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Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 03 01

Název:
Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 a
schvaluje

rozpočtové opatření č. RO 21/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 94.501 tis. Kč a zvýšení 
financování o 94.501 tis. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14. 3. 2017 návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 a 
usnesením č. RM 17 05 35 01 doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení v předloženém 
znění.

Cena: 94 501 000,00
Návrh postupu: Rada doporučuje schválit



Důvodová zpráva:
Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2016 a 
předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2016. 

Hospodaření města v roce 2016 skončilo účetním přebytkem ve výši 120.674 tis. Kč. 
Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2016 celkem 215.403 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých 
období ve schváleném rozpočtu na r. 2017 ve výši 70.000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných 
dotací za rok 2016 ve výši 936 tis. Kč, doplatku do sociálního fondu dle statutu ve výši 705 tis. Kč a po 
zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2016 do hospodaření roku 2017 ve výši 20.389 tis. Kč, 
zbývají zdroje ve výši 123.373 tis. Kč (příloha č. 1). 

Po projednání s vedením města je předkládán návrh rozpočtového opatření na účelové pokrytí akcí v celkové 
výši uplatněných požadavků, tj. 71.965 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné akce, resp. akce, na které byly 
uzavřeny smluvní závazky ve výši 9.481 tis. Kč (příloha č. 2 bod a) a dále akce navržené k financování v r. 
2017 z výsledku hospodaření např. Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině vč. opravy statických 
poruch ZŠ a MŠ Na Pěšině, předfinancování Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř., Úprava 1. patra 
bývalé knihovny, dofinancování Demolice objektu Teplická, navýšení příspěvků na provoz z důvodu navýšení 
zákonných mzdových tarifů u kulturních příspěvkových organizací a pořízení panoramatického polarizačního 
plátna do kina aj. v celkové výši 17.238 tis. Kč (příloha č. 2 bod b). 

Dále je navrhováno s ohledem na dostatečné finanční zdroje doplacení dlouhodobého úvěru z vlastních zdrojů 
a za tím účelem navýšení plánovaných splátek o 45.246 tis. Kč (příloha č. 2 bod c). Předčasným splacením 
dlouhodobého úvěru z vlastních zdrojů by město ušetřilo do termínu řádného splacení, tj. do 
31. 12. 2019 na úrocích celkem cca 2,1 mil. Kč. V případě schválení doplacení úvěru k 30. 6. 2017 budou 
upraveny finanční prostředky nutné na platbu úroků z dlouhodobého úvěru dle skutečné výše.

Zbývající finanční prostředky z roku 2016 ve výši 51.408 tis. Kč jsou navrhovány ponechat v kapitálové 
rezervě města k financování prioritních záměrů města, příp. havárií nebo výpadku příjmů města v průběhu 
rozpočtového roku atp. 

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 a zapojení 
účelových finančních prostředků z r. 2016 do hospodaření r. 2017 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v 
příloze č. 3. 

Vyjádření:

Příloha: financni vyporadani 
_2016_1.pdf Komentář: Příloha č. 1_A

Příloha: financni vyporadani 
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Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 20.3.2017 10:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:17 podepsáno



Příloha č. 1

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2016 215 403

Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2017 70 000

Předpokládané finanční vypořádání se SR 936

- UZ 13010 příspěvek na výkon pěstounské péče 8
- Prevence kriminality 27
- UZ 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí 339
- UZ 13015 sociální práce 89
- UZ 98193 volby 473

Doplatek do sociálního fondu dle statutu 705
( vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)

20 389
finančních prostředků na účtech města k 31.12.2016 a určeny k využití v r. 2017

Dotace a příspěvky: 10 946
- UZ 13010 výkon pěstounské péče PAP, OSV 6 169
- ÚZ 33063 Inkluze do škol 4 553
- Místní akční plán 224

Poplatky za znečištění ŽP: 136

Dary: 3 398
- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata 174
- dary pro sociální účely 3 224

Pojistné: 68
pojistné plnění - ZŠ a MŠ Na Pěšině 68

Úvěr: 5 841
- čtvrtletní splátka a úroky neinkasované v 12/2016 5 841

Zůstatek finančních prostředků celkem 123 373

Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31.12.2016

Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2016, které jsou součástí zůstatku 
finančních prostředků na účtech k 31.12.2016 a určeny k využití v r. 2017



Příloha č. 2

Rekapitulace zdrojů - k rozdělení 123 373
Návrh na financování akcí:   a) převod schválených akcí z r. 2016 9 481

                                   b) návrh dalších akcí 17 238
                                   c) návrh na doplacení dlouhodobého úvěru 45 246

Zůstatek zdrojů 51 408

Navýšení kapitálové rezervy 51 408

Odbor Druh požadavku Požadavek Návrh Zdůvodnění
a) převod schválených akcí z r. 2016 (uzavřené smlouvy o dílo) 9 481 9 481

1 OR Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXI 540 540

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 844 785,- Kč. Vyčerpáno bylo 305 tis. 
Kč. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek jsou práce 
pozastaveny. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč je 
požadováno převést do roku 2017.  Předpokládaný termín dokončení 
duben 2017.

2 OR Sanace části obvodového zdiva budovy B1 1 016 1 016

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 1 015 903,36 Kč. Z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek jsou práce pozastaveny. 
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 016 tis. Kč je požadováno 
převést do roku 2017. Předpokládaný termín dokončení duben 2017.

3 OR Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec 226 226

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 225 468,22 Kč. Z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek jsou práce pozastaveny. Nevyčerpané finanční 
prostředky ve výši 226 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017. 
Předpokládaný termín dokončení květen 2017. 

4 OR MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy 213 213

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 212 332,16 Kč. Z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek jsou práce pozastaveny. Nevyčerpané finanční 
prostředky ve výši 213 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017. 
Předpokládaný termín dokončení duben 2017. 

Požadavky na financování ze zdrojů hospodaření r. 2016
(v tis. Kč)



5 OR Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa 2 700 2 700

Na tuto akci jsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu města na rok 
2017 ve výši 16 236 tis. Kč.  V roce 2016 byly uzavřeny dodatky ke SoD, 
které nejsou finančně kryty, dále je nutné  zajištění PD na podzemní 
kontejner, zajištění PD na hřiště včetně jejich realizace a současně je 
nutné zajistit  výkon koordinátora BOZP. Z tohoto důvodu je požadováno 
posílit schválený rozpočet na rok 2017, a to o 2 700 tis. Kč. 

6 OR ZOO Stará farma - PD 104 104
Na zpracování PD byla uzavřena SoD ve výši 197 230,-Kč. Vyčerpáno 
bylo 93 tis. Kč. PD bude předána v ledenu 2017. Nevyčerpané finanční 
prostředky ve výši 104 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017. 

7 OR Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum - PD 135 135
Na zpracování PD byla uzavřena SoD ve výši 134 491,50 Kč. PD bude 
předána v březnu 2017. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 135 tis. 
Kč požadujeme převést do roku 2017. 

8 OR ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD 24 24

Na zpracování PD byla uzavřena SoD ve výši 222 882,-Kč. Vyčerpáno 
bylo 199 tis. Kč. PD byla dokončena a předána v listopadu 2016. 
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 24 tis. Kč požadujeme převést 
do roku 2017 na zajištění autorského dozoru. 

9 OR Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov 35 35
Na akci byla uzavřena SoD ve výši 746 062,- Kč.  Vyčerpáno bylo 711 tis. 
Kč. Nevyčerpané finanční prosředky ve výši 35 tis. Kč požadujeme 
převést do roku 2017 na úhradu elektroměrové přípojky.   

10 OR Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD 134 134

Na zpracování PD byla uzavřena SoD vč. dodatku č. 1 ve výši 340 010,- 
Kč. Vyčerpáno bylo  270 tis. Kč. Předpokládaný termín předání  PD vč. 
územního rozhodnutí je březen 2017.  Dále byla uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí  na přeložku kabelu ČEZ Distribuce ve výši 242 000,- 
Kč. V roce 2017 je nutné uhradit dle uzavřené smlouvy s ČEZ Distribucí 
částku ve výši 64 tis. Kč za zpracování PD na přeložku a 70 tis. Kč za 
zpracování projektové dokumentace na akci. Nevyčerpané finanční 
prostředky ve výši 134 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017. 

11 OR Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod 399 399 Jedná se o pozastávku ve výši 399 tis. Kč, která bude uvolněna po 
odstranění vad a nedodělků

12 OR Výměna dešťové kanalizace Maxičky  653 653

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 652 582,90 Kč. Z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek nebyly práce zahájeny. Předpokládaný termín 
dokončení duben 2017. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 653 tis. 
Kč požadujeme převést do roku 2017. 

13 OR Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice 337 337

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 346 141,- Kč. Z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek jsou práce pozastaveny. Předpokládaný termín 
dokončení duben 2017. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 337 tis. 
Kč požadujeme převést do roku 2017. 



14 OR Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna 47 47 Jedná se o pozastávku 47 tis. Kč, která bude uvolněna po odstranění vad 
a nedodělků

15 OR ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí 20 20 Jedná se o pozastávku 20 tis. Kč, která bude uvolněna po odstranění vad 
a nedodělků

16 OR Oprava MK Chlum 934 934

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 933 927,- Kč. Z důvodu nevhodných 
klimatických nebyly práce zahájeny. Nevyčerpané finanční prostředky ve 
výši 934 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017. Předpokládaný termín 
dokončení červen 2017.  

17 OR Oprava chodníku Májová, Čsl. partyzánů 37 37 Jedná se o pozastávku ve výši 37 tis. Kč , která bude uvolněna po 
odstranění vad.

18 OMH Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD 187 187 Výběr dodavatele proběhl 2.1.2017
19 OMH Zateplení ŠJ Sládkova - PD 176 176 Výběr dodavatele proběhl 5.12.2016
20 OMH Zimní stadion PD na opravu střechy 216 216 Prodloužena lhůta pro podání nabídek do ledna 2017.

21 OMH Hala Maroldova - výměna osvětlení 1 200 1 200 Zakázka byla zrušena, nové výběrové řízení bude vypsáno v roce 2017.

22 OŠK Osazení sochy sv. Floriána 148 148 Vzhledem k nepříznivému počasí nebyla akce v r. 2016 dokončena.

b) další akce 17 238 17 238

23 OPO Úprava 1. patra bývalé knihovny 2 000 2 000 Akce důležitá vzhledem k dislokaci pracovišť MM, v 1. patře knihovny 
bude umístěné OKD, uvolněné prostory v suterénu OSV.

24 OMH Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. - předfinancování 5 628 5 628 Usnesením č. ZM 16 08 03 04 bylo schváleno předfinancování projektu 
ve výši 6,6 mil. Kč, dále autorský dozor 18 tis. Kč.

25 OMH Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině, vč. opravy statických poruch 
ZŠ a MŠ Na Pěšině 6 269 6 269 Ve SR schváleno 9 582 tis. Kč, předpokládaná hodnota obou akcí je 15 

851 tis. Kč.

26 OMH Demolice objektu Teplická 1 017 1 017 Navýšení ceny dle rozpočtu, v SR schváleno 1 500 tis. Kč, dle 
zpracovaného rozpočtu hodnota zakázky je 2 517 tis. Kč.

27 OŠK Děčínská sportovní, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy) 536 536 Navýšení tarifních platů dle nařízení vlády č. 316/2016 od 1. 11. 2016.
28 OŠK Zámek Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy) 205 205 Navýšení tarifních platů dle nařízení vlády č. 316/2016 od 1. 11. 2016.
29 OŠK Městská knihovna Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy) 205 205 Navýšení tarifních platů dle nařízení vlády č. 316/2016 od 1. 11. 2016.
30 OŠK Městské divadlo Děčín - navýšení příspěvku na provoz (mzdy) 393 393 Navýšení tarifních platů dle nařízení vlády č. 316/2016 od 1. 11. 2016.

31 OŠK Slavnostní ohňostroj - navýšení rozpočtu 30 30 Vybrán zhotovitel s cenou 260 tis. Kč v rozpočtu kap. OŠK - ostatní 
kulturní činnost počítáno s cenou 230 tis. Kč.

32 OŠK Městské divadlo Děčín, p. o. - strojní investice - panoramatické polarizační 
plátno 955 955

Současné plátno nesplňuje normy, viz následující strana. Požadavek byl 
uplatněn v etapě NR na r. 2017, doporučeno řešit při rozdělování zdrojů 
hospodaření z r. 2016.

c) návrh na doplacení dlouhodobého úvěru 45 246 45 246

33 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a. s. 45 246 45 246
Ve SR schváleno 22 624 tis. Kč, návrh na doplacení k 30. 6. 2017 ve výši 
45 246 tis. Kč, a tím úspora na úrocích ve výši 2,1 mil. Kč.

