platností,
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí
kooperačních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu.

§ 18
Ergänzende Vereinbarungen (optional)
[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen
vornehmen]

§ 18
Doplňující ujednání (volitelná)
[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení]

6. Paragrafy 1 až 17 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími
ustanoveními sjednanými v § 18. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 18
v rozporu s ustanoveními v § 1 až § 17, platí přednostně ustanovení § 1
až § 17.
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Unterzeichnung durch den Lead-Partner

Podpis lead partnera

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Ústí nad Labem, dne

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Jana Vaňhová

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner

Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partnerů

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Pirna, den

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Tino Richter
Für weitere Projektpartner duplizieren Sie bitte die folgenden Zeilen, tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

Projektpartner 2

Projektový partner 2

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny
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Příloha č. 24 k usnesení č. 39/25Z/2011

Programm zur Förderung der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen dem Freistaat Sachsen und
der Tschechischen Republik
Program na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko

Kooperationsvertrag
zwischen dem Lead-Partner
und dem/n Projektpartner/n

Smlouva o spolupráci
mezi lead partnerem
a projektovým partnerem / projektovými partnery

Programm Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik 2007-2013

Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2007-2013

Auf Grundlage

Na základě

•

•

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1260/1999, v platném znění,

•

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení
nařízení (ES) č. 1783/1999, v platném znění, a

•

nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o
obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, v platném znění,

•

„Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013“ a

•

•

•

der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, in der jeweils
geltenden Fassung,
der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999, in
der jeweils geltenden Fassung, sowie
der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember
2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr.
1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, in der jeweils geltenden
Fassung,
des „Programms Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der
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•

Tschechischen Republik 2007-2013“ und
des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments zum Programm Ziel 3/Cíl 3
Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007 bis 2013
zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik

•

Společného realizačního dokumentu k Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2007 až 2013

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten
Kooperationspartnern
zur
Umsetzung
des
in
§
1
dieses
Kooperationsvertrages benannten Projekts im Rahmen des Programms
geschlossen.

se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními
partnery na realizaci projektu uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci
v rámci programu.

Lead-Partner

Lead partner

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Ústecký kraj (Bezirk Ústí)

Ústecký kraj

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Jana Vaňhová, Bezirkspräsidentin

Jana Vaňhová, hejtmanka

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Tourismus-Gemeinschaft Silbernes Erzgebirge

Turistický spolek Silbernes Erzgebirge

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Jochen Löbel -Stellv. Vorstandsvorsitzender der Tourismus-Gemeinschaft Silbernes
Erzgebirge

Jochen Löbel - zastupující místopředseda

Straße, Hausnummer,PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné,PSČ, místo

Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge, Albertstraße 4

Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge , Albertstraße 4

09618 Brand-Erbisdorf

09618 Brand-Erbisdorf

Für weitere Projektpartner duplizieren Sie bitte die folgenden Zeilen, tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

Seite 2 von 14

Projektpartner 2

Projektový partner 2

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Hotel-und Gaststätten- Association der Tschechischen Republik

Asociace hotelů a restaurací České republiky

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Ing. Václav Stárek, präsident

Ing. Václav Stárek, prezident

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Revoluční 13, 110 00 Praha 1

Revoluční 13, 110 00 Praha 1
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Präambel
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des
Projekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt
gegenüber der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank, die die Aufgaben
des Gemeinsamen Technischen Sekretariats, der Förderstelle, der
zwischengeschalteten Stelle der Bescheinigungsbehörde und der für die
deutschen
Kooperationspartner
verantwortlichen
Artikel-16-Prüfer
wahrnimmt, die alleinige Verantwortung für die Durchführung des Projekts
und schließt mit ihr einen Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag
erlegt dem Lead-Partner eine Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit
Unterstützung des/der einzelnen Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand
dieses Kooperationsvertrages ist die Regelung dieser und weiterer Pflichten
im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Projektpartner/n.

Preambule
Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu a
výkaznictví a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních
prostředků EU vztahujících se k projektu a řádného využití dotačních
prostředků v rámci projektu i ze strany projektových partnerů podílejících se
na projektu. Lead partner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu
vůči Saské rozvojové bance (Sächsischen Aufbaubank – Förderbank), která
plní úkoly Společného technického sekretariátu, dotačního subjektu,
zprostředkujícího subjektu Certifikačního orgánu a kontrolora podle článku
16 zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní smlouvu
o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead partnerovi
celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o
spolupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead
partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery.

§1
Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt.

§1
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je tento projekt:

Projekttitel

Název projektu

Die Qualitätsverbesserung der Dienstleistungen im Tourismus im Böhmischsächsiches Grenzgebiet

Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu v česko saském pohraničí

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Antrag. Die Parteien sind sich darüber einig, dass der
Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung und
dem/n Projektpartner/n durch den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird.

Bližší údaje o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují na tom, že žádost ve
znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní dohody a lead partner ji dá
projektovému partnerovi / projektovým partnerům na vědomí.
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§2
Projektzusammenarbeit
1. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des
Projekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1
genannten Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des
jeweiligen Kooperationspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen
Projektanteilen/-aufgaben ist im Antrag ausführlich darzustellen. Die
Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass sie an die im Antrag
gemachten Angaben hinsichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden
sind.
2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach
Abschluss des Projekts in geeigneter Weise weiterzunutzen.

§2
Spolupráce v rámci projektu
1. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti
projektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet
na projektu uvedeném v § 1. Součinnost jednotlivých kooperačních
partnerů v rámci projektu, tj. jejich podíl na jednotlivých částech projektu,
resp. jednotlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána
v projektové žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje
ohledně jejich součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti,
jsou pro ně závazné.
2. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat
vhodným způsobem i po ukončení projektu.

§3
Antragsverfahren
1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende
abgeschlossene Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage
beizufügen.
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche
Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen
des bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden
Verfahrens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen.

§3
Postup při podávání žádostí
1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o
spolupráci je jednou z povinných příloh projektové žádosti.

3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über
den abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt
vollumfänglich zur Kenntnis.
4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartnern unverzüglich über
die Ablehnung des Projektantrags.

2. Projektový partner / Projektoví partneři je/jsou povinen/povinni
poskytnout lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady,
které jsou potřebné pro podání žádosti a v rámci administrativního
postupu, který musí proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace.
3. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové
partnery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je
v plném rozsahu s jejím obsahem.
4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové
partnery o zamítnutí projektové žádosti.

§4
Projektförderung
1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen.
2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass für eine
Förderung ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten
Projektausgaben in Betracht kommen.

§4
Podpora projektu
1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
2. Kooperační partneři se shodují na tom, že pro účely podpory přicházejí
v potaz výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí
dotace.
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§5
Vertretung der Projektpartner, Haftung
Der/Die
Projektpartner
beauftragt/beauftragen
und
bevollmächtigt/bevollmächtigen
den
Lead-Partner,
ihn/sie
rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung
Beteiligten zu vertreten.
Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für
sie geltenden Rechts einzuhalten und die sich aus dem Gemeinsamen
Umsetzungsdokument sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten
einzuhalten und alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
Verstößt einer der Kooperationspartner fahrlässig oder vorsätzlich
gegen diese Pflicht und entsteht daraus dem/den anderen
Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er diesen ihm/ihnen
gegenüber zu ersetzen.
Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine
vertraglichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus
dem Zuwendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch
entstandenen Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt
verlangen.
Wird vom Lead-Partner die Rückzahlung der Fördermittel verlangt,
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn
1
entfallenden Betrag der Förderung.

§5
Zastupování projektových partnerů, odpovědnost za škodu
1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují a
zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je zastupoval v právních
úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se na řízení programu.

§6
Pflichten des/der Projektpartner/s
Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet,
1. die Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag
festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. Beleglisten
und
Projektfortschrittsberichte
in
der
jeweiligen
Landessprache zur Vorlage beim national zuständigen Artikel-16-Prüfer
zu erstellen,
3. dem Lead-Partner alle Informationen und Unterlagen (ggf. in
elektronischer Form), insbesondere die Projektfortschrittsberichte und
das Artikel-16-Prüfprotokoll zur Verfügung zu stellen, die dieser für die
Beantragung der Auszahlung benötigt,
4. den Lead-Partner unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer
Aufgaben im Projekt unter Angabe des Datums zu unterrichten,
5. den Lead-Partner unverzüglich zu unterrichten, wenn

§6
Povinnosti projektového partnera / projektových partnerů
Projektový partner je povinen / Projektoví partneři jsou povinni
1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o
poskytnutí dotace,
2. zpracovávat soupisky účetních dokladů a zprávy o průběhu projektu
v daném národním jazyce za účelem jejich předložení příslušnému
národnímu kontrolorovi dle článku 16,
3. poskytnout lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady
(popř. v elektronické podobě), zejména zprávy o průběhu projektu a
osvědčení kontrolora dle článku 16, které lead partner potřebuje pro
zpracování žádosti o platbu,
4. neprodleně informovat lead partnera o splnění svého úkolu / svých úkolů
v rámci projektu s uvedením příslušného data,
5. neprodleně informovat lead partnera v případech, v nichž

1.

2.

3.

4.

1

2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat požadavky práva,
které pro ně platí, a povinnosti vyplývající ze Společného realizačního
dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povolení.
Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost z nedbalosti nebo
úmyslně a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi /
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit.

3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti
z nedbalosti nebo úmyslně a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace
dána odpovědnost lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner
od příslušného projektového partnera požadovat náhradu škody, která
mu tím vznikla.
4. Je-li od lead partnera požadováno vrácení dotačních prostředků, nese
příslušný projektový partner ve vztahu k lead partnerovi odpovědnost za
1
tu část dotace, která na něj připadá.

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
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a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt
ändert oder
b. einer der unter § 11 aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
6. bei einer Weitergabe von Aufgaben an Dritte sind die nationalen und
europäischen Rechtsvorgaben sowie im Falle von tschechischen
Projektpartnern die „Methodische Anleitung für das Vorgehen bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen geringen Umfangs“ des
Tschechischen Ministeriums für Regionalentwicklung bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen zu beachten.

a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy o
poskytnutí dotace nebo v nichž
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 11,
6. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské
právní předpisy a v případě českých projektových partnerů také
„Metodiku pro zadávání zakázek malého rozsahu“ Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky při zadávánί veřejných zakázek.

§7
Pflichten des Lead-Partners
Der Lead-Partner ist verpflichtet,
1. die Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag
festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. Beleglisten
und
Projektfortschrittsberichte
in
der
jeweiligen
Landessprache zur Vorlage beim national zuständigen Artikel-16-Prüfer
zu erstellen,
3. den/die Projektpartner unverzüglich über die Beendigung seiner
Aufgaben im Projekt unter Angabe des Datums zu unterrichten,

§7
Povinnosti lead partnera

4. den/die Projektpartner unverzüglich zu unterrichten, wenn
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt
ändert oder
b. einer der unter § 11 aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
5. bei einer Weitergabe von Aufgabe an Dritte sind die nationalen und
europäischen Rechtsvorgaben sowie im Falle von tschechischen
Projektpartnern die „Methodische Anleitung für das Vorgehen bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen geringen Umfangs“ des
Tschechischen Ministeriums für Regionalentwicklung bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen zu beachten.

Lead partner je povinen
1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o
poskytnutí dotace,
2. zpracovávat soupisky účetních dokladů a zpráv o průběhu projektu
v daném národním jazyce za účelem jejich předložení příslušnému
národnímu kontrolorovi dle článku 16,
3. neprodleně informovat projektového partnera / projektové partnery o
splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu s uvedením
příslušného data,
4. neprodleně informovat projektového partnera / projektové partnery
v případech, v nichž
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy o
poskytnutí dotace nebo v nichž
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 11,
5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské
právní předpisy a v případě českých projektových partnerů také
„Metodiku pro zadávání zakázek malého rozsahu“ Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky při zadávánί veřejných zakázek.
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§8
Anforderung der Mittel
1. Der Lead-Partner fordert die Fördermittel an. Er leitet sie anteilig an
2
den/die Projektpartner weiter .
2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils
durchgeführten
Projektabschnitten
erfolgen.
Die
einzelnen
Projektabschnitte ergeben sich aus dem Antrag.
3. Der/Die Projektpartner legt/legen dem Lead-Partner zur Anforderung der
Fördermittel zu den förderfähigen Projektausgaben bei der
zwischengeschalteten Stelle der Bescheinigungsbehörde jeweils das
Artikel-16-Prüfprotokoll über die von ihm/ihnen getätigten Ausgaben und
den Projektfortschrittsbericht bzw. den Abschlussbericht über die von
ihm/ihnen
durchgeführten
Aktivitäten
(unter
Nutzung
der
3
vorgeschriebenen Formulare) vor.
4