Požadavky celkem 71 965 71 965





Návrh na změnu rozpočtu roku 2017

Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet
(položka) po úpravě

21/2017 Finanční vypořádání včetně doplatku do sociálního fondu
OE 8115 Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2016 70 000 145 403 215 403

OE 6402
Finanční vypořádání se SR za rok 2016 - vratky (Prevence kriminality, Příspěvek na 
výkon pěstounské péče, Dotace na sociálně právní ochranu dětí, Dotace na sociální 
práci, Volby)

0 936 936

TAJ-PAP 6171 Doplatek do sociálního fondu Příloha č. 4 5 087 705 5 792

Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2016 určených k 
využití v roce 2017

OSV 4339 Výkon pěstounské péče (příspěvek) Příloha č. 5 0 6 169 6 169
OŠK 3113 ZŠ Školní - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 8 100 46 8 146

z toho projekt Inkluze do škol 1 100 46 1 146
OŠK 3113 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 4 900 53 4 953

z toho projekt Inkluze do škol 1 100 53 1 153
OŠK 3113 ZŠ Na Stráni - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 4 344 137 4 481

z toho projekt Inkluze do škol 1 100 137 1 237
OŠK 3113 ZŠ Na Pěšině - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 6 994 52 7 046

z toho projekt Inkluze do škol 1 100 52 1 152
OŠK 3113 ZŠ Máchovo nám. - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 6 581 40 6 621

z toho projekt Inkluze do škol 1 100 40 1 140
OŠK 3113 ZŠ Kosmonautů - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 4 533 70 4 603

z toho projekt Inkluze do škol 1 100 70 1 170
OŠK 3113 ZŠ Komenského - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 3 782 71 3 853

z toho projekt Inkluze do škol 1 100 71 1 171
OŠK 3113 ZŠ Kamenická - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 5 576 78 5 654

z toho projekt Inkluze do škol 1 100 78 1 178
OŠK 3113 ZŠ Březová - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 6 450 43 6 493

z toho projekt Inkluze do škol 1 100 43 1 143
OŠK 3113 ZŠ Míru - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 7 040 63 7 103

z toho projekt Inkluze do škol 1 140 63 1 203
OŠK 3113 ZŠ Vojanova - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 6 6 332 44 6 376

z toho projekt Inkluze do škol 1 100 44 1 144

Příloha č. 3

 1



Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet
(položka) po úpravě

OR 3119 Inkluze do škol - školení, cestovné aj. Příloha č. 7 150 2 200 2 350
TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - platy (projekty) Příloha č. 8 1 271 817 2 088

z toho projekt Inkluze do škol 1 063 817 1 880
TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty) Příloha č. 8 404 328 732

z toho projekt Inkluze do škol 335 328 663
OPO 6171 Činnost místní správy - provoz (projekty) Příloha č. 9 1 171 511 1 682

z toho projekt Inkluze do škol 912 511 1 423
OPO 6171 Činnost místní správy - provoz (projekty) Příloha č. 9 1 682 224 1 906

z toho Místní akční plán 250 224 474
OŽP 3719 Zapojení poplatků za znečišťování ŽP Příloha č. 10 0 136 136

OŽP 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární 
péče

Příloha č. 11 1 100 174 1 274

OSV 4345 OSV - zapojení darů na sociální účely Příloha č. 12 0 3 224 3 224
OSK 3113 ZŠ a MŠ Na Pěšině, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (pojistné plnění) Příloha č. 13 7 046 68 7 114
OE 6409 Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM - kap. část Příloha č. 14 2 000 185 2 185
OE 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s. Příloha č. 14 -22 624 -5 656 -28 280

Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2016
a) převod schválených akcí z r. 2016

OR 5512 Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa Příloha č. 7 0 540 540
OR 6171 Sanace části obvodového zdiva budovy B1 - kap. část Příloha č. 7 0 1 016 1 016
OR 2221 Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec - kap. část Příloha č. 7 0 226 226
OR 3111 MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy - kap. část Příloha č. 7 0 213 213
OR 3699 Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa - kap. část Příloha č. 7 16 236 2 700 18 936
OR 3741 ZOO Děčín Stará farma - PD - kap. část Příloha č. 7 0 104 104
OR 3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum - PD - kap. část Příloha č. 7 0 135 135
OR 3412 ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD - kap. část Příloha č. 7 0 24 24
OR 2212 Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov - kap. část Příloha č. 7 0 35 35
OR 3412 Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD - kap. část Příloha č. 7 0 134 134
OR 2212 Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod Příloha č. 7 0 399 399
OR 2321 Výměna dešťové kanalizace Maxičky  Příloha č. 7 0 653 653
OR 2341 Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice Příloha č. 7 0 337 337
OR 3639 Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna Příloha č. 7 0 47 47
OR 3113 ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí - kap. část Příloha č. 7 0 20 20
OR 2212 Opravy a údržba MK, mostků, propustků (oprava MK Chlum) Příloha č. 7 3 303 934 4 237
OR 2212 Opravy a údržba MK, mostků, propustků (oprava chodníku Májová, ČSL. Partyzánů) Příloha č. 7 4 237 37 4 274

 2



Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet
(položka) po úpravě

OMH 2333 Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD - kap. část Příloha č. 15 0 187 187
OMH 3141 Zateplení ŠJ Sládkova - PD - kap. část Příloha č. 15 0 176 176
OMH 3412 Zimní stadion PD na opravu střechy Příloha č. 15 0 216 216
OR 3412 Hala Maroldova - výměna osvětlení - kap. část Příloha č. 16 0 1 200 1 200

OŠK 3322 Obnova kulturních památek Příloha č. 13 600 148 748
b) návrh dalších akcí

OPO 6171 Činnost místní správy - provoz (ostatní) (Úprava 1. patra bývalé knihovny) Příloha č. 17 41 115 2 000 43 115
OR 5512 Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. čp. 1916/2a - kap. část Příloha č. 16 0 5 628 5 628
OR 3111 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině - kap. část Příloha č. 16 9 570 6 269 15 839
OR 3639 Demolice objektu čp. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. Příloha č. 16 0 1 017 1 017

OŠK 3412 Děčínská sportovní, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy) Příloha č. 13 13 760 536 14 296
OŠK 3321 Zámek Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy) Příloha č. 13 13 010 205 13 215
OŠK 3314 Městská knihovna Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy) Příloha č. 13 15 934 205 16 139
OŠK 3311 Městské divadlo Děčín - navýšení příspěvku na provoz (mzdy) Příloha č. 13 9 865 393 10 258
OŠK 3319 Ostatní kulturní činnost - kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) Příloha č. 13 2 940 30 2 970
OŠK 3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - panoramatické polarizační plátno - kap. část Příloha č. 13 0 955 955

c) doplacení dlouhodobého úvěru
OE 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s. Příloha č. 18 -28 280 -45 246 -73 526

OE 6409 Rezerva - kap. část 105 51 408 51 513

Příjmy celkem 0
Výdaje celkem 94 501
Financování celkem 94 501
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Příloha č.: 4
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

30 Tajemník

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

9007                            30          6171 5169 + 705 Nákup služeb

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Na základě předloženého finančního vypořádání Sociálního fondu statutárního města Děčín za 
rozpočtový rok 2016, žádáme o převod prostředků ve prospěch sociálního fondu statutárního města 
dle této předkontace.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2017 Blanka Řepová 02.03.2017 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 5
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

30 Tajemník

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

         13010                            38 4339 5499 + 105 ostatní sociální péče

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Převod prostředků státního příspěvku na výkon pěstounské péče nevyčerpaných do konce 
kalendářního roku 2016, zpět na odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

02.03.2017 Blanka Řepová 03.03.2017 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Vyjádření: Souhlasím Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

03.03.2017 Bohumila Havelková 03.03.2017 Ing. Renáta Grešíková
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 5
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ORG ÚZ KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč) Název závazného ukazatele

         13010          038 4339 5499 + 6064 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a 
manželství

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků z roku 2016 ve výši 6 064 tis. Kč a zapojení do hospodaření 
roku 2017. Jedná se o státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Tyto finanční prostředky nebyly 
v roce 2016 vyčerpány a jsou účelově určeny ke krytí nákladů vymezených v § 47 zákona o sociálně 
právní ochraně dětí (náklady spojené s výkonem pěstounské péče).

Přílohy: Ano   Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

07.02.2017 Bohumila Havelková 07.02.2017 Ing. Renáta Grešíková
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 6
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

39 Odbor školství a kultury

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

2560 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 31 ZŠ Školní
2610 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 29 ZŠ Vrchlického
2615 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 129 ZŠ Na Stráni
2620 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 29 ZŠ Na Pěšině
2630 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 35 ZŠ Máchovo nám.
2635 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 49 ZŠ Kosmonautů
2640 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 54 ZŠ Komenského
2645 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 58 ZŠ Kamenická
2650 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 23 ZŠ Březová
2655 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 37 ZŠ Míru
2660 33063 103 5 101 39 3113 5331 + 31 ZŠ Vojanova
2560 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 15 ZŠ Školní
2610 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 24 ZŠ Vrchlického
2615 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 8 ZŠ Na Stráni
2620 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 23 ZŠ Na Pěšině
2630 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 5 ZŠ Máchovo nám.
2635 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 21 ZŠ Kosmonautů
2640 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 17 ZŠ Komenského
2645 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 20 ZŠ Kamenická
2650 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 20 ZŠ Březová
2655 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 26 ZŠ Míru
2660 33063 103 5 102 39 3113 5331 + 13 ZŠ Vojanova

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Rozpočtové opatření vytvořeno dle předloženého požadavku OSK na převedení finančních 
prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2016 do roku 2017. 

Přílohy: Ano   Ne

39 Odbor školství a kultury
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2017 Dita Nohejlová 02.03.2017 Iva Bajerová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 7
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

36 Odbor rozvoje

ORG ÚZ KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč) Název závazného ukazatele

5293                   36 5512 5171 + 540 Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, 
Děčín XXXI

5614                   36 6171 6121 + 1016 Sanace části obvodového zdiva budovy B1

8089                   36 2221 6121 + 226 Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný 
Studenec

8093                   36 3111 6121 + 213 MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní 
nájezdové rampy

8097                   36 3699 6121 + 2700 Revitalizace sídliště Březiny - II. etapa
8107                   36 3741 6121 + 104 ZOO Stará farma - PD

8109                   36 3742 6121 + 135 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě 
Chlum - PD

8110                   36 3412 6121 + 24 ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD

8115                   36 2212 6121 + 35 Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. 
Teplická, DC Bynov 

8123                   36 3412 6121 + 134 Multifunkční hřiště u zimního stadionu

8209                   36 2212 5171 + 399 Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a 
nasvícený přechod

8507                   36 2321 5171 + 653 Výměna dešťové kanalizace Maxičky

8509                   36 2341 5171 + 337 Odvedení dešťových vod na p.p.č. 319, k.ú. 
Vilsnice

8519                   36 3639 5171 + 47 Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna
8002                   36 3113 6121 + 20 ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí
                           36 2212 5171 + 934 Oprava MK Chlum
                           36 2212 5171 + 37 Oprava chodníku Májová, ČSL Partyzánů

8078 103533
063          36 3119 5167 + 2150 Inkluze do škol - přímé náklady

8079 103533
063          36 3119 5169 + 50 Inkluze do škol - nepřímé náklady

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádost o zapojení finančních prostředků ze zdrojů hospodaření roku 2016. Ve všech případech se 
jedná o akce na jejichž realizaci jsou uzavřeny smlouvy o dílo vč. dodatků, popřípadě objednávky. Z 
důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly některé akce pozastaveny a jejich dokončení a 
financování bude probíhat v roce 2017. Rovněž se jedná financování některých akcí, které jsou sice 
dokončeny, ale dle uzavřených smluv nejsou konečné faktury proplaceny v plné výši a váznou na 
nich pozastávky, které budou uvolněny po odstranění vad a nedodělků.

Přílohy: Ano   Ne

36 Odbor rozvoje
Vyjádření: Souhlasím

Komentář: opraveno Komentář:          

02.02.2017 Irena Kožárová 27.02.2017 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace



35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 8
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

30 Tajemník

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8079 33063 103 5          30 6171 5011 + 300 platy
8079 33063 103 5          30 6171 5021 + 267 OON
8079 33063 103 5          30 6171 5031 + 107 odvody SP
8079 33063 103 5          30 6171 5032 + 55 odvody ZP

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků dotace „Inkluze do škol“ - nepřímé náklady 
do roku 2017 v celkové výši 729tis. Kč dle výše uvedených položek.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2017 Blanka Řepová 02.03.2017 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 8
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

30 Tajemník

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8078 33063 103 5          30 6171 5021 + 250 OON
8078 33063 103 5          30 6171 5031 + 113 odvody SP
8078 33063 103 5          30 6171 5032 + 53 odvody ZP

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádost o převedení nevyčerpané části finančních prostředků dotace „Inkluze do škol“ - přímé 
náklady do roku 2017 v celkové výši 416 tis. Kč dle výše uvedených položek.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2017 Blanka Řepová 02.03.2017 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 9
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

31 Odbor provozní a organizační

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8129                                     031 6171 5139 + 224 Místní akční plán
8079                            102 031 6171 5139 + 511 Inkluze do škol

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 na základě 
rozpracovaných projektů.

Přílohy: Ano   Ne

31 Odbor provozní a organizační
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2017 Alice Mitrušková 01.03.2017 Ing. Petr Hodboď
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 10
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

34 Odbor životního prostředí

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

                                    34          3719 5169 + 136 zapojení poplatků za znečišťování ŽP

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme převedení výše uvedené částky z roku 2016 na rok 2017.

Přílohy: Ano   Ne

34 Odbor životního prostředí
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

02.03.2017 Simona Kottková 02.03.2017 Jiří Hykš
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 11
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

34 Odbor životního prostředí

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

2110                                     034 1014 5137 + 1 dary-DDHM
2110                                     034 1014 5139 + 10 dary-krmení
2110                                     034 1014 5169 + 9 dary-veterinární péče
2110                                     034 1014 5171 + 154 dary-oprava kotců

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

OŽP žádá o provedení rozpočtové změny - převedení finančních prostředků - zapojení účelově 
věnovaných sponzorských darů - z příjmu 2016, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů 
pro útulek z výdajů provozního rozpočtu roku 2016 ve výši celkem 173.663 Kč, slovy: 
jednostosedmdesáttřitisícšestsetšedesáttřikorunčeských, do výdajů.
Dary budou využity dle účelu darování, a to prioritně na rekonstrukci chovných kotců postavených v 
roce 2000 - 2. etapa, dále pak na veterinární péči, krmení, či na péči o konkrétní zvířata.

viz Finanční vypořádání roku 2016, ze dne 01.02.2017

přijetí darů:
dne 26.04.2016 usn. RM 16083502
dne 24.05.2016 usn. RM 16103401
dne 28.06.2016 usn. RM 16123401
dne 23.08.2016 usn. RM 16143502
dne 08.11.2016 usn. RM 16193502
dne 24.01.2017 usn. RM 17023401
dne 14.02.2017 usn. RM 17033501

Přílohy: Ano   Ne

34 Odbor životního prostředí
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2017 Naďežda Moučková 02.03.2017 Jiří Hykš
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 12
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ORG ÚZ KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč) Název závazného ukazatele

                           038 4345 5171 + 3224 OSV - zapojení darů pro sociální účely

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků z roku 2016 v celkové výši 3 224 tis. Kč a zapojení do 
hospodaření roku 2017. Částka ve výši 2 868 tis. Kč jsou nevyužité finanční příspěvky, které byly 
účelově určeny a rozpočtově ošetřeny v hospodaření r. 2016. Zbývající částka ve výši 356 tis. Kč 
jsou finanční prostředky přijaté v roce 2016. Tyto finanční prostředky žádáme zapojit do 
hospodaření roku 2017. Je plánováno tyto finanční prostředky čerpat na řešení havarijního stavu 
DOZP Boletice.