§9
Kürzungsvorbehalt
1. Der Lead-Partner zahlt den entsprechenden Betrag insgesamt ohne
Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch später erhobene
spezifische Abgaben oder Ähnliches an den jeweiligen Projektpartner.
2. Der Lead-Partner muss den nach Ziffer 1 zu zahlenden Betrag anteilig
kürzen, soweit ihm gegenüber der Zuwendungsbetrag gekürzt wurde,
3. Soweit gegenüber dem Lead-Partner Fördermittel gekürzt wurden und
die Kürzung bereits ausgezahlte Beträge betrifft, sind anteilig zuviel
gezahlte Beträge durch den/die Projektpartner unverzüglich an den
Lead-Partner zurückzuzahlen.
5

§ 10
Abschluss des Projektes
Bei Abschluss des in § 1 genannten Projekts hat der jeweilige Projektpartner
alle noch ausstehenden Artikel-16-Prüfprotokolle über die getätigten
Ausgaben und den/die Projektfortschrittsbericht/e über die durchgeführten
Aufgaben (unter Nutzung der vorgeschriebenen Formulare) entsprechend
des Zuwendungsvertrages dem Lead-Partner innerhalb von 10 Tagen nach
Erhalt des Artikel-16-Prüfprotokolls zuzuleiten.

1.

2.
3.

§8
Žádosti o platbu prostředků
Lead partner podává žádost o platbu dotačních prostředků.
Odpovídající podíl/podíly obdržených prostředků postupuje dále
2
projektovému partnerovi / projektovým partnerům.
Žádosti o platbu lze podávat i formou žádostí o platbu části dotace za
ukončenou část projektu. Jednotlivé části projektu vyplývají ze žádosti.
Projektový partner / Projektoví partneři předkládá/předkládají lead partnerov, za účelem podání žádosti o proplacení způsobilých výdajů
projektu u zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu příslušné
osvědčení o kontrole svých uskutečněných výdajů podle článku 16 a
příslušnou zprávu o průběhu projektu, resp. závěrečnou zprávou o
3
realizovaných aktivitách (s využitím předepsaných formulářů).
4

§9
Výhrada krácení dotace
1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým
partnerům úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku
později vybíraných specifických poplatků apod.
2. Lead partner musí poměrně krátit částku splatnou podle bodu 1, pokud
byla krácena celková částka dotace, kterou obdržel.
3. Pokud došlo ke zkrácení dotačních prostředků vyplacených lead
partnerovi a týká-li se toto krácení už vyplacených částek, je/jsou
projektový partner / projektoví partneři povinen/povinni neprodleně vrátit
lead partnerovi poměrnou část těch prostředků, které byly vyplaceny
navíc.
5

§ 10
Ukončení realizace projektu
Při ukončení projektu uvedeného v § 1 musí příslušný projektový partneři
předat lead partnerovi ve lhůtě do 10 dnů po obdržení osvědčení o kontrole
podle článku 16 všechna dosud chybějící osvědčení o kontrole
uskutečiněných výdajů dle článku 16 spolu s průběžnými zprávami o
realizovaných úkolech (s využitím předepsaných formulářů) ve smyslu
smlouvy o poskytnutí dotace.

2

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
4
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
5
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
3
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§ 11
Kündigung des Vertrages
1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren
Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger
Grund in diesem Sinne liegt vor, wenn
•
•
•
•

•
•

•

die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind
über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens beantragt wurde,
ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere
durch unzutreffende Angaben, erlangt hat,
ein Kooperationspartner mit dem Projekt begonnen hat, bevor das
Projekt offiziell beim GTS registriert worden ist, da die Gewährung
einer Förderung für Projekte, die vor der offiziellen Registrierung des
Projektantrages
beim
GTS
bereits
umgesetzt
werden,
ausgeschlossen
ist.
Eine
Ausnahme
hiervon
gilt
für
notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungsleistungen
sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der
Antragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2007 entstanden sind. Diese
Ausgaben sind bis zur Höhe von insgesamt 5 von Hundert der
gesamten zuschussfähigen Ausgaben des Kooperationspartners,
bei dem sie angefallen sind, förderfähig.
ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht
rechtzeitig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben
wesentlich abweicht,
ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im
Zuwendungsvertrag festgelegten Verwendungszweck entsprechend
einsetzt oder gegen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag
entsprechend verstößt,
die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und
Voraussetzungen sowie die Bestimmungen dieses
Kooperationsvertrages nicht erfüllt werden.

§ 11
Vypovězení smlouvy
1. Lead partner může ze závažného důvodu tuto smlouvu vypovědět
s okamžitou platností vůči jednomu nebo několika projektovým
partnerům. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový
partner vypovědět za sebe smlouvu vůčί lead partnerovi. Závažný důvod
v tomto smyslu je dán v případech, v nichž
•
•
•
•

•
•

•

už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace,
byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho
z kooperačních partnerů,
jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky
neoprávněně, zejména na základě nepravdivých údajů,
některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl
projekt oficiálně zaregistrován na JTS, neboť je vyloučeno
poskytnutí dotace na projekty, jejichž realizace byla zahájena už
před oficiální registrací projektové žádosti na JTS. Výjimku tvoří
výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu projektu v rámci
podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 01. 01. 2007. Tyto výdaje
jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů
kooperačního partnera, u kterého vznikly.

jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje
nebo ho nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů
uvedených v žádosti,
jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným
způsobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy
o poskytnutí dotace,
nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o
spolupráci.
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2. Der Lead-Partner hat die Förderstelle unverzüglich über die Kündigung
dieses Vertrages zu unterrichten.
3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der Förderstelle das Projekt mit
dem/den verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen
Projektpartner bzw. neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine
ordnungsgemäße Projektdurchführung gewährleistet werden kann.
4. Der Lead-Partner hat bei gemeinsamer Finanzierung die sofortige
Rückzahlung der Fördermittel von dem jeweiligen Projektpartner zu
6
fordern .
5. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Nr. 1 ein
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner
schadlos halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu
vertreten hat.
7

§ 12
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 (Rückforderung aus dem
Zuwendungsvertrag Lead-Partner – SAB) und bei einer Kündigung nach
§ 11 hat der Projektpartner die erhaltenen Fördermittel unverzüglich an
den Lead-Partner zurückzuzahlen.
2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner
zurück, haftet er dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen Sitz hat, in Höhe
8
der zurück zu zahlenden Fördermittel.