Přílohy: Ano   Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

07.02.2017 Bohumila Havelková 07.02.2017 Ing. Renáta Grešíková
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 13
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

39 Odbor školství a kultury

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

2620                                     39 3113 5331 + 68 ZŠ Na Pěšině
                                             39 3322 5169 + 148 obnova kulturních památek
5225                                     39 3319 5169 + 30 kulturní akce - městské slavnosti
2530                                     39 3311 5331 + 393 Městské divadlo Děčín, p.o.

2530                                     39 3311 6351 + 955 Městské divadlo Děčín, p.o. - 
polarizační plátno a masky

2525                                     39 3314 5331 + 205 Městská knihovna Děčín, p.o.
2520                                     39 3321 5331 + 205 Zámek Děčín, p.o.
2590                                     39 3412 5331 + 536 Děčínská sportovní, p.o.

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Rozpočtové opatření vytvořeno dle předloženého požadavku OSK na převedení finančních 
prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2016 do roku 2017 a požadavek na navýšení 
finančních prostředků z výsledku hospodaření města za rok 2016.

Přílohy: Ano   Ne

39 Odbor školství a kultury
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

02.03.2017 Dita Nohejlová 02.03.2017 Iva Bajerová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 14
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

35 Odbor ekonomický

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

                                                               8124 - 5 656 Uhrazené splátky dlouhodobých 
přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a.s.

7807                                     035 6409 6121 + 185 Úroky z dlouhodobého úvěru na 
realizaci IPRM

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

OE navrhuje rozpočtové opatření na pokrytí v prosinci 2016 bankou neinkasované splátky 
dlouhodobého úvěru a úroků z úvěru v celkové výši 5 841 tis. Kč a tím naplnění smluvního závazku 
s ČS, a.s.

Přílohy: Ano   Ne

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

06.03.2017 Marcela Tomanová 06.03.2017 Ing. Hana Hlaváčková
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 15
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

37 Odbor místního hospodářství

ORG ÚZ KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč) Název závazného ukazatele

8207                   037 2333 6121 + 187 obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD
8275                   037 3141 6121 + 176 zateplení ŠJ Sládkova - PD
8511                   037 3412 5169 + 216 zimní stadion - PD na opravu střechy

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

V návaznosti na Váš dopis ze dne 4.1.2017 Vás žádáme o převod nevyčerpaných finančních 
prostředků roku 2016 do hospodaření roku 2017. Konkrétně se jedná o:

1) obnovu kaskády vodních nádrží Chmelník – PD (ODPA 2333, org. 8207) ve výši 187 tis. Kč. 
Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2016, neboť výběr dodavatele na uvedenou akci proběhl 
až dne 2.1.2017.
2) zateplení ŠJ Sládkova – PD (ODPA 3141, org. 8275) ve výši 176 tis. Kč. Výběr dodavatele 
proběhl dne 5.12.2016.
3) zimní stadion - PD na opravu střechy (ODPA 3412, org. 8511) ve výši 216 tis. Kč. Smlouva o dílo 
byla uzavřena v průběhu měsíce července roku 2016 s termínem plnění 180 dní, tj. leden 2017.

Přílohy: Ano   Ne

37 Odbor místního hospodářství
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

06.02.2017 Kateřina Soukupová 02.03.2017 Ing. Ilona Šeneklová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 16
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

37 Odbor místního hospodářství

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8513                                     036 3412 6121 + 1 200 hala Maroldova - výměna osvětlení

5295                                     036 5512 6121 + 5 628 zodolnění hasičské zbrojnice Labské 
nábř. čp. 1916/2a

8277                                     036 3111 6121 + 6 269 snížení energetické náročnosti MŠ Na 
Pěšině

8520                                     036 3639 5169 + 1 017 demolice objektu č.p. 630 v k.ú. 
Podmokly, Teplická ul.

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

V návaznosti na Váš dopis ze dne 4.1.2017 Vás žádáme o převod nevyčerpaných finanční 
prostředků roku 2016 do hospodaření roku 2017. Jedná se o výměnu osvětlení - hala Maroldova 
(ODPA 3412, org. 8513) ve výši 749 tis. Kč. Zakázka byla na konci roku 2016 zrušena odborem 
rozvoje, neboť žádný uchazeč nesplnil podmínky výběrového řízení. V roce 2017 by mělo být 
vyhlášeno nové výběrové řízení. Dle reálného odhadu by výměna osvětlení měla činit 1 200 tis. Kč.
Dále žádáme o finanční prostředky na předfinancování dotace na zodolnění hasičské zbrojnice 
Labské nábř. čp. 1916/2a ve výši 5 610 tis. Kč + 18 tis. Kč autorský dozor. Zastupitelstvo města na 
svém jednání dne 20.10.2016 usnesením č. ZM 16 08 03 04 schválilo podání žádosti o dotaci, 
předfinancování projektu městem Děčín v 100% výši 6,6 mil. Kč vč. DPH a spolufinancování 
projektu v minimální výši 10% způsobilých výdajů. OMH má ve svém rozpočtu na rok 2017 
schváleno 990 tis. Kč.
V roce 2017 bude zrealizována oprava statických poruch ZŠ a MŠ a zateplení MŠ Na Pěšině, Děčín 
IX. Vzhledem k tomu, že OMH měl pro rok 2017 na tuto akci schváleno 9 582 tis. Kč (tyto 
prostředky již byly převedeny na OR - RO č. 12/2017) a předpokládaná hodnota zakázky činí 15 851 
tis. Kč včetně DPH, žádáme o přidělení finančních prostředků ve výši 6 269 tis. Kč z výsledků 
hospodaření roku 2016, případně po přijetí úvěru tak, jak bylo schváleno radou města dne 
10.1.2017 usnesením č. RM 17 01 37 21. Skutečná výše zakázky ještě není známa.
Rovněž Vás žádáme o přidělení finančních prostředků ve výši 1 017 tis. Kč na demolici objektu č.p. 
630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. Dle zpracovaného rozpočtu činí předpokládaná hodnota zakázky 2 
517 tis. Kč. V současné chvíli je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. OMH má ve svém 
rozpočtu pro rok 2017 schváleno 1 500 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené akce bude realizovat odbor rozvoje, žádáme Vás z důvodu 
plynulého zajištění akcí o převod všech finančních prostředků na OR.

Přílohy: Ano   Ne

37 Odbor místního hospodářství
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

02.03.2017 Kateřina Soukupová 02.03.2017 Ing. Ilona Šeneklová
správce rozpočtu příkazce operace



36 Odbor rozvoje
Vyjádření: Souhlasím Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

03.03.2017 Irena Kožárová 03.03.2017 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 17
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

31 Odbor provozní a organizační

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

5242                            031          6171 5171 + 2 000 Úprava 1.p bývalé knihovny

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o přesun finančních prostředků z důvodu rekonstrukce 1.p bývalé knihovny. Toto patro 
obsadí nový odbor OKD, a tím budou uvolněny prostory v suterénu hlavní budovy pro zaměstnance 
odboru sociálních věcí, kde se předpokládá postupný nárůst zaměstnanců. 

Přílohy: Ano   Ne

31 Odbor provozní a organizační
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

02.03.2017 Alice Mitrušková 02.03.2017 Ing. Petr Hodboď
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 18
č. RO21/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

35 Odbor ekonomický

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

                                                               8124 - 45 246 Uhrazené splátky dlouhodobých 
přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a.s.

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

OE navrhuje s ohledem na dostatečné finanční zdroje doplacení dlouhodobého úvěru z vlastních 
zdrojů a za tím účelem rozpočtové opatření na navýšení plánovaných splátek o 45 246 tis. Kč. 
Předčasným splacením dlouhodobého úvěru z vlastních zdrojů by město ušetřilo do termínu 
řádného splacení, tj. do 31. 12. 2019 na úrocích celkem cca 2,1 mil. Kč. 

Přílohy: Ano   Ne

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

06.03.2017 Marcela Tomanová 06.03.2017 Ing. Hana Hlaváčková
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 04 01

Název:
Návrh na uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s., Praha

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s., Praha a
rozhodlo

o uzavření Smlouvy o úvěru č. 99017170580 s Komerční bankou, a. s., Praha ve výši 100 mil. Kč na 
financování akcí statutárního města Děčín dle předloženého návrhu za nabídnutou marži při použití 1M 
PRIBOR.

Stanovisko RM:
Rada města projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele střednědobého úvěru ve výši 
100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín a usnesením č. RM 17 05 35 02 rozhodla o zadání 
této veřejné zakázky Komerční bance, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33, PSČ 114 07, IČ 45 31 70 
54 a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru č. 99017170580 s Komerční 
bankou, a. s., Praha ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín dle předloženého 
návrhu za nabídnutou marži při použití 1M PRIBOR. 

Cena: 530 445,83
Návrh postupu: RM doporučuje ZM rozhodnout



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá do jednání orgánů města návrh na zadání veřejné zakázky na „Dodavatele 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín“ 
Komerční bance, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33 a návrh na uzavření smlouvy o úvěru s touto 
bankou.

Rada města schválila svým usnesením č. RM 17 01 35 02 ze dne 10. 1. 2017 zadávací dokumentaci k 
veřejné zakázce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s 
názvem „Dodavatel střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín“, 
kde jediným kritériem pro hodnocení nabídky byla nejnižší nabídková cena. Dále rada města schválila 
písemné oslovení čtyř bankovních institucí – Komerční banky, a. s., České spořitelny, a. s., Československé 
obchodní banky, a. s. a UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s. a jmenovala komisi pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Jiří Anděl, CSc., Ing. Valdemar Grešík, p. Daniela Trojanová, Ing. 
Hana Hlaváčková a Ing. Marcela Tomanová. 

Výše uvedené bankovní instituce byly vyzvány dopisem ze dne 11. 1. 2017 k podání písemných nabídek v 
termínu do 27. 2. 2017 do 13,00 hod. Zadávací podmínky byly dále pro informaci uveřejněny na úřední desce 
města od 19. 1. 2017 do 28. 2. 2017. Odbor ekonomický poskytoval písemně během zadávací lhůty na 
základě předložených dotazů dodatečné informace. 

Komise pro otevírání obálek se sešla dne 27. 2. 2017 ve 14,00 hod. a konstatovala, že byly podány 3 nabídky 
(viz Příloha č. 1 – Protokol z otevírání obálek). Hodnotící komise se sešla dne 28. 2. 2017 a doporučila 
zadavateli přijmout nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, tj. nabídku Komerční banky, a. s. s celkovou 
nabídkovou cenou 530 445,83 Kč (viz Příloha č. 2 - Protokol o posouzení nabídek). 

V příloze č. 3 tohoto materiálu je předkládán návrh Smlouvy o úvěru a je doporučováno ZM rozhodnout o 
uzavření této smlouvy. Nedílnou součástí smlouvy jsou i Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a 
právnické osoby a Všeobecné obchodní podmínky KB, a. s.

Pro informaci uvádíme nejvýznamnější podmínky této Smlouvy:

- nedočerpání komerčního úvěru je umožněno bez sankčních poplatků, 
- mimořádné splátky a předčasné splacení komerčního úvěru je umožněno kdykoliv bez sankčních poplatků, 
- případné změny smlouvy o úvěru budou provedeny bezplatně, 
- přijetí dalšího případného úvěru, půjčky, leasingu či pořízení dlouhodobého majetku zadavatelem 
poskytovatel úvěru nepodmiňuje svým souhlasem, 
- závazková odměna je 0 %, 
- čerpání úvěru bude prováděno na účet dodavatele, 
- úvěr je poskytnut bez zajištění, 
- poskytnutí úvěru není vázáno na převedení (ani části) platebního styku zadavatele. 

Rada města projednala dne 14. 3. 2017 zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín a usnesením č. RM 17 
05 35 02 rozhodla o zadání veřejné zakázky Komerční bance, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33, 
PSČ 114 07, IČ 45 31 70 54 a doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru č. 
99017170580 s Komerční bankou, a. s., Praha ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města 
Děčín dle předloženého návrhu za nabídnutou marži při použití 1M PRIBOR.

Vyjádření:

Příloha: Protokol z otevírání 
obálek.pdf Komentář: Příloha č. 1

Příloha: Protokol_hodnoceni.pdf Komentář: Příloha č. 2



Příloha: Děčín_Smlouva o úvěru 
FINAL.pdf Komentář: Příloha č. 3

Příloha: Úvěrové podmínky pro 
FOP a PO.pdf Komentář: Příloha č. 3

Příloha: VOP.pdf Komentář: Příloha č. 3

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 20.3.2017 09:26 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:16 podepsáno



Předkládá odbor:  Datum:

Předmět objednávky (smlouvy):

Předpokládaná cena:  

  Bez DPH:  Kč Včetně DPH: Kč

část A

bez DPH včetně DPH

1. 530 445,83 Kč 530 445,83 Kč

2. 593 339,73 Kč 593 339,73 Kč

3. 690 715,54 Kč 690 715,54 Kč

4.

5.

6.

7.

8.

9.

část B

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Ing. Valdemar Grešík

p. Daniela Trojanová

Ing. Hana Hlaváčková

Ing. Marcela Tomanová

3 mil. 3 mil.

Nabídky: *

pořadové 

číslo

Statutární město Děčín                                                                                                                       

Protokol z otevírání obálek

ekonomický 27.2.2017

Dodavatel střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín

podpisy členů komise

27.2.2017

datum

NABÍDKOVÁ CENA v Kč

název zájemce

Komerční banka, a. s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, IČ 45317054

Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350



Předkládá odbor: ekonomický  Datum: 28.2.2017

Předmět objednávky (smlouvy):

Předpokládaná cena:  

  Bez DPH:  Kč Včetně DPH: 3 mil. Kč

část A

bez DPH včetně DPH

1. Komerční banka, a. s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, IČ 45317054 530 445,83 Kč 530 445,83 Kč

2. Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782 593 339,73 Kč 593 339,73 Kč

3. 690 715,54 Kč 690 715,54 Kč

část B

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Ing. Valdemar Grešík

p. Daniela Trojanová

Ing. Hana Hlaváčková

Ing. Marcela Tomanová

část C

Statutární město Děčín                                                                                                                       

Doporučení nejvhodnější nabídky a zdůvodnění (případně vyjádření odborného konzultanta)

Záznam z posouzení nabídek

Dodavatel střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního 

města Děčín

CENA v Kč

Pořadí nabídek na základě hodnocení: 

3 mil.

název zájemce

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČ 

00001350

pořadí

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka Komerční banky, a. s., má nejnižší nabídkovou cenu a splňuje i ostatní podmínky 

zadavatele.

datum podpisy členů komise

datum

Poznámky:

28.2.2017

podpis



 
 Smlouva o úvěru 

 

Komerční banka, a. s., se sídlem:  
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

1/5 
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 1. 9. 2016 

VER F SMLUVER.DOT 28.2.2017 12:58 ODP. 

 

99017170580 
 registrační číslo 
 
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“) 
 
a 

Obec / Kraj  (dále jen „Klient“) 
Název: Statutární město Děčín 
Sídlo obecního / krajského úřadu: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238 
    
 
uzavírají podle § 2395 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto smlouvu o úvěru (dále jen „Smlouva“). 
 

1. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.  
 
1.2 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky 

Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“), Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 
(dále jen „Úvěrové podmínky“) a příslušná Oznámení, tj. Pravidla. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že 
se seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na 
které se ve Všeobecných podmínkách a Úvěrových podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí. 
Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil se zněním rozhodčí doložky obsažené v Úvěrových 
podmínkách a s touto rozhodčí doložkou a jejím obsahem souhlasí. 

 
Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty 
stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán 
nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených 
v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze 
Smlouvy.  

   
Článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména souhlas se zpracováním 
Osobních údajů. Klient je oprávněn tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat. Pojmy s velkým počátečním 
písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu, Úvěrových podmínkách nebo 
ve Všeobecných podmínkách. 

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem 
stanoveným ve Všeobecných podmínkách. 

2. Úvěr 
 
2.1 Klient a Banka se dohodli, že Výše úvěru je Kč 100 000 000,00, slovy Jednostomiliónů Kč. 
 
2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Financování akcí Statutárního města Děčín. 
 
2.3 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem 35-1442641547/0100, jako 

municipální úvěr v Kč. Banka oznámí Klientovi změnu evidenčního čísla své pohledávky z této Smlouvy do 5 
Obchodních dnů od provedení změny. 

 

3. Čerpání 
 
3.1 Klient bude čerpat Úvěr postupně na základě dvou nebo více Žádostí.  
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3.2 Klient je oprávněn požádat o poskytnutí Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do 31.12.2018. 
Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části 
Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpání, 
považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy. 

 
3.3 Banka oznámí Klientovi zánik jeho práva na poskytnutí Úvěru, popřípadě jeho části, podle této Smlouvy do 20 

Obchodních dnů po uplynutí lhůty podle článku 3.2 této Smlouvy. 
 
3.4 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních 

dnů od doručení Žádosti. 
 
3.5 Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku VI. Úvěrových podmínek podmíněno předložením 

dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě. 
 
3.6 Klient není oprávněn opakovaně čerpat Úvěr v rozsahu jistiny splacené dle článku 6.1 této Smlouvy v průběhu 

Doby čerpání. 
 
 

4. Ceny za úvěr 
 
4.1 Klient a Banka se dohodli, že vedle úhrad sjednaných v článku 5. této Smlouvy nebude Banka požadovat od 

Klienta další ceny za služby spojené s Úvěrem dle této Smlouvy. Klient a Banka se dohodli, že Klient nebude 
platit cenu za změnu Smlouvy. 

 

5. Úroková sazba  
 
5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné 

odchylky ve výši 0,03 % p. a. z jistiny Úvěru. 
 
5.2 Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru.  
 
5.3 Výpočet úroků z jistiny Úvěru je prováděn metodou ACT/365 dnů. 
 

6. Splácení jistiny a úhrada úroků 
 
6.1 a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ve výši Kč 100 000 000,00 způsobem podle článku 6.3 této 

Smlouvy nejpozději do Konečného dne splatnosti 31.12.2021. 
 

b)  Klient se zavazuje, že v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bude splácet jistinu Úvěru v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 2 000 000,00 Kč splatných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Pokud 
výše vyčerpané a nesplacené jistiny Úvěru k datu splatnosti jakékoli splátky jistiny splatné v Době čerpání  
nedosahuje  sjednané  výše této splátky jistiny, Klient uhradí splátku jistiny pouze do výše vyčerpané části 
jistiny Úvěru. 

 

c)  Klient se zavazuje splatit Bance zbývající část jistiny Úvěru v pravidelných měsíčních rovnoměrných splátkách 
splatných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce počínaje dnem 31.1.2019. 

 

Výše splátek bude vypočtena jako podíl zůstatku jistiny Úvěru ke dni následujícímu po uplynutí Doby čerpání 
a celkového počtu splátek jistiny do Konečného dne splatnosti. Výše splátky jistiny bude zaokrouhlena na celá 
sta nahoru s tím, že o případný rozdíl se poníží poslední splátka. Výši splátek vypočtenou dle tohoto článku 
sdělí Banka Klientovi písemným oznámením odeslaným Klientovi nejpozději do 10.1.2019. Oznámení o výši 
splátek dle předcházející věty se doručením Klientovi stává součástí této Smlouvy, závaznou pro Klienta i 
Banku.  

 

d) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně. 
 

e)  Pokud Klient po uplynutí Doby čerpání uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo pokud Klient splatí 
kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru, a předčasná 
splátka jistiny Úvěru 
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i)  dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru podle 
článku 6.1 písm. a)  této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši předčasně splacené 
jistiny Úvěru o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše 
poslední splátky jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,  

ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží o 
předčasně splacenou jistinu Úvěru. 

  
6.2 Počínaje dnem Čerpání je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy. 

Úroky budou hrazeny v Kč měsíčně vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, způsobem 
uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.  

 

 Toto ustanovení neplatí pro poslední úhradu úroků, která bude provedena ke Dni splatnosti poslední splátky 
jistiny Úvěru. 

 
6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: 19-223431/0100 

v Kč vedeného u Banky (dále jen „Běžný účet“) bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby 
v Den splatnosti byly na Běžném účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných 
úroků. 

 

Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance způsobem uvedeným v předcházejícím 
odstavci, je Klient povinen provést úhradu svých splatných dluhů vůči Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém 
případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směrována. 

 

7. Zajištění úvěru 
 
7.1 K dluhům Klienta vůči Bance vzniklým dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.  
 

8. Zvláštní ujednání  
 
8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání 

Nad rámec článku VI. odstavec 1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací 
podmínky čerpání: 

 
8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je předložení dokladu prokazujícího, že uzavření této Smlouvy bylo zastupitelstvem 

Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením. 
 
8.2 Další odkládací podmínky každého čerpání 

Nad rámec článku VI. odstavec 2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány následující Odkládací 
podmínky čerpání: 

 
8.2.1 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů - daňové doklady, faktury, Smlouvy o dílo nebo 

závazné objednávky, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání Úvěru. Čerpání bude provedeno na účet 
dodavatele nebo popřípadě na Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z vlastních prostředků Klienta. 
Čerpání bude provedeno ve výši 100 % fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty. 

 
8.3 Další ujednání 
 
8.3.1 Klient se zavazuje předkládat Bance: 

 rozvahu a Výkaz o plnění rozpočtu, a to čtvrtletně vždy do 30 dní po skončení příslušného kalendářního 
čtvrtletí. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML; 

 předběžné výkazy v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a Výkazu o plnění rozpočtu, a to vždy do 90 dní 
po skončení příslušného účetního období. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML. 

 

Klient se dále zavazuje předkládat: 
 účetní závěrku (tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu) přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu, pokud je podle platných právních předpisů takové přehledy povinen sestavit), Výkaz o 
plnění rozpočtu, zprávu auditora (a Závěrečný účet), a to vždy do 30 dní po schválení v zastupitelstvu 
Klienta; 

 zastupitelstvem schválený rozpočet na příští rok včetně rozpočtového výhledu, a to vždy do 15. 12. 
kalendářního roku. Pokud rozpočet nebude do této doby schválen, zavazuje se Klient (i) oznámit tuto 
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skutečnost Bance spolu s uvedením důvodu neschválení rozpočtu a data jeho předpokládaného schválení a 
(ii) předložit Bance rozpočet bezodkladně po jeho schválení. Klient se zavazuje předkládat dokumenty 
rovněž ve formátu XML. 

 
8.3.2 Klient a Banka se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši své pohledávky za Klientem z této Smlouvy 

oznámením o výši pohledávky (výpisem), a to následovně: 
 

Způsob zasílání výpisů: elektronicky. 
 

Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce. 
 
8.4 Vyloučení aplikace úvěrových podmínek 
 
8.4.1 Klient a Banka se dále dohodli, že článek IV. odstavec 4. Úvěrových podmínek se mění následujícím 

způsobem: 
Pokud výše nesplaceného Úvěru z jakéhokoliv důvodu přesáhne Výši úvěru, stává se tato část jistiny Úvěru 
okamžitě splatnou. Do doby, než Klient splatí tuto část jistiny Úvěru, je Banka oprávněna požadovat z této částky 
úroky z prodlení ve výši 1M PRIBOR + 5,03 % p.a. 

 
8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odstavec 9. Úvěrových podmínek (Předčasné splacení nebo 

nedočerpání úvěru) se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije. 
 
8.4.3 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odstavec 5. Úvěrových podmínek (Předčasné nebo opožděné splacení, 

úroky z prodlení) se mění následujícím způsobem:  
 Pokud se Klient ocitne v prodlení s vrácením jistiny nebo její splatné části, je povinen počínaje prvním dnem 

prodlení až do zaplacení  platit Bance úroky z prodlení z částky, s jejíž úhradou je v prodlení, ve výši rozdílu mezi 
sazbou 1M PRIBOR + 5,03 % p.a.  a úrokovou sazbou z Úvěru. Pro účely výpočtu úroku z prodlení užije Banka 
vždy aktuální výši 1M PRIBOR užívanou pro úrokovou sazbou z Úvěru. Banka může požadovat úrok z prodlení z 
částek, s jejichž úhradou je Klient v prodlení, ve výši určené v předcházející větě, počínaje prvním dnem prodlení 
až do doby zaplacení dlužné částky. Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost Klienta nahradit škodu, 
která Bance vznikla v důsledku prodlení Klienta. V případě, že Klient uhradí dlužnou částku do 5 kalendářních 
dnů po její splatnosti, jeho povinnost platit Bance úroky z prodlení zaniká. 

 
8.4.4 Klient a Banka se dohodli, že článek X. odstavec 2 (Domicilace plateb) Úvěrových podmínek se na vztahy mezi 

Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije. 
 
8.4.5 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 4 (Negativní povinnosti) Úvěrových podmínek se na vztahy 

mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije. 
 
8.4.6 Klient a Banka se dohodli, že článek XV. odstavec 1. Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem:  
 Klient nahradí na požádání Bance veškeré účelně vynaložené náklady, včetně všech poplatků, vzniklé v 

souvislosti s porušením Smlouvy, jakož i veškeré náklady, které Banka vynaloží na ochranu nebo výkon 
jakéhokoli práva Banky podle Smlouvy.  

 
8.4.7 Klient a Banka se dohodli, že článek 30. Všeobecných podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené 

touto Smlouvou nepoužije. 
 

8.4.8 Klient a Banka se dohodli, že Sazebník se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou 
nepoužije. 

 

9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1 Je-li Klientů více, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.  
 
9.2 Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „Zásilky“) budou doručovány na 

adresu uvedenou níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí.  
 

Adresa pro zasílání Zásilek: 
 

a) Kontaktní adresa Klienta: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
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b) Adresa Banky: Korporátní divize Severozápad - Ústí nad Labem, Bílinská 175/2, Ústí nad Labem, PSČ 400 42 

 
9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
9.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 
 
  
Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy 
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným 
nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením 
zastupitelstva města č.  xxxxxx přijatým na jeho/jejím zasedání konajícím se dne  xxxxxx. 
 
 
 
 

V Děčíně dne  
 
Statutární Město Děčín 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Mgr. Marie Blažková 
Funkce: primátorka 
 

 

V Děčíně dne  
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Luboš Novák 
Funkce: náměstek ředitele Korporátní divize  
 
 

 
Osobní údaje zkontroloval(a) dne  

Ing. Radek Weber 
bankovní poradce - Corporate 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 
 

 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Hana Přibylová 
Funkce: bankovní poradce - Corporate 
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I. Úvodní ustanovení 
 
1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen „Úvěrové podmínky“) 

představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Všeobecné 
podmínky“). Úvěrové podmínky a Všeobecné podmínky tvoří součást Smlouvy a Klient je povinen se s nimi 
seznámit a dodržovat je.  

 
2. Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Úvěrových podmínkách užívány ve významu uvedeném 

v článku XVIII. těchto Úvěrových podmínek.  
 

II. Formy úvěru 
 
1. Tyto Úvěrové podmínky se vztahují k následujícím formám Úvěru: 

a) kontokorentní Úvěr; 
b) krátkodobý Úvěr; 
c) střednědobý Úvěr;  
d) dlouhodobý Úvěr; 
e) revolvingový Úvěr;  
f) eskontní Úvěr; 
g) hypoteční Úvěr; 
h) jiná forma popsaná ve Smlouvě. 