2. Lead partner je povinen neprodleně informovat dotační subjekt o
vypovězení této smlouvy.
3. Lead partner může se souhlasem dotačního subjektu pokračovat
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými
partnery nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými
projektovými partnery, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu.
4. V případě společného financování projektu je lead partner povinen
požadovat od příslušného projektového partnera okamžité vrácení
6
dotačních prostředků.
5. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem
vypovězení smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé
škody od toho kooperačního partnera, který je za důvod výpovědi
zodpovědný přinejmenším v důsledku své nedbalosti.
7

§ 12
Vymáhání dotačních prostředků od projektových partnerů
1. V případech podle § 5 odst. 4 (vymáhání prostředků dle smlouvy o
poskytnutí dotace mezi lead partnerem a Saskou rozvojovou bankou –
SAB) a při vypovězení smlouvy dle § 11 je projektový partner povinen
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi.
2. Pokud jeden z projektových partnerů nevrátí dotační prostředky lead
partnerovi, ručí ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo, ve
8
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět.

6

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant/ relevantní pouze u projektů se společným financováním
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
8
tschechischer Projektpartner haftet gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik); deutscher Projektpartner haftet
gegenüber dem Freistaat Sachsen / český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník); německý projektový partner ručí vůči Svobodnému státu Sasko
7
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§ 13
Verzinsung der Rückforderung
1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar
a. ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner sowie
b. im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
eines Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens.
2. Der Zinssatz beträgt 1,5 % über dem Mindestbietungssatz der
Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank gemäß
Artikel 102 Absatz 2 VO (EG) Nr. 1083/2006.

§ 13
Zúročení vymáhaných dlužných částek
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice
a. ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi a
b. v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení.

§ 14
Aufbewahrungspflichten
Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die
Originalbelege auf Anforderung verfügbar sind. Die Originalbelege sind
daher bis zum 31.12.2023 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht
keine längere Frist bestimmt ist. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist dürfen
die Originalbelege nur mit Zustimmung der Förderstelle vernichtet werden.
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der Förderstelle zur Vernichtung der
Belege einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit.
Sollte die Förderstelle der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen,
vereinbaren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine
neue Aufbewahrungsfrist.

§ 14
Povinnosti uchovávat doklady

§ 15
Auskunftspflicht
1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den
beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für
Regionalentwicklung der Tschechischen Republik und den zuständigen
Rechnungsprüfungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über
das Projekt zu erteilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen
zu gewähren.
2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die Sächsische
Aufbaubank – Förderbank im Rahmen der in der Präambel
beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflichtet ist und
entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht.

2. Úroková sazba je o 1,5 % vyšší než základní nabídková sazba pro
hlavní refinanční operace Evropské centrální banky v souladu
s článkem 102 odstavec 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Kooperační partneři jsou povinni zajistit, aby byly na výzvu k dispozici
originální doklady. Originální doklady se proto musí uchovávat do
31.12.2023, pokud podle národního práva nebyla stanovena lhůta delší. Po
uplynutí lhůty pro uchovávání dokladů je možno zničit originální doklady
pouze se souhlasem dotačního subjektu.
Lead partner si vyžádá souhlas dotačního subjektu se zničením dokladů. O
rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery.
Pokud dotační subjekt neudělí souhlas se zničením originálních dokladů,
dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové
lhůtě pro uchovávání dokladů.
§ 15
Informační povinnost
1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu
Evropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu
Sasko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské
rozvojové bance (SAB), Centru pro regionální rozvoj České republiky a
příslušným kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám
těchto subjektů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých
účetních dokladů a dokladů o činnosti.
2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka
(Sächsische Aufbaubank – Förderbank) je v rámci svých úkolů
popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace, a zbavují
ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti.
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§ 16
Prüfungsrecht
Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die Sächsische Aufbaubank –
Förderbank im Rahmen der in der Präambel beschriebenen Aufgaben, das
Zentrum für Regionalentwicklung in der Tschechischen Republik und deren
Beauftragte, sind zur Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel
beim jeweiligen Partner befugt. Sie haben das Recht, Einsicht in alle
relevanten Projektunterlagen zu verlangen und davon Kopien zu fertigen. Zu
diesem Zweck räumen der Lead-Partner und der/die Projektpartner den
prüfenden Stellen und ihren Beauftragten jeweils ein Betretungsrecht ein.

§ 16
Kontrolní právo
Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní instance a jimi pověřené osoby,
jakož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank)
v rámci svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj
České republiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo
požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a
pořizovat si kopie. Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner /
projektoví partneři kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo
vstupu.

§ 17
Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung
eine Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die
Vertragspartner, eine die unwirksame Bestimmung ersetzende
Vereinbarung so zu treffen, wie sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit,
Undurchführbarkeit oder Lücke in rechtlich zulässiger Weise getroffen
hätten.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung
dieser Schriftformklausel bedürfen der Schriftform.

§ 17
Závěrečná ustanovení
1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této dohody úplně nebo
částečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost
ostatních ustanovení nedotčena. Platí to také při případném výskytu
mezery v právní úpravě této dohody. V těchto případech se smluvní
strany zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné
ustanovení, jakou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly
vědomy neúčinnosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení
nebo mezery v právní úpravě.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy,
pokud byly přijaty v písemné podobě; totéž platí i pro upuštění od tohoto
požadavku na písemnou formu.