 
III. Účel úvěru 

 
1. Klient je povinen použít Úvěr výhradně k účelu sjednanému ve Smlouvě. Klient je povinen kdykoli na výzvu Banky 

prokázat, že Úvěr použil, popřípadě používá, k účelu sjednanému ve Smlouvě.  
 

IV. Výše úvěru 
 
1. Výše úvěru nebo Limit jsou sjednány ve Smlouvě.  
 
2. Klient čerpá Úvěr v Měně úvěru.  
 
3. Klient je oprávněn čerpat Úvěr do Výše úvěru, popřípadě do výše Limitu. 
 
4. Pokud výše nesplaceného Úvěru z jakéhokoli důvodu přesáhne Výši úvěru, popřípadě Limit, stává se tato část jistiny 

Úvěru okamžitě splatnou. Do doby, než Klient splatí tuto část jistiny Úvěru, je Banka oprávněna požadovat z této částky 
úroky z prodlení ve výši stanovené v příslušném Oznámení o úrokových sazbách.  

 
V. Čerpání úvěru 

 
1. Čerpání úvěru 

Klient je oprávněn čerpat Úvěr nejdříve následující Obchodní den poté, co splní Odkládací podmínky čerpání. 
Klient a Banka se mohou dohodnout, že Úvěr lze čerpat již v Obchodní den, kdy Klient splnil veškeré Odkládací 
podmínky čerpání. Úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně. V případě kontokorentního Úvěru a revolvingového 
Úvěru lze Úvěr čerpat i opakovaně. Úvěr se považuje za poskytnutý odepsáním příslušné částky z prostředků 
Banky ve prospěch Klienta. 

 
2. Čerpání kontokorentního úvěru 

Banka poskytuje Čerpání tím, že umožní Klientovi čerpat prostředky z daného Běžného účtu do debetu, pokud 
Klient má u Banky vedený Běžný účet v Měně úvěru. 

 
3. Čerpání krátkodobého, střednědobého, dlouhodobého, revolvingového a hypotečního úvěru 

Banka poskytuje Čerpání na základě předložené Žádosti, jejíž vzor je připojen ke Smlouvě, nebo na základě 
Žádosti zaslané Bance prostřednictvím služeb přímého bankovnictví. Klient předloží Bance řádně vyplněnou 
a podepsanou Žádost vždy nejméně 2 Obchodní dny před požadovaným dnem Čerpání, pokud se Klient a Banka 
nedohodnou na lhůtě kratší. Předloženou Žádost nelze bez předchozího souhlasu Banky měnit nebo zrušit. Pokud 
Žádost nesplňuje náležitosti stanovené Smlouvou, Banka Čerpání neposkytne a oznámí tuto skutečnost Klientovi 
nejpozději do 2 Obchodních dnů od doručení Žádosti. Způsob Čerpání je stanoven ve Smlouvě. 
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4. Čerpání eskontního úvěru 
Banka poskytuje Čerpání tohoto Úvěru za podmínek stanovených Smlouvou. Banka nepřijme k eskontu směnky, 
které neschválila v Žádosti. Banka není povinna přijmout k eskontu směnku, pokud nesplňuje podmínky stanovené 
v Obchodních podmínkách Komerční banky, a.s., pro eskont tuzemských směnek, popřípadě v Obchodních 
podmínkách Komerční banky, a.s., pro eskont zahraničních směnek.  

 
VI. Odkládací podmínky čerpání 

 
1. První Čerpání je podmíněno tím, že: 

a) Klient uhradil Bance cenu za realizaci Úvěru, popřípadě jiný poplatek za sjednání Úvěru uvedený ve Smlouvě; 
b) Klient poskytl Bance dokumenty prokazující udělení předchozího souhlasu oprávněného orgánu Klienta (např. 

valná hromada, dozorčí rada, zastupitelstvo obce) k uzavření Smlouvy, pokud takový souhlas vyžadují právní 
předpisy, popřípadě rozhodnutí jiných osob nebo orgánů veřejné správy příslušné jurisdikce opravňující 
Klienta uzavřít Smlouvu; 

c) Klient prokázal Bance poskytnutí zajištění dluhů Klienta vzniklých na základě a v souvislosti se Smlouvou a 
poskytnutím Úvěru podle Smlouvy;  

d) Klient poskytl Bance další listiny stanovené ve Smlouvě, 
vše ve formě a s obsahem uspokojivým pro Banku, přičemž veškeré dokumenty poskytnuté Bance musí obsahovat 
požadované náležitosti nebo dostatečně prokazovat příslušné skutečnosti. 

 
2. Každé Čerpání je podmíněno tím, že: 

a) Klient v Žádosti o čerpání či jiným způsobem písemně potvrdí Bance, že veškerá prohlášení Klienta učiněná 
ve Smlouvě (včetně prohlášení obsažených v Úvěrových podmínkách) jsou pravdivá, úplná a nezavádějící ke dni 
doručení Žádosti. V případě Čerpání formou kontokorentního Úvěru je Klient povinen skutečnosti uvedené 
v předcházející větě písemně potvrdit, pouze pokud jej Banka o takové potvrzení požádá; 

b) ke dni doručení Žádosti neexistuje ani nehrozí Případ porušení ani nehrozí, že v důsledku Čerpání vznikne Případ 
porušení; a 

c) Banka ke dni doručení Žádosti obdržela veškeré listiny, které měla podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní obdržet 
a které mají formu a obsah uspokojivé pro Banku. 

 
3. Banka není povinna v souvislosti s plněním Odkládacích podmínek čerpání přijmout dokument, o jehož pravosti či 

správnosti má odůvodněné pochybnosti. 
 

VII. Úročení, změna měny 
 
1. Úročení 

Pokud není uvedeno jinak, je výpočet úroků vyplývajících ze Smlouvy prováděn metodou skutečný počet dnů / 360 
dnů s výjimkou měn AUD, GBP a JPY a s výjimkou výpočtu úroků pro kontokorentní Úvěr, pro které platí výpočet 
metodou skutečný počet dnů / skutečný počet dnů. Kalkulace úroků pro eskont směnek je prováděna metodou 
skutečný počet dnů / 360 dnů, včetně měn GBP, AUD a JPY. Klient je povinen zaplatit Bance úroky od doby 
poskytnutí prostředků do doby vrácení poskytnutých prostředků. V případě eskontního Úvěru Klient platí úroky za 
období ode dne eskontu do platebního dne eskontované směnky. Úroky se počítají ze skutečně čerpaných částek. 

 
2. Změna pohyblivé sazby  
 V případě poruchy trhu definované níže v tomto odstavci je Banka oprávněna změnit konstrukci úrokové sazby 

z PRIBOR/LIBOR/EURIBOR na náhradní úrokovou sazbu, která vyjadřuje náklady Banky vynaložené na obstarání 
zdrojů pro financování Úvěru. Náhradní úrokovou sazbou je KRS KB pro kontokorentní úvěry v Kč a RS KB v Měně 
úvěru pro ostatní úvěry a měny, přičemž minimální výše náhradní úrokové sazby je nula (0). 

 Za poruchu trhu se považuje taková tržní situace, kdy v daném dni jsou náklady Banky na obstarání zdrojů 
(depozit) na mezibankovním trhu vyšší, než je příslušná kótovaná hodnota PRIBOR/LIBOR/EURIBOR, nebo se 
příslušná hodnota PRIBOR/LIBOR/EURIBOR nekótovala. V případě kontokorentního nebo revolvingového Úvěru 
se za poruchu trhu považuje i taková tržní situace, kdy v daném dni kterákoli z hodnot PRIBOR/LIBOR/EURIBOR 
kótovaných na kratší období je vyšší než kterákoli z hodnot PRIBOR/LIBOR/EURIBOR kótovaných na delší období. 

 Banka je oprávněna změnit konstrukci na původní tržní sazbu po skončení doby, po kterou trvala porucha trhu 
definovaná shora v tomto odstavci 2.  

 O provedené změně bude Banka Klienta neprodleně písemně informovat.  
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3. Úroky z kontokorentního úvěru 
Banka bude účtovat k tíži Běžného účtu Klienta úroky z vyčerpané jistiny kontokorentního Úvěru měsíčně, a to 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který jsou úroky účtovány. Banka má právo upravit s ohledem na vývoj 
tržní sazby KRS KB nebo RS KB, pokud je tato sazba sjednána. Po dobu trvání kontokorentního Úvěru platí 
metoda skutečný počet dnů / skutečný počet dnů i pro výpočet kreditních úroků na Běžném účtu. 

 
4. Úroky z krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých úvěrů 

Úroky z vyčerpané jistiny Úvěru budou účtovány k tíži Běžného účtu Klienta a budou splatné v termínech 
dohodnutých ve Smlouvě s tím, že poslední úhrada úroků bude provedena ke Konečnému dni splatnosti. Klient 
výslovně souhlasí s právem Banky upravit RS KB pro Měnu úvěru, pokud je tato sjednána, s ohledem na vývoj tržní 
sazby.  
 

5. Úroky z revolvingového úvěru 
Úroky z vyčerpané jistiny revolvingového Úvěru budou účtovány k tíži Běžného účtu Klienta a budou splatné v 
termínech dohodnutých ve Smlouvě s tím, že poslední úhrada úroků bude provedena ke Konečnému dni splatnosti. 
Banka má právo upravit KRS KB nebo RS KB, pokud je tato sazba sjednána, s ohledem na vývoj tržní sazby. 

 
6. Eskont směnek 

Banka připíše výnos z eskontu směnek (tj. směnečné sumy snížené o eskontní provizi a o úroky sjednané 
ve Smlouvě) na Běžný účet Klienta. Z předčasného zaplacení směnečných částek nebo veškerých dluhů 
uvedených ve Smlouvě nevzniká Klientovi nárok na vrácení poměrné části úroků. Pro přepočet měn se při eskontu 
směnek použije Kurz postupem podle článku VIII. odstavce 1 těchto Úvěrových podmínek. 

 
7. Úroky z hypotečního úvěru 

Úroky z vyčerpané jistiny Úvěru budou účtovány k tíži Běžného účtu Klienta a budou splatné v termínech 
dohodnutých ve Smlouvě. 

 
8. Snížení úrokové sazby 
 Banka je oprávněna dle vlastního uvážení snížit úrokovou sazbu s okamžitou účinností na dobu jí určenou a je 

povinna o tom bezodkladně informovat doporučeným dopisem Klienta. 
 
9. Změna měny – zavedení EURO  

Jakákoli částka podle Smlouvy uvedená nebo splatná v měně členského státu Evropské unie (dále jen „Národní 
jednotka měny“) bude automaticky považována za částku uvedenou anebo splatnou v jednotné evropské měně 
v okamžiku, kdy Národní jednotka měny daného státu bude nahrazena jednotnou evropskou měnou v souladu 
s platným právem Evropské unie nebo právem příslušného členského státu.  

 
VIII. Splácení 

 
1. Měna splácení, kurzové riziko, zahájení insolvenčního řízení 

Klient je povinen splatit Úvěr v termínech a způsobem sjednaným ve Smlouvě a v měně, ve které byl Úvěr 
poskytnut, a to bez jakéhokoli snížení z důvodu započtení, protinároku či právního jednání s obdobnými účinky. 
Pokud Banka umožní Klientovi splatit Úvěr v jiné měně, než ve které byl Úvěr poskytnut, nese Klient veškerá 
kurzová rizika v souvislosti s Úvěrem. Pro přepočet bude použit Kurz podle kurzovního lístku Banky platného v den 
přepočtu, a to pro přepočet cizí měny na Kč Kurz deviza/valuta nákup a pro přepočet Kč na cizí měnu Kurz 
deviza/valuta prodej. Přepočet cizí měny na jinou cizí měnu bude proveden přes Kč způsobem uvedeným 
v předcházející větě tohoto článku Úvěrových podmínek. 
 
Klient a Banka se dohodli, že bez ohledu na sjednání Dne splatnosti uvedeného ve Smlouvě je Úvěr vždy splatný 
ke dni, kdy nastanou účinky rozhodnutí o úpadku Klienta. 
 
Klient a Banka sjednávají, že v případě výpovědi Smlouvy z důvodů uvedených ve Všeobecných podmínkách je 
Úvěr splatný ke dni, ke kterému dojde k ukončení Smlouvy, a to bez ohledu na Den splatnosti nebo Konečný den 
splatnosti. V takovém případě je Klient povinen provést úhradu při předčasném splacení Úvěru. 
 

2. Provádění plateb k tíži účtu klienta 
Klient je povinen zajistit dostatečné množství prostředků na svých účtech u Banky v době splatnosti příslušných 
úroků, jistiny, splátek jistiny a dalších peněžitých dluhů Klienta v souladu se Smlouvou. Klient a Banka se dohodli, 
že Banka je oprávněna zatížit bez příkazu (souhlasu) Klienta jeho účty u Banky platbami uvedenými v předchozí 
větě, nebude-li dohodnuto jinak. Klient se nezbavuje své odpovědnosti za své dluhy ze Smlouvy a ani se jeho dluhy 
ze Smlouvy nesníží, pokud Banka neprovede danou platbu k tíži některého účtu Klienta u Banky v příslušný Den 
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splatnosti. Výpis z účetních knih Banky je považován za dostatečný důkaz o dluhu vyplývajícím ze Smlouvy, kromě 
případu zřejmé chyby. 
 

 Jestliže je mezi Klientem a Bankou sjednána automatická úhrada splátek jistiny Úvěru a úroků převodem 
z Běžného účtu Klienta a tato úhrada připadá na Obchodní den s výjimkou pondělí, Banka je oprávněna nevydat 
prostředky Klienta na Běžném účtu do výše příslušné splátky jistiny Úvěru a úroků počínaje 00:00 hod. dne, na 
který připadá úhrada splátek jistiny Úvěru a úroků. Pokud tato úhrada připadá na pondělí či den, který není 
Obchodním dnem, Banka je oprávněna nevydat prostředky Klienta na Běžném účtu do výše předmětné splátky 
jistiny Úvěru a úroků počínaje 00:00 hod. dne, který bezprostředně následuje po posledním Obchodním dni přede 
dnem, na který připadá úhrada splátek jistiny Úvěru a úroků. 

 
3. Pořadí úhrad dluhů 

Je-li Klient povinen plnit zároveň několik splatných dluhů ze Smlouvy, případně splatných dluhů z jiných 
závazkových vztahů vůči Bance, a poskytnuté plnění nestačí ke splnění všech splatných dluhů Klienta vůči Bance, 
je plnění poskytnuté Klientem použito na úhradu dluhu Klienta vůči Bance určeného podle Pravidel. 

 
4. Srážky 

Veškeré platby, které Klient uskuteční podle Smlouvy, musí být prosty všech srážek. Pokud právní předpisy 
ukládají Klientovi srážky z jakékoli takové platby, je Klient povinen zvýšit předmětnou částku tak, aby po odečtení 
srážek Banka obdržela částku rovnající se té, kterou měla obdržet podle Smlouvy. 

 
5. Předčasné nebo opožděné splacení, úroky z prodlení 

Klient je oprávněn vrátit Bance poskytnuté peněžní prostředky i předčasně, a to za podmínek stanovených v těchto 
Úvěrových podmínkách a ve Smlouvě.  

 
Pokud se Klient ocitne v prodlení s vrácením jistiny nebo její splatné části, je povinen počínaje prvním dnem 
prodlení až do zaplacení platit Bance úroky z prodlení z částky, s jejíž úhradou je v prodlení, ve výši rozdílu mezi 
sazbou pro úroky z prodlení určenou v příslušném Oznámení o úrokových sazbách a úrokovou sazbou z Úvěru. 
Banka může požadovat úrok z prodlení z částek, s jejichž úhradou je Klient v prodlení, ve výši určené v příslušném 
Oznámení o úrokových sazbách, a to počínaje prvním dnem prodlení až do doby zaplacení dlužné částky. Pokud 
v době prodlení Klienta dojde ke změně sazby úroků z prodlení podle příslušného Oznámení o úrokových sazbách, 
případně změně úrokové sazby z Úvěru, změní se počínaje dnem účinnosti změny příslušné úrokové sazby i výše 
úroků z prodlení, které je Klient povinen platit podle tohoto ustanovení. Zaplacením úroků z prodlení není dotčena 
povinnost Klienta nahradit škodu, která Bance vznikla v důsledku prodlení Klienta. V případě, že Klient uhradí 
dlužnou částku do 5 kalendářních dnů po její splatnosti, jeho povinnost platit Bance úroky z prodlení zaniká. 

 
6. Splácení kontokorentního a revolvingového úvěru 

Klient může Bance splácet kontokorentní Úvěr a revolvingový Úvěr kdykoli, nejpozději však do Konečného dne 
splatnosti. Klient je povinen informovat Banku o svém záměru splatit revolvingový Úvěr nebo jeho část nejpozději 2 
Obchodní dny před zamýšleným splacením. Tato informační povinnost Klienta se nevztahuje na případy, kdy Klient 
splatí revolvingový Úvěr nebo jeho část s využitím elektronických prostředků.  
 
Klient je oprávněn v průběhu Doby čerpání kontokorentní Úvěr a revolvingový Úvěr čerpat i opakovaně. 
Nesplacená částka kontokorentního Úvěru a revolvingového Úvěru však nesmí přesáhnout Limit.  

 
7. Splácení krátkodobého, střednědobého, dlouhodobého a hypotečního úvěru 

Klient Bance splatí krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý či hypoteční Úvěr v termínu/ech stanoveném/ých ve 
Smlouvě. 

 
8. Splácení eskontního úvěru 

Eskontní Úvěr bude Bance splacen úhradou směnečných částek hlavním směnečným dlužníkem (akceptantem, 
výstavcem směnky vlastní) v platebních dnech jednotlivých směnek. Nedojde-li k úhradě směnky akceptantem 
nebo v případě směnky vlastní jejím výstavcem, je Banka oprávněna v souladu s Všeobecnými podmínkami 
provést úhradu směnečné částky z Běžného účtu Klienta. Nebude-li nezaplacená směnka (nebo její část) uhrazena 
ani z prostředků na Běžném účtu Klienta nebo jiným způsobem, bude Banka oprávněna požadovat po Klientovi 
úhradu úroků z prodlení (z nesplacené částky) ve výši stanovené v příslušném Oznámení o úrokových sazbách, a 
to za dobu ode dne následujícího po platebním dni směnky do zaplacení dlužné částky. Banka v tomto případě 
nevydá směnku/y Klientovi do doby uhrazení dlužné částky Klientem. Banka je dále oprávněna požadovat po 
Klientovi úhradu všech výloh Banky spojených s inkasem směnky v zahraničí, včetně odměny Banky za inkaso 
zahraniční směnky a výloh spojených se zasláním zahraniční směnky do zahraničí.  
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9.  Předčasné splacení nebo nedočerpání úvěru 

9.1 Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je v případě předčasného splacení celé nebo části jistiny 
Úvěru Klient povinen zaplatit Bance úhradu při předčasném splacení, která se sjednává jako vyšší částka z těchto 
hodnot: (a) nula (0); a (b) rozdíl mezi Současnou hodnotou původního úvěru a Současnou hodnotou nového úvěru. 
 
Klient je povinen zaplatit Bance výše stanovenou úhradu při předčasném splacení Úvěru také v případě, že Úvěr je 
splatný přede Dnem splatnosti nebo Konečným dnem splatnosti v důsledku výpovědi Smlouvy z důvodů uvedených 
ve Všeobecných podmínkách. 
 

9.2 Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je v případě nedočerpání Úvěru, kterým se rozumí i 
neuskutečnění žádného Čerpání, Klient povinen zaplatit Bance úhradu při nedočerpání Úvěru, která se stanoví jako 
vyšší částka z těchto hodnot: (a) nula (0); a (b) rozdíl mezi Současnou hodnotou původního úvěru a Současnou 
hodnotou nového úvěru. 
 
Pokud dojde k nedočerpání Úvěru o méně než 10% z Výše úvěru a zároveň je původní Doba čerpání maximálně 
12 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, nebude Banka po Klientovi úhradu při nedočerpání Úvěru požadovat.  

 
9.3 Pokud je příslušné Předmětné období kratší nebo rovno 365 dnům v nepřestupném roce a 366 dnům v přestupném 

roce, bude diskontní sazba pro účely Současné hodnoty původního úvěru a Současné hodnoty nového úvěru k 
datu předčasného splacení Úvěru nebo nedočerpání Úvěru stanovena jako sazba 
 IBOR (PRIBOR, EURIBOR, LIBOR apod.) 
na období příslušného Předmětného období platná 1 Pracovní den před předčasným splacením Úvěru nebo 
nedočerpáním Úvěru. Nebude-li tato sazba fixována nebo kótována, použije se poslední známá sazba. 

 
Pokud je příslušné Předmětné období delší 365 dnů v nepřestupném roce a 366 dnů v přestupném roce, bude 
diskontní sazba pro účely Současné hodnoty původního úvěru a Současné hodnoty nového úvěru k datu 
předčasného splacení Úvěru nebo nedočerpání Úvěru stanovena jako hodnota swapové sazby "bid" v příslušné 
měně pro příslušné období, která je kótována na stránkách Reuters – prioritně se použijí kotace ze stránky 
XXXIRS=ICAP (XXX dle ISO kódu dané měny) ve 13:00 hodin 1 Pracovní den před předčasným splacením Úvěru 
nebo nedočerpáním Úvěru. Nebude-li tato sazba fixována nebo kótována, použije se poslední známá sazba. 

 
IX. Zajištění 

 
1. Pokud je ve Smlouvě sjednáno, že dluhy Klienta ze Smlouvy související s Úvěrem musí být zajištěny, je Klient povinen 

poskytnout Bance zajištění svých dluhů ve formě, výši, obsahu a termínech požadovaných Bankou ve Smlouvě a 
toto zajištění udržovat po celou dobu trvání jakéhokoli dluhu Klienta vůči Bance v souvislosti se Smlouvou.  

 
2. Není-li ve Smlouvě nebo v zajišťovací dokumentaci uvedeno něco jiného, zajišťuje zajištění veškeré dluhy Klienta vůči 

Bance či pohledávky Banky za Klientem, jež vznikly či mohou vzniknout v souvislosti se Smlouvou. 
 
3. Prokázání trvání zajištění 

Klient je povinen kdykoli na požádání Banky bez zbytečného odkladu prokázat, že trvá zajištění v rozsahu 
stanoveném Smlouvou. 

 
4. Zhoršení zajištění 

Pokud zajištění nebo jeho část zanikne, stane se neúčinným, zhorší se nebo bude jakýmkoli jiným způsobem 
zpochybněno, je Banka, pokud neuplatní postup podle článku XIII. odstavce 3 těchto Úvěrových podmínek, 
oprávněna vyzvat Klienta k doplnění zajištění nebo k nahrazení takového zajištění jiným odpovídajícím zajištěním 
ve stanovené lhůtě, jež nesmí být kratší než 10 Obchodních dnů. Pokud Klient nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě 
Banky, je Banka oprávněna postupovat podle článku XIII. odstavce 3 těchto Úvěrových podmínek. Klient je povinen 
na výzvu Banky neprodleně doplnit zajištění také v případě, že se v důsledku zhoršení finanční či podnikatelské 
situace Klienta nebo v důsledku jiných okolností ukáže dosavadní zajištění jako nedostatečné. Pokud Klient 
nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě Banky podle předcházející věty, je Banka oprávněna postupovat podle článku 
XIII. odstavce 3 těchto Úvěrových podmínek. 

5. Klient se zavazuje, že ve vztahu k předmětu zajištění, který slouží k zajištění dluhů Klienta vůči Bance, takový 
předmět zajištění nepřevede, nepostoupí, nezcizí ani jinak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva k němu třetí 
osobě ani ho nevyčlení do svěřenského fondu ani ho neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od Banky 
bez předchozího písemného souhlasu Banky. Klient se zavazuje, že osoba poskytující zajištění rozdílná od Klienta 
nepřevede, nepostoupí, nezcizí ani jinak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva k takovému předmětu 
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zajištění třetí osobě ani ho nevyčlení do svěřenského fondu ani ho neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby 
rozdílné od Banky bez předchozího písemného souhlasu Banky.  

Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky nepřechází zajišťovaný dluh na nabyvatele předmětu 
zajištění.  

 
Je-li po převodu vlastnického práva k předmětu zajištění Banka Klientem nebo osobou poskytující zajištění 
rozdílnou od Klienta písemně vyzvána, aby přijala nabyvatele předmětu zajištění jako nového dlužníka namísto 
Klienta, je Banka oprávněna se k takové písemné výzvě vyjádřit ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy Bance 
na adresu Klientova obchodního místa. 

 
X. Povinnosti klienta 

 
1. Vedení běžného účtu 

Po dobu existence jakékoli pohledávky Banky vůči Klientovi ze Smlouvy nebo pohledávky se Smlouvou související 
se Klient zavazuje vést u Banky Běžný účet, ze kterého budou hrazeny splátky jistiny, úroky z Úvěru, ceny, 
poplatky a další dluhy Klienta vůči Bance vzniklé v souvislosti s poskytnutím Úvěru. Během této doby Klient není 
oprávněn vypovědět smlouvu o zřízení a vedení Běžného účtu, ani od takové smlouvy odstoupit, ani takovou 
smlouvu postoupit na jinou osobu ve smyslu občanského zákoníku. Klient není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu Banky zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob své pohledávky za Bankou vyplývající ze 
smlouvy o zřízení a vedení Běžného účtu ani je postoupit na třetí osobu, s výjimkou postoupení nebo zastavení 
takových pohledávek ve prospěch Banky. 

 
2. Domicilace plateb  

Klient je povinen po dobu účinnosti Smlouvy směrovat na své účty u Banky své pohledávky z obchodního styku, 
popřípadě další své pohledávky, minimálně v poměru úvěrové angažovanosti Banky u Klienta k celkové úvěrové 
angažovanosti všech bank u Klienta. 

 
3. Rovnocenné postavení  

Klient se zavazuje, že jeho dluhy ze Smlouvy až do jejich úplného zaplacení budou, co do kvality a předmětu 
poskytnutého zajištění těchto dluhů a pořadí uspokojení, alespoň rovnocenné (pari passu) se všemi jeho ostatními 
existujícími i budoucími dluhy. To neplatí pro dluhy, jejichž výhodnější pořadí vyplývá z kogentních ustanovení 
právních předpisů. 

 
4. Negativní povinnosti (Negative pledge) 

Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky neposkytne ručení, 
finanční záruku, nepřevede, nezcizí, nepostoupí, nepronajme, nepropachtuje ani neposkytne jako zajištění svůj 
majetek nebo jakoukoliv jeho část třetí osobě (vyjma Osobám ovládaným SG) a nebude se svým majetkem nebo 
jeho částí nakládat s obdobnými právními účinky ani tento majetek nezatíží ani neumožní zatížit jiným právem třetí 
osoby (vyjma Osoby ovládané SG) ani jej nevyčlení do svěřenského fondu. Klient se dále zavazuje, že bez 
předchozího písemného souhlasu Banky nepřijme ani neposkytne úvěr či zápůjčku nebo nevystaví ani neavaluje 
směnku ani neuzavře smlouvy o koupi najaté věci, nájemní smlouvy či pachtovní smlouvy, ve kterých bude 
vystupovat jako nájemce nebo pachtýř. Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů 
odmítat. 

 
Výše uvedená omezení se nevztahují na (i) takový převod, prodej nebo postoupení majetku Klienta nebo jeho části, 
který je zejména z hlediska jeho povahy, účelu, rozsahu a objemu obvyklý při výkonu běžné činnosti přímo 
vyplývající z jeho předmětu podnikání, pokud se tak děje výlučně za obvyklých tržních podmínek a (ii) zatížení 
majetku Klienta v souvislosti se zajištěním dluhů Klienta vůči Bance. 