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der LeadPartner seinen Sitz hat.
9
Gerichtsstand ist Ústí nad Labem .

3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner.
9

Soudní příslušnost je Ústí nad Labem .

Ort ergänzen / doplnit místo
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4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass
eine Weiterverfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht
gewollt ist.
6. Die §§ 1 bis 17 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung
ergänzender Regelungen in § 18 abbedungen werden. Sollten einzelne
Regelungen in § 18 denen in den §§ 1 bis 17 widersprechen, so gelten
die Regelungen der §§ 1 bis 17 vorrangig.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět s okamžitou platností,
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí
kooperačních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu.

§ 18
Ergänzende Vereinbarungen (optional)
[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen
vornehmen]

§ 18
Doplňující ujednání (volitelná)
[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení]

6. Paragrafy 1 až 17 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími
ustanoveními sjednanými v § 18. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 18
v rozporu s ustanoveními v § 1 až § 17, platí přednostně ustanovení § 1
až § 17.
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Unterzeichnung durch den Lead-Partner

Podpis lead partnera

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Ústí nad Labem, dne

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Jana Vaňhová

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner

Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partnerů

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Pirna, den

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Tino Richter
Für weitere Projektpartner duplizieren Sie bitte die folgenden Zeilen, tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

Projektpartner 2

Projektový partner 2

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny
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Příloha č. 25 k usnesení č. 41/25Z/2011

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Úplné znění Zakládací smlouvy, která byla změněna a doplněna, přičemž tyto změny a
doplnění jsou v souladu s vůlí zakladatelů a jsou zapracovány do textu této Zakládací
smlouvy. Toto znění zakládací smlouvy je předloženo Krajskému soudu v Ústí nad
Labem za účelem zapsání Destinační agentury České středohoří, o.p.s. do rejstříku
obecně prospěšných společností.
Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 V souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obecně prospěšných společnostech“), zakládají
zakladatelé touto smlouvou obecně prospěšnou společnost s názvem :
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
(dále jen „Společnost“)
1.2 Zakladatelé:
1) Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený hejtmankou kraje Janou Vaňhovou
2) Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem
3) Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 01 Litoměřice
IČ: 00445126
zastoupené J. Exc. Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým
1.3 Tato Společnost vznikne zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem.
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1.4 Údaje společnosti:
Sídlo Společnosti: Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice - město
Identifikační číslo:
Právní forma:
Obecně prospěšná společnost
Doba trvání:
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Článek 2
Účel Společnosti
Zakladatelé, vědomi si společné odpovědnosti za region České středohoří tj. v okresech Česká
Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice, Most a Ústí nad Labem (dále jen „region České
středohoří“), se rozhodli k založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České
středohoří s cílem podpořit udržitelný rozvoj tohoto regionu a napomoci tak jeho rozvoji při
zachování jedinečných přírodních a kulturních hodnot.

Článek 3
Poskytování a druh obecně prospěšných služeb
3.1. Společnost bude zajišťovat za účelem vymezeným v čl. 2 tyto obecně prospěšné služby:
3.1.1. informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního
rozvoje,
3.1.2. péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví
regionu,
3.1.3. vzdělávání a osvěta,
3.1.4. identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a
udržitelného regionálního rozvoje,
3.1.5. podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování
turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
3.1.6. podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné
turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
3.1.7. pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
3.1.8. vydávání informačních materiálů a odborných publikací,
3.1.9. zprostředkování ubytování,
3.1.10. průvodcovská služba.
3.2. Doplňkové činnosti :
3.2.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
3.2.2. Hostinská činnost.
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3.3. Bližší podmínky poskytování služeb :
3.3.1. Služby Společnosti jsou poskytovány tuzemským i zahraničním fyzickým a
právnickým osobám, které o to požádají, a to až do vyčerpání své kapacity.
V případě překročení kapacity bude navržen náhradní termín dle pořadí žádostí o
službu.
3.3.2. Podmínky poskytování jednotlivých služeb stanoví ředitel Společnosti. Služby
mohou být poskytovány i za úplatu s tím, že cena bude stanovena tak, aby
pokryla náklady spojené s poskytnutím služby.
3.3.3. Služby budou poskytovány nediskriminačním způsobem, tj. bez ohledu na
pohlaví, věk, rasu, národnost, barvu pleti, společenské postavení, politickou
orientaci, vzdělání, povolání, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské
vyznání nebo jiný obdobný rys při splnění podmínek pro poskytnutí služby
obecně závaznými právními předpisy.
3.3.4. Služby budou poskytovány v rámci jednotlivých projektů realizovaných
Společností a v rámci její činnosti, přičemž zájemci budou moci čerpat služby za
Společností předem stanovených a vyhlášených podmínek, které budou dostupné
v sídle Společnosti nebo zveřejněním na internetových stránkách Společnosti.
Na vyžádání budou každému zájemci podmínky poskytování služeb
zpřístupněny k seznámení se s nimi.
3.3.5. Služby budou poskytovány zpravidla na základě uzavření smlouvy o poskytnutí
služby s žadatelem o poskytnutí služby.
3.3.6. Druh služeb lze měnit rozhodnutím správní rady.

Článek 4
Správní rada
4.1. Správní rada má šest členů. Počet členů správní rady musí být dělitelný třemi.
4.2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má
způsobilost k právním úkonům. Členství ve správní radě Společnosti je neslučitelné s
členstvím v dozorčí radě Společnosti, členem správní rady nemůže být ředitel
Společnosti.
4.3. První členy správní rady jmenují zakladatelé a to následujícím klíčem: Město
Litoměřice – 2 členy, Ústecký kraj – 2 členy, Biskupství litoměřické – 2 členy:
Jsou jimi:
Jméno, příjmení, titul: Radek Vonka, Ing.
r. č.: 711030/2375
Trvalý pobyt: Palachova 248/2, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše
Jméno, příjmení, titul: Jana Ryšánková, Bc.
r. č.: 706220/3225
Trvalý pobyt: Obchodní 535, 41108 Štětí
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Jméno, příjmení, titul: Jan Baxant, J. Exc. Mons.
r. č.: 481008/094
Trvalý pobyt: Dómské nám. 1, 412 88 Litoměřice, Za Nemocnicí
Jméno, příjmení, titul: Stanislav Přibyl, Mgr.
r. č.: 711116/0496
Trvalý pobyt: Dómské nám. 1, 412 88 Litoměřice, Za Nemocnicí
Jméno, příjmení, titul: Alexandr Vondra, RNDr.
r. č.: 610817/1795
Trvalý pobyt: Sobotecká 2359/3, 101 00 Praha 10, Vinohrady
Jméno, příjmení, titul: Ladislav Chlupáč, Mgr.
r. č.: 520624/258
Trvalý pobyt: Plešivecká 1864/19, 412 01 Litoměřice, předměstí
4.4. První správní radu jmenovali zakladatelé. Funkční období členů správní rady je tříleté.
4.5. Každé jmenování členů správní rady se řídí následujícím klíčem:
4.5.1. Ústecký kraj jmenuje členy správní rady na základě jmenování Radou Ústeckého
kraje.
4.5.2. Město Litoměřice jmenuje členy správní rady na základě jmenování Radou města
Litoměřic.
4.5.3. Biskupství litoměřické – na základě jmenování Mons. Janem Baxantem.
4.6. Členství ve správní radě zaniká:
4.6.1. uplynutím funkčního období,
4.6.2. úmrtím,
4.6.3. odstoupením,
4.6.4. odvoláním.
4.7. Opětovné členství ve správní radě je možné.
4.8. Odvolat člena správní rady může správní rada. Dále může odvolat člena správní rady
právnická osoba, která ho do správní rady jmenovala, navrhla, nominovala (dále jen
„jmenovala“). O odvolání rozhoduje ten orgán právnické osoby, který člena správní
rady jmenoval, pokud tento orgán zanikl z důvodu změny zákona nebo rozhodnutí
právnické osoby, rozhoduje o odvolání statutární orgán právnické osoby. Správní rada
bezodkladně informuje zakladatele o tom, že se uvolnilo místo člena správní rady.
Pokud se uvolní místo člena správní rady, zakladatelé nejpozději do zasedání příští
správní rady jmenují nové členy tak, aby počet členů správní rady byl vždy dělitelný
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třemi. Jestliže zakladatelé nejmenují nové členy správní rady v uvedeném termínu, nové
členy jmenuje správní rada.
4.9. Důvodem pro odvolání může být: ztráta bezúhonnosti, jednání proti zájmům
Společnosti, neomluvená absence 2 x po sobě, porušení ustanovení zákona o obecně
prospěšných společnostech, porušení ustanovení této zakládací smlouvy, schválených
interních řádů, směrnic a jiných dokumentů, porušení závazků ze smluv Společností
uzavřených.
4.10. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
4.11. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní
rady. V případě jeho nepřítomnosti toto činí zvolený místopředseda a pokud by nebyl
přítomen ani on, předsedou pověřený člen správní rady.
4.12. Zasedání správní rady svolává její předseda pozvánkou na nahlášenou e-mailovou
adresu, která musí být doručena všem členům správní rady nejméně 7 kalendářních dnů
před dnem jednání správní rady. O jednání správní rady pořizuje předseda písemný
zápis.
4.13. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.
4.14. Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy správní rady a v jeho nepřítomnosti místopředsedy správní rady. Dojde-li
k rovnosti hlasů a není-li přítomen předseda ani místopředseda, platí, že návrh
rozhodnutí nebyl přijat.
4.15. Jménem správní rady jedná samostatně její předseda.
4.16. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání správní rady. V takovém
případě může kterýkoli člen správní rady (dále jen „navrhovatel“) předložit všem
členům správní rady písemný návrh rozhodnutí správní rady k vyjádření s oznámením,
že pokud navrhovateli do 15 dnů nedoručí svůj písemný souhlas s tímto návrhem, platí,
že s návrhem nesouhlasí. Navrhovatel zároveň oznámí předsedovi správní rady termín
doručení návrhu poslednímu členovi správní rady. Za písemný návrh se pokládá i návrh
doručený do datové schránky nebo elektronickou poštou, pokud adresát příjem mailu
potvrdí. O přijetí takového návrhu se učiní zápis na nejbližším zasedání správní rady.
4.17. Zasedání správní rady mají právo se zúčastnit členové dozorčí rady, ředitel Společnosti
a dále další osoby, pokud to schválí svým hlasováním správní rada.
4.18. Členství ve správní radě je bez nároku na odměnu.