 
5. Informace 

Klient se zavazuje předkládat Bance finanční výkazy stanovené Smlouvou, a to ve lhůtách stanovených ve 
Smlouvě. 

 
6. Klient je povinen ve lhůtách stanovených ve Smlouvě Banku písemně informovat o své finanční a hospodářské 

situaci a poskytovat na vyžádání Bance veškeré další informace týkající se zejména jeho činnosti. Klient je povinen 
Banku bezodkladně informovat o všech okolnostech, které mají nebo mohou mít negativní vliv na jeho podnikání 
nebo mohou způsobit podstatné změny v jeho činnosti, nebo ohrožují či mohou ohrozit řádné plnění závazků a 
povinností Klienta ze Smlouvy. 

Klient je povinen Banku bezodkladně písemně informovat o zahájení, průběhu a skončení trestního stíhání proti 
němu, o jeho pravomocném odsouzení, či jiném rozhodnutí, kterým byla věc pravomocně skončena, o uložení a 
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výkonu trestu, ochranného či zajišťovacího opatření. Stejně tak je Klient Banku povinen písemně informovat o 
skutečnosti, že byl v minulosti pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl 
odsouzen. Na žádost Banky je Klient povinen předložit výpis z evidence Rejstříku trestů, či jiný dokument týkající 
se trestního stíhání. Ve stejném rozsahu je Klient povinen Banku bezodkladně písemně informovat pokud se výše 
uvedené skutečnosti týkají člena statutárního orgánu či jiné osoby oprávněné jednat jménem Klienta, osoby 
vykonávající řídící, kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na řízení či zaměstnance při plnění pracovních úkolů, 
pokud lze trestný čin přičíst také Klientovi. 

 
7. Klient se zavazuje Banku bezodkladně písemně informovat o skutečnostech, které jej spojují s dalšími osobami 

v ekonomicky spjatou skupinu nebo které z něj činí osobu se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu 
z.č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně těchto skutečností. 

 
8. Klient se zavazuje Banku bezodkladně písemně informovat o skutečnosti, že došlo ke změně místa jeho hlavních 

zájmů ve smyslu Nařízení. 
 
9. Pojištění 

Klient se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy řádně pojištěn svůj majetek (nebo svá pojistitelná 
aktiva) a že na žádost Banky předloží doklady o této skutečnosti. 

 
10. Převod 

Klient se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Banky nepostoupí, nepřevede ani nezatíží právy 
třetích osob svá práva ani své pohledávky ze Smlouvy ani Smlouvu nepostoupí jako smlouvu ve smyslu 
občanského zákoníku. Jakékoli postoupení nebo převod práv nebo pohledávek nebo postoupení Smlouvy Klientem 
bez souhlasu Banky jsou neplatné. Klient se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Banky 
nepřevede své povinnosti ani práva či dluhy ze Smlouvy na třetí osobu ani na takovou třetí osobu nepostoupí 
Smlouvu jako smlouvu ve smyslu občanského zákoníku. Jakýkoli převod těchto povinností nebo práv či dluhů nebo 
postoupení Smlouvy Klientem bez souhlasu Banky jsou neplatné. 

 
11. Zničení, převod objektu úvěru 

Klient je povinen Banku neprodleně písemně informovat, že došlo ke zničení nebo podstatnému poškození Objektu 
úvěru. Klient je dále povinen Banku předem písemně informovat o rozhodnutí převést Objekt úvěru na jinou osobu. 
Při převodu Objektu úvěru jiné osobě je Úvěr splatný ke dni uzavření smlouvy o převodu Objektu úvěru.  

 
12.  Sankční opatření 

Klient se zavazuje, že Klient a každý Subjekt ze skupiny po celou dobu trvání Smlouvy: 
a)  neposkytne prostředky z Úvěru jakýmkoli způsobem (zejména jako zápůjčku nebo úvěr), jehož důsledkem by 

bylo porušení Sankcí Bankou (včetně případů využití prostředků z Úvěru za účelem financování obchodů 
nebo transakcí Sankcionované osoby nebo osob s ní spojených nebo jako důsledek poskytnutí těchto 
prostředků Sankcionované osobě nebo v její prospěch), 

b) zajistí, že žádná osoba, která je Sankcionovanou osobou, nebude mít právo na prostředky, které Klient Bance 
splácí nebo převádí v souvislosti s Úvěrem a že žádný výnos nebo příjem související s činností nebo transakcí 
Sankcionované osoby nebude použit pro uhrazení částek, které je Klient povinen Bance uhradit dle Smlouvy. 

 
XI. Další ujednání 

 
1. Změna podmínek 

V případě, že změny v příslušných právních předpisech platných v oblasti bankovní, peněžní, finanční a daňové 
(s výjimkou daně z příjmu) způsobí Bance podstatný nárůst nákladů spojených s poskytováním Úvěru Klientovi, je 
Banka oprávněna navrhnout změnu Smlouvy reflektující výše uvedené změny. Pokud Klient Bankou navrženou 
změnu Smlouvy neakceptuje do 30 kalendářních dnů od doručení návrhu, je Banka oprávněna postupovat podle 
článku XIII. odstavce 3 těchto Úvěrových podmínek. 
 

2. Svolení k vykonatelnosti 
Klient v součinnosti s Bankou zajistí vyhotovení notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti podle příslušných 
právních předpisů, a to ve vztahu k jakýmkoli pohledávkám Banky vůči Klientovi v souvislosti se Smlouvou, pokud 
jej o to Banka požádá. Uvedeným zápisem Klient svolí, aby byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže Klient své 
povinnosti podle Smlouvy řádně a včas nesplní. Banka může požadovat, aby součástí předmětného zápisu bylo i 
uznání závazků a dluhů Klienta vůči Bance. 
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3. Konverze 
Banka je oprávněna po Konečném dni splatnosti nesplacený Úvěr čerpaný v cizí měně konvertovat do Kč podle 
Kurzu Banky deviza prodej platného v den přepočtu a žádat od Klienta úhradu takto přepočtené částky v Kč. 

 
XII. Prohlášení 

 
1. Podpisem Smlouvy Klient činí následující prohlášení ke dni uzavření Smlouvy a ke každému dalšímu dni po dni 

uzavření Smlouvy až do úplného splnění veškerých dluhů Klienta vzniklých na základě a v souvislosti se Smlouvou: 
  
2. Statut 

Klient je řádně založenou a platně existující právnickou osobou v souladu s právním řádem místa svého založení. 
Stav zápisu Klienta v obchodním rejstříku nebo jiné zákonné evidenci, ve které je Klient registrován v souladu 
s právními předpisy upravujícími jeho vznik a existenci, odpovídá skutečnosti. 

 
3. Povolení a souhlasy 

Uzavření Smlouvy, jakož i výkon práv a plnění povinností ze Smlouvy, včetně splácení dluhů ze Smlouvy vůči 
Bance, byly řádně schváleny příslušnými orgány v rámci vnitřní struktury Klienta a nevyžadují žádný souhlas nebo 
povolení jiných osob nebo orgánů veřejné správy nebo, pokud jej vyžadují, byl takový souhlas udělen a je platný a 
účinný. 

 
4. Soulad s existujícími závazky 

Výkonem práv a povinností ze Smlouvy Klient neporuší své povinnosti vyplývající z právních předpisů, smluv, které 
Klient uzavřel, nebo jiných jednání, která Klient učinil, a neporuší žádná vlastnická, smluvní či jiná práva Klienta 
nebo třetích osob. 

 
5. Spory 

Podle nejlepšího vědomí Klienta není vedeno žádné soudní, správní či rozhodčí řízení týkající se Klienta nebo jeho 
majetku, které by mohlo ovlivnit možnosti Klienta dostát svým povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy nebo ovlivnit 
finanční anebo obchodní situaci Klienta a takové řízení ani nehrozí. Dále dle nejlepšího vědomí Klienta není 
vedeno žádné trestní stíhání Klienta či osob, jež jsou členy jeho statutárního orgánu, jiných osob oprávněných 
jednat za Klienta, a takové stíhání nebo řízení ani nehrozí. Dále dle nejlepšího vědomí Klienta není vedeno žádné 
trestní stíhání osob vykonávajících řídící, kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na řízení Klienta či zaměstnanců 
Klienta při plnění pracovních úkolů, pokud lze trestný čin přičíst také Klientovi, a takové stíhání nebo řízení ani 
nehrozí. Klient dále není ve výkonu trestu, ochranného či zajišťovacího opatření, ani nebyl v minulosti pravomocně 
odsouzen za trestný čin, ledaže se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen. 

 
6. Insolvenční či jiné řízení s obdobnými právními účinky, vyrovnání 

Podle nejlepšího vědomí Klienta není zahájeno insolvenční řízení, řízení o návrhu Klienta na povolení vyrovnání, 
nebo jiné řízení, které má obdobné právní účinky, ani není nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) týkající se (i) 
podstatné části majetku Klienta či osoby poskytující zajištění, nebo (ii) majetku Klienta či osoby poskytující 
zajištění, který představuje zajištění dluhů Klienta vzniklých na základě a v souvislosti se Smlouvou. V uplynulých 
třech letech nebyl na majetek Klienta prohlášen konkurz, nebylo přijato rozhodnutí, kterým byl zjištěn úpadek či 
hrozící úpadek Klienta, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek Klientova majetku nebo 
zrušení konkurzu prohlášeného na majetek Klienta, ani nebylo potvrzeno vyrovnání či přijato jiné rozhodnutí, které 
má obdobné právní účinky. 

 
7. Daně 

Klient řádně uhradil veškeré daně, cla, poplatky a jiné obdobné platby požadované podle platných právních 
předpisů a nemá vůči příslušným orgánům veřejné správy povinnosti po splatnosti, o nichž by Banku písemně 
neinformoval. 

 
8. Vztah k bance 

Klient není osobou se zvláštním vztahem k Bance podle § 19 odst. 1 z. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
9. Neexistence případu porušení 

Neexistují ani nehrozí žádné skutečnosti nebo okolnosti, které představují kterýkoli z Případů porušení. 
 
10. Likvidace 

Neprobíhá a podle nejlepšího vědomí Klienta ani nehrozí žádné jednání nebo řízení o zrušení Klienta ani žádné jiné 
řízení, které by mohlo mít nepříznivý vliv na schopnost Klienta plnit své povinnosti ze Smlouvy. 
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11. Zajištění 

Veškerá zajišťovací dokumentace je platná, účinná a vymahatelná. 
 
12. Hlavní zájmy Klienta 

Klient má soustředěny hlavní zájmy ve smyslu Nařízení Rady Evropského společenství č. 1346/2000, o úpadkovém 
řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“), na území České republiky. Klient je seznámen s tím, že 
v případě zahájení úpadkového řízení na jeho majetek v jiném členském státě Evropského společenství se bude 
Banka řídit právním řádem tohoto členského státu v souladu s Nařízením, bez ohledu na český právní řád a 
ujednání ve Smlouvě.  

 
13. Sankcionovaná osoba 

Klient ani Subjekt ze skupiny nejsou Sankcionovanou osobou a podle nejlepšího vědomí Klienta není 
Sankcionovanou osobou osoba oprávněná zastupovat Klienta nebo Subjekt ze skupiny nebo za ně jednat nebo 
zaměstnanec Klienta nebo Subjektu ze skupiny.  

 
14. Pravdivost a úplnost informací a prohlášení 

Veškerá prohlášení Klienta a informace o Klientovi, které byly sděleny nebo budou sděleny Klientem Bance ústně nebo 
písemně v souvislosti se Smlouvou, jsou a budou ke dni, ke kterému budou doručeny Bance, jakož i ke každému dni 
následujícímu po dni uzavření Smlouvy, ve všech ohledech pravdivé, úplné a nejsou ani nebudou ke dni, ke kterému 
budou doručeny Bance, jakož i ke každému dni následujícímu po dni uzavření Smlouvy, zavádějící. Klient prohlašuje, 
že poskytl Bance veškeré informace a dokumenty potřebné k posouzení jeho finančního a podnikatelského postavení a 
nezamlčel žádné informace, které by mohly mít vliv na rozhodování Banky o tom, zda nebo za jakých podmínek je 
připravena poskytnout Klientovi Úvěr. 

 
15. Prohlášení podle odstavce 2 (Statut), odstavce 3 (Povolení a souhlasy), pokud jde o schválení v rámci vnitřní 

organizační struktury Klienta, odstavce 5 (Spory), pokud jde o trestní stíhání osob, jež jsou členy statutárního orgánu 
Klienta, a odstavce 10 (Likvidace) tohoto článku XII. se nepoužijí, pokud Klientem je fyzická osoba. Prohlášení podle 
druhé věty odstavce 2 (Statut), odstavce 6 (Insolvenční či jiné řízení s obdobnými právními účinky, vyrovnání), kromě 
prohlášení týkajících se výkonu rozhodnutí (exekuce) a odstavce 10 (Likvidace) tohoto článku XII. se nepoužijí, pokud 
Klientem je obec. Prohlášení podle odstavce 12 (Hlavní zájmy Klienta) se nepoužije, pokud Klient nemá 
soustředěny hlavní zájmy ve smyslu Nařízení v Evropském společenství. 

 
XIII. Případy porušení 

 
1. Každá z událostí nebo okolností uvedených v tomto článku XIII. odstavec 1 představuje Případ porušení: 
 
1.1 Prodlení s úhradou 

Klient se dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli splatného peněžitého dluhu vzniklého na základě Smlouvy nebo 
nezajistí dostatečné prostředky na svém Běžném účtu k úhradě platby, která je splatná podle Smlouvy. 

 
1.2 Jiný účel 

Klient použije Úvěr na jiný účel než dohodnutý ve Smlouvě. 
 
1.3 Nesplnění povinnosti 

Klient nesplní jakoukoli povinnost uloženou mu Smlouvou nebo Klient, případně osoba poskytující zajištění, nesplní 
jakoukoli povinnost uloženou smlouvou, kterou se zřizuje zajištění v souvislosti se Smlouvou, uzavřenou mezi 
Klientem anebo poskytovatelem zajištění na straně jedné a Bankou na straně druhé, přitom nejde o jiný Případ 
porušení a toto porušení nebude napraveno ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů od data, ke kterému byl Klient či 
poskytovatel zajištění povinen danou povinnost splnit. 