Článek 5
Dozorčí rada
5.1. Dozorčí rada má tři členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi.
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5.2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dozorčí rada vykonává povinnosti
uložené jí zákonem o obecně prospěšných společnostech zejména:
5.2.1. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
5.2.2. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o kontrolní činnosti,
5.2.3. dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a touto zakládací
smlouvou.
5.3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost
k právním úkonům. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve
správní radě Společnosti, členem dozorčí rady nemůže být ředitel Společnosti.
5.4. První členy dozorčí rady jmenují zakladatelé a to následujícím klíčem: Město
Litoměřice – 1 člen, Ústecký kraj – 1 člen, Biskupství litoměřické – 1 člen,
Prvními členy dozorčí rady jsou:
Jméno, příjmení, titul: Tomáš Stejskal, Ing.
r. č.: 600508/0741
Trvalý pobyt: Alfonse Muchy 429/13, 412 01 Litoměřice, Podkratice
Jméno, příjmení, titul: Zuzana Kudrnová, JUDr.
r. č.: 626206/0255
Trvalý pobyt: Litoměřická 24, 411 41 Žitenice
Jméno, příjmení, titul: Petr Benda
r. č.: 471103/070
Trvalý pobyt: Bořislav 98, 415 01 Teplice
5.4.1. První dozorčí radu jmenovali zakladatelé. Funkční období členů dozorčí rady je
tříleté.
5.5. Každé jmenování členů dozorčí rady se řídí následujícím klíčem: Město Litoměřice – 1
člen, Ústecký kraj – 1 člen, Biskupství litoměřické – 1 člen,
5.5.1. Město Litoměřice jmenuje člena dozorčí rady na základě jmenování Radou
města Litoměřic.
5.5.2. Ústecký kraj jmenuje člena dozorčí rady na základě jmenování Radou
Ústeckého kraje.
5.5.3. Biskupství litoměřické jmenuje člena dozorčí rady na základě jmenování Mons.
Janem Baxantem.
5.6. Členství v dozorčí radě zaniká:
5.6.1. uplynutím funkčního období,
5.6.2. úmrtím,
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5.6.3. odstoupením,
5.6.4. odvoláním.
5.7. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
5.8. Odvolat člena dozorčí rady může dozorčí rada. Dále může odvolat člena dozorčí rady
právnická osoba, která ho do dozorčí rady jmenovala, navrhla, nominovala (dále jen
„jmenovala“). O odvolání rozhoduje ten orgán právnické osoby, který člena dozorčí
rady jmenoval, pokud tento orgán zanikl z důvodu změny zákona nebo rozhodnutí
právnické osoby, rozhoduje o odvolání statutární orgán právnické osoby.
5.9. Důvodem pro odvolání může být: ztráta bezúhonnosti, jednání proti zájmům
Společnosti, neomluvená absence 2 x po sobě, porušení ustanovení zákona o obecně
prospěšných společnostech, této zakládací smlouvy, schválených interních řádů,
směrnic a jiných dokumentů, porušení závazků ze smluv Společností uzavřených.
5.10. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
5.11. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní
rady. V případě jeho nepřítomnosti toto předsedou pověřený člen dozorčí rady.
5.12. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou na nahlášenou e-mailovou
adresu, která musí být doručena všem členům dozorčí rady nejméně 7 kalendářních dnů
před dnem jednání správní rady. O jednání dozorčí rady pořizuje předseda písemný
zápis.
5.13. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.
5.14. Při rozhodování dozorčí rady má každý její člen jeden hlas. Hlasování je přijato
nadpoloviční většinou hlasů.
5.15. Jménem dozorčí rady jedná samostatně její předseda.
5.16. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání dozorčí rady. V takovém
případě může kterýkoli člen dozorčí rady (dále jen „navrhovatel“) předložit všem
členům dozorčí rady písemný návrh rozhodnutí dozorčí rady k vyjádření s oznámením,
že pokud navrhovateli do 15 dnů nedoručí svůj písemný souhlas s tímto návrhem, platí,
že s návrhem nesouhlasí. Navrhovatel zároveň oznámí předsedovi dozorčí rady termín
doručení návrhu poslednímu členovi správní rady. Za písemný návrh se pokládá i návrh
doručený do datové schránky nebo elektronickou poštou, pokud adresát příjem mailu
potvrdí.
5.17. Zasedání dozorčí rady mají právo se zúčastnit členové správní rady, ředitel Společnosti
a dále další osoby, pokud to schválí svým hlasováním dozorčí rada.
5.18. Členství v dozorčí radě je bez nároku na odměnu.
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Článek 6
Ředitel Společnosti
6.1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím
jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
6.2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k
právním úkonům.
6.3. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit
jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
6.4. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru ke Společnosti. Úkony týkající se vztahu
ředitele ke Společnosti činí správní rada, a to jménem svého předsedy, který podepisuje
pracovněprávní dokumenty. V případě jeho nepřítomnosti tak činí místopředseda
správní rady, pokud není přítomen ani on, tak pověřený člen správní rady.
6.5. Smluvní vztah ke Společnosti bude započat prvním dnem měsíce následujícího po
zapsání Společnosti do obchodního rejstříku. Výši odměny a právní formu
pracovněprávního určuje správní rada svým usnesením.
6.6. Ředitel může některé své pravomoci přenést na základě plné moci na další zaměstnance
Společnosti nebo registrované dobrovolníky Společnosti. Tyto plné moci musí být
schváleny správní radou, stejně jako jiné generální nebo speciální plné moci.
6.7. Ředitel může se souhlasem správní rady určit svého zástupce, na kterého může písemně
delegovat některé své povinnosti a pravomoci.
6.8. Ředitelem Společnosti je:
Jméno, příjmení: Kamil Soukup
r. č.: 5802240037
Trvalý pobyt: Jiřího z Poděbrad 1468/31, 412 01 Litoměřice, předměstí

Článek 7
Hospodaření Společnosti
7.1. Při zajišťování své činnosti se Společnost může ucházet také o dotace ze státního
rozpočtu, z rozpočtu krajů či obcí nebo ze státního fondu. Také může čerpat finanční
prostředky z nadačních fondů či grantových programů.
7.2

Zisk Společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatelů. Zisk musí být použit k
poskytování služeb uvedených v článku 3.

7.3. Společnost hospodaří v rámci svého rozpočtu s věcnými a finančními prostředky,
získanými formou dotace, grantu, daru, vkladem zakladatele, vlastní činností a z dalších
zdrojů.
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Článek 8
Zrušení Společnosti
8.1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v zákoně o obecně prospěšných
společnostech.
8.2. O zrušení Společnosti může rozhodnout správní rada, jestliže: a) o poskytované služby
není dlouhodobě (tj. alespoň jeden rok) zájem, b) finanční situace Společnosti
neumožňuje po delší dobu uhrazovat svoje závazky.
8.3. Současně s rozhodnutím o zrušení určí správní rada likvidátora a právnickou osobu
neziskového charakteru, na kterou likvidátor převede likvidační zůstatek Společnosti.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
9.1. V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech zakladatelé tímto zmocňují
Kamila Soukupa, trvalý pobyt Litoměřice-předměstí, Jiřího z Poděbrad 1468/31, PSČ:
412 01 k jednání za společnost do jejího vzniku ve věcech souvisejících s jejím
vznikem.
9.2. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy Společnosti zákonem o
obecně prospěšných společnostech.
9.3. Zakladatelé určí právní nástupce v případě svého zániku pro potřeby jmenovaní členů
dozorčí a správní rady a dále pro potřeby převodu zůstatku majetku v případě likvidace
Společnosti.
9.4. O uzavření této zakládací smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. …/…/… ze dne …………………
9.5. O uzavření této zakládací smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Litoměřice
usnesením č. …/…/… ze dne …………………
9.6. Zrušuje se zakládací smlouva Společnosti ze dne 22. 12. 2010.
9.7. Zástupce zakladatelů potvrzují svým podpisem, že tato listina je sepsána vážně,
svobodně, určitě a srozumitelně.

V Ústí nad Labem dne:
Jana Vaňhová
Hejtmanka Ústeckého kraje
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V Litoměřicích dne:
Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města Litoměřice

V Litoměřicích dne:
Mons. Jan Baxant
Biskup litoměřický
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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
pro rok 2011
ÚK: číslo smlouvy: 11/SML1894
LK: číslo smlouvy: OLP/177/2011
uzavřené dne 20.06.2011
mezi Libereckým krajem a Ústeckým krajem
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 odst. 3 písm. a) a násl.
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 160, § 163 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
mezi
1.

Ústeckým krajem
Se sídlem:
IČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02
70892156
882733379/0800
Hejtmankou Janou Vaňhovou

na straně jedné (dále jen „Ústecký kraj“)

2.

Libereckým krajem
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
70891508
CZ70891508
19-7964200287/0100; 19-7964100227/0100
Hejtmanem Mgr. Stanislavem Eichlerem

na straně druhé (dále jen „Liberecký kraj“)
společně s Ústeckým krajem dále jen „smluvní strany“

uzavírají v souladu s článkem IV. Závěrečná ustanovení, bodem 7. výše uvedené smlouvy tento
Dodatek č. 1

Článek I.
Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se mění příloha č. 1. smlouvy. Nové znění přílohy č. 1. smlouvy je přílohou
tohoto dodatku.

Strana 1 z 3

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva
stejnopisy obdrží Ústecký kraj a dva stejnopisy Liberecký kraj.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 1.9.2011 a platnosti dnem podpisu poslední smluvní
stranou.
4. Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě zůstávají beze změn a vztahují se i na smluvní vztahy
upravené tímto dodatkem.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2011 ze dne
………… a usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. xx/11/ZK ze dne …….. 2011.

V Ústí nad Labem dne ..........................

V Liberci dne ……….……

Jana Vaňhová
Hejtmanka Ústeckého kraje

Mgr. Stanislav Eichler
Hejtman Libereckého kraje
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PŘÍLOHA Č. 1

PŘEHLED FINANČNĚ PODPOROVANÝCH LINEK
(PLATNOST OD 01. 01. 2011 DO 31. 12. 2011)

P.
č.

Linka č.

Platnost
licence do

1

500 080

13.12.2014

2

500 100

13.12.2014

3

500 140

13.12.2014

4

500 201

13.12.2014

5

500 260

13.12.2014

1, 2, 18, 31

6

500 330

13.12.2014

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (celkem 9) Dubá - Štětí

7

540 510

13.12.2014

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
Liberec – Nový Bor – Děčín *
14, 15, 16, 17
(celkem 15)

Σ

7 linek

-

Dotovány spoje

Název linky

1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16,
Česká Lípa - Kamenický
20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 34,
Šenov - Česká Kamenice
39, 40, 49
(celkem 23)
Česká Lípa-Žandov-Kravaře41, 46
(celkem 2)
Starý Šachov
Česká Lípa - Nový Bor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
(celkem 8)
Rumburk
2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
Nový Bor - Kamenický Šenov
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
- Česká Kamenice
35, 36, 37, 39, 40, 42, 45
(celkem 35)
(celkem 4) Nový Bor - Polevsko

96 spojů

9 330
300
22 153

17 665

1 220
30 940

-

*pouze úsek: hranice ÚK/LK – Česká Kamenice,,Děčínská
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Ujeté km
rok 2011

7 920
89 528

Příloha č. 27 k usnesení č. 61/25Z/2011

Příloha č. 1 k bodu č. 19

Příloha č. 27 k usnesení č. 61/25Z/2011

Příloha č. 27 k usnesení č. 61/25Z/2011

Příloha č. 27 k usnesení č. 61/25Z/2011

Příloha č. 28 k usnesení č. 62/25Z/2011

Příloha č. 2 k bodu č. 20

Příloha č. 28 k usnesení č. 62/25Z/2011

Příloha č. 28 k usnesení č. 62/25Z/2011

Příloha č. 28 k usnesení č. 62/25Z/2011

Příloha č. 29 k usnesení č. 64/25Z/2011

Příloha č. 3 k bodu č. 22

Příloha č. 29 k usnesení č. 64/25Z/2011

Příloha č. 29 k usnesení č. 64/25Z/2011

Příloha č. 30 k usnesení č. 65/25Z/2011

Příloha č. 4 k bodu č. 23

Příloha č. 30 k usnesení č. 65/25Z/2011

Příloha č. 30 k usnesení č. 65/25Z/2011

Příloha č. 30 k usnesení č. 65/25Z/2011

Příloha č. 31 k usnesení č. 66/25Z/2011

Příloha č. 5 k bodu č. 24

Příloha č. 31 k usnesení č. 66/25Z/2011

Příloha č. 31 k usnesení č. 66/25Z/2011

Příloha č. 31 k usnesení č. 66/25Z/2011

Příloha č. 32 k usnesení č. 67/25Z/2011

Příloha č. 6 k bodu č. 25

Příloha č. 32 k usnesení č. 67/25Z/2011

Příloha č. 32 k usnesení č. 67/25Z/2011

Příloha č. 32 k usnesení č. 67/25Z/2011

Příloha č. 33 k usnesení č. 68/25Z/2011

Příloha č. 7 k bodu č. 26

Příloha č. 33 k usnesení č. 68/25Z/2011

Příloha č. 33 k usnesení č. 68/25Z/2011

Příloha č. 34 k usnesení č. 70/25Z/2011

Příloha č. 8 bodu č. 28

Příloha č. 34 k usnesení č. 70/25Z/2011

Příloha č. 34 k usnesení č. 70/25Z/2011

Příloha č. 34 k usnesení č. 70/25Z/2011

Příloha č. 34 k usnesení č. 70/25Z/2011

Příloha č. 35 k usnesení č. 71/25Z/2011

Příloha č. 9 k bodu č. 29

Příloha č. 35 k usnesení č. 71/25Z/2011

Příloha č. 35 k usnesení č. 71/25Z/2011

Příloha č. 35 k usnesení č. 71/25Z/2011