 
1.4 Nepravdivé, neúplné, zavádějící prohlášení 

Jakékoli prohlášení učiněné podle Smlouvy nebo zajišťovací dokumentace je nebo se stane v podstatném rozsahu 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím v okamžiku, kdy bylo učiněné nebo v okamžiku, kdy se považovalo za 
zopakované. 

 
1.5 Nepravdivé, neúplné, zavádějící prohlášení, potvrzení, dokument poskytnutý třetí osobou 

Jakýkoli dokument, potvrzení, či jiné prohlášení třetí osoby, včetně poskytovatele zajištění, učiněné nebo vydané 
v souvislosti se Smlouvou je nebo se stane nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím a tato skutečnost má nebo 
může mít podle názoru Banky vliv na schopnost Klienta řádně plnit své povinnosti ze Smlouvy. 
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1.6 Porušení povinností vůči jiným věřitelům  
Klient (i) poruší jakoukoli svou smluvní nebo jinou právní povinnost ve vztahu k jakékoli třetí osobě, nebo jakoukoli 
povinnost vyplývající z jiné smlouvy uzavřené mezi Klientem a Bankou a ani takovou povinnost nesplní v případně 
dohodnuté dodatečné lhůtě ke splnění, nebo (ii) se jakákoli peněžitá povinnost Klienta podle jakékoli smlouvy 
uzavřené s třetí osobou stane nebo je prohlášena za splatnou před jejím původním datem splatnosti, nebo (iii) se 
kterýkoli věřitel Klienta stane oprávněným prohlásit jakoukoli peněžitou povinnost nebo dluh Klienta za splatný před 
původním datem splatnosti. 

 
1.7 Zhoršení zajištění  

Zajištění dluhů Klienta na základě zajišťovací dokumentace zanikne, zhorší se, je neplatné nebo neúčinné nebo je 
za takové prohlášeno Klientem nebo poskytovatelem zajištění, nebo je takové zajištění jakýmkoli jiným způsobem 
zpochybněno. 

 
1.8 Nepříznivý vývoj 

Došlo k nepříznivému vývoji v hospodářské anebo finanční situaci Klienta, který podle odůvodněného názoru 
Banky může ovlivnit řádné splacení Úvěru. 

 
1.9 Zrušení, likvidace, přeměna, změna právní formy, změna ovládající osoby 

Ovládající osoba či osoby Klienta připravují bez předchozího písemného souhlasu Banky zrušení Klienta s likvidací, 
přeměnu Klienta některým ze způsobů podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev1 nebo 
obdobnou přeměnu podle jiných právních předpisů, převod, nájem nebo pacht celého nebo části obchodního 
závodu Klienta nebo zřízení zástavního práva k celému nebo části obchodního závodu Klienta, případně vyčlenění 
obchodního závodu Klienta nebo jeho části do svěřenského fondu nebo transakci, která má obdobné účinky, nebo 
změnu ovládající osoby, společníka či akcionáře Klienta nebo pokud Klient neměl žádnou ovládající osobu, dojde 
k transakci, v důsledku které bude mít Klient ovládající osobu, nebo je rozhodnuto o zrušení Klienta s likvidací. 

 
1.10 Insolvenční či jiné řízení s obdobnými právními účinky, výkon rozhodnutí 

U soudu je zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je nařízen výkon 
rozhodnutí (exekuce) týkající se (i) podstatné části majetku Klienta či osoby poskytující zajištění, nebo (ii) majetku 
Klienta či osoby poskytující zajištění, který je předmětem zajištění dluhů Klienta ze Smlouvy nebo jejich části. 

 
1.11 Prohlášení konkurzu 

Na majetek Klienta je prohlášen konkurz, soudem byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku Klienta 
jakožto dlužníka. 

 
1.12 Úpadek 

Klient je v úpadku nebo písemně prohlásí, že není schopen řádně plnit své povinnosti. 
 
1.13 Další skutečnosti 

Klient prodá nebo jinak nakládá s celou nebo podstatnou částí svého majetku, pozbude oprávnění k podnikatelské 
činnosti, kterou v době podpisu Smlouvy vytvářel podstatnou část svých příjmů, nebo se přestane z převážné části 
zabývat takovou činností.  

 
1.14 Úmrtí klienta  

Klient zemře nebo je prohlášen za mrtvého. 
 

1.15 Omezení svéprávnosti 
Klient je omezen ve svéprávnosti.  
 

1.16 Zpráva auditora s výrokem záporným, odmítnutým nebo s výhradou  
Klient v souladu se Smlouvou předloží zprávu auditora a výrok auditora ve zprávě je s výhradou či je záporný nebo 
je vyjádření výroku odmítnuto, jestliže auditor není schopný výrok auditora vyjádřit. 

 
1.17. Trestní stíhání, odsouzení Klienta 

Proti Klientovi nebo členům jeho statutárního orgánu bylo zahájeno nebo je vedeno trestní stíhání, Klient byl 
pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo mu byl uložen trest, ochranné či zajišťovací opatření. 

 

                                                           
1 z.č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů 
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2. Případy porušení podle odstavce 1.9 (Zrušení, likvidace, přeměna, změna právní formy, změna ovládající osoby) tohoto 
článku XIII. se nepoužijí, pokud Klientem je fyzická osoba. Případy porušení podle odstavce 1.9 (Zrušení, likvidace, 
přeměna, změna právní formy, změna ovládající osoby), odstavce 1.10 (Insolvenční či jiné řízení s obdobnými právními 
účinky, výkon rozhodnutí), kromě případu nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), a odstavce 1.11 (Prohlášení konkurzu) 
tohoto článku XIII. se nepoužijí, pokud Klientem je obec. Případy porušení podle odstavce 1.14 (Úmrtí klienta) 
a odstavce 1.15 (Omezení svéprávnosti) se nepoužijí, pokud Klientem je právnická osoba.  

 
3. Banka je oprávněna, pokud nastane Případ porušení:  

a) odstoupit od Smlouvy; 
b) prohlásit veškeré dluhy Klienta ze Smlouvy (nebo kteroukoli jejich část určenou Bankou) za okamžitě splatné 

nebo splatné v době, kterou Banka stanoví, aniž by zároveň odstoupila od Smlouvy, a žádat jejich splacení, 
na základě čehož se veškeré takové dluhy Klienta ze Smlouvy stanou splatnými buď okamžitě nebo 
ve stanovené době; 

c) neposkytnout nebo vypovědět další Čerpání Úvěru podle Smlouvy; výpověď nabývá účinnosti dnem jejího 
doručení Klientovi; 

d) vykonat jakékoli zajištění dluhů Klienta vůči Bance vzniklých na základě a v souvislosti se Smlouvou k úhradě 
splatných dluhů Klienta vůči Bance, a to v pořadí a způsobem určeným Bankou, ledaže toto pořadí anebo 
tento způsob je stanoven kogentními ustanoveními právních předpisů; 

e) provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance vzniklých na základě a v souvislosti se Smlouvou z 
prostředků na účtech Klienta vedených u Banky. K úhradě podle předcházející věty je Banka oprávněna 
použít i prostředky na vkladových účtech nebo vkladech Klienta u Banky, a to i před dohodnutým termínem 
splatnosti těchto vkladových účtů nebo vkladů. V takovém případě je Banka oprávněna účtovat Klientovi cenu 
za předčasný výběr a další poplatky v souladu s příslušnou smlouvou o zřízení a vedení vkladového účtu 
nebo vkladu. Banka je oprávněna provést úhradu dluhů Klienta vůči Bance i z debetního zůstatku do výše 
limitu sjednaného pro debetní zůstatek na běžných účtech Klienta u Banky;  

f) nevydat prostředky Klienta na účtu do výše veškerých nesplacených dluhů Klienta vůči Bance; 
g) zvýšit úrokovou sazbu způsobem dohodnutým ve Smlouvě;  
h) snížit, popřípadě zrušit Limit kontokorentního nebo revolvingového Úvěru. 
Banka je oprávněna podle svého uvážení použít jedno i více z opatření uvedených výše, a to současně nebo 
jednotlivě. 

 
4. Opatření banky pro případ sankcí  

V případě, že (i) se stane plnění povinností Banky dle Smlouvy nebo poskytování prostředků či úhrada plateb, 
případně poskytování služeb podle Smlouvy, protiprávním podle příslušného právního řádu nebo (ii) se Klient stane 
Sankcionovanou osobou či se Sankcionovanou osobou stane Subjekt ze skupiny: 
a) je Banka povinna Klienta o této skutečnosti neprodleně informovat (v případě dle bodu (ii) se jedná pouze o 

oprávnění Banky); 
b) je Banka oprávněna na základě oznámení Klientovi neposkytnout další Čerpání nebo zrušit Limit a 

jednostranně prohlásit veškeré dluhy Klienta ze Smlouvy za okamžitě splatné nebo splatné v době, kterou 
Banka stanoví, aniž by zároveň odstoupila od Smlouvy, a žádat jejich splacení; a 

c)  Klient je povinen splatit Úvěr ke dni uvedenému v oznámení Banky. 
 

XIV. Smluvní pokuta  
 
1. Pokud Klient poruší povinnost podle Smlouvy, která je zajištěna smluvní pokutou, uhradí Bance smluvní pokutu 

ve sjednané výši. 
 
2. Smluvní pokuta bude splatná 7. Obchodní den po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty Klientovi. Před 

uplatněním nároku na smluvní pokutu Banka může poskytnout Klientovi lhůtu k nápravě předmětného porušení, a to 
i opakovaně.  

 
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Banky na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné 

smluvní pokutou, ani povinnost Klienta předmětnou povinnost splnit, popřípadě povinnost hradit úroky z prodlení. 
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XV. Náhrada nákladů a výloh 
 
1. Klient nahradí na požádání Bance veškeré účelně vynaložené náklady, včetně všech poplatků, vzniklé v souvislosti 

s uzavřením, plněním, změnou, ukončením, nebo porušením Smlouvy a veškerých smluv uzavřených na základě 
nebo v souvislosti se Smlouvou, včetně smluv sjednávajících zajištění dluhů Klienta ze Smlouvy, jakož i veškeré 
náklady, které Banka vynaloží na ochranu nebo výkon jakéhokoli práva Banky podle Smlouvy a veškerých smluv 
uzavřených na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, včetně nákladů, které Banka vynaložila na ocenění 
předmětu zajištění.  

 
2. Kurzové riziko 

Klient je povinen nahradit Bance škodu v rozsahu jakékoli majetkové újmy vyplývající z konverze plnění na jinou 
měnu, pokud Banka obdrží jakoukoli platbu ve vztahu k dluhům Klienta, případně poskytovatele zajištění, podle 
Smlouvy, zajišťovací dokumentace či jiného dokumentu v souvislosti se Smlouvou nebo pokud je jakýkoli takový 
dluh vypořádán z jakéhokoli důvodu v měně jiné než je Měna úvěru. Pokud je platba obdržená Bankou po přepočtu 
na Měnu úvěru za použití Kurzu postupem podle článku VIII. odstavce 1 těchto Úvěrových podmínek nižší, než 
měla být v Měně úvěru, je Klient povinen uhradit Bance takto vzniklý rozdíl. Současně je povinen uhradit náklady 
Banky spojené s touto konverzí.  

 
3. Náhrada škody 

Banka je oprávněna požadovat po Klientovi náhradu škody (což zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk), která jí 
vznikne zejména v důsledku vzniku jakéhokoli Případu porušení. 

 
4. Případné odstoupení od Smlouvy, výpověď Smlouvy ani výpověď dalšího Čerpání nebo zrušení, popřípadě snížení 

Limitu, se nedotýká nároků Banky podle tohoto článku XV. Tyto nároky trvají i po zániku Smlouvy.  
 

XVI. Započtení 
 
1. Banka se zavazuje písemně Klienta informovat o započtení vzájemných pohledávek s uvedením pohledávek, 

kterých se započtení týká. 
 
2. V případě, že jakýkoli kladný zůstatek na jakémkoli účtu Klienta je v jiné měně než dlužná částka na základě 

Smlouvy, je Banka oprávněna před započtením své pohledávky provést konverzi zůstatku na účtu na Měnu úvěru 
postupem podle článku VIII. odstavce 1 těchto Úvěrových podmínek. 

 
XVII. Další ustanovení 

 
1. Všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností buď 

Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v rozhodčím 
řízení podle jeho řádu třemi rozhodci nebo obecnými soudy České republiky. Strana, která první podá žalobu či 
jiným způsobem zahájí řízení, provádí volbu způsobu řešení sporu dle předchozí věty. Tato volba je pak závazná 
pro obě strany ve vztahu k danému sporu. 

 
2. Klient i Banka na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran 

vzniklými na základě a v souvislosti se Smlouvou. Klient i Banka vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a 
§ 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou. Dohodou obsaženou v tomto odstavci 
není dotčeno ustanovení článku XI. odstavce 1 těchto Úvěrových podmínek. 

 
XVIII. Vymezení pojmů 

 
1. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Úvěrových podmínkách následující význam: 
 
„Aktualizace úrokové sazby“ je aktualizace sazby PRIBOR/LIBOR/EURIBOR Bankou v případech, kdy Konečný den 
splatnosti následuje po uplynutí Úrokovacího období.  
 
„Banka“ je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360. 
 
„Bankovní služby“ jsou jakékoli bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence 
Banky, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry. 
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„Běžný účet” je jakýkoli běžný účet Klienta vedený Bankou, přičemž pro konkrétní transakci se použije přednostně běžný 
účet v té měně, ve které je transakce prováděna, není-li dohodnuto jinak. 
 
„Čerpání“ je poskytnutí Úvěru na základě Smlouvy po splnění Odkládacích podmínek čerpání. 
 
„Den splatnosti“ je den, ke kterému je Klient povinen uhradit určitou částku jistiny, úroků nebo splnit jiný peněžitý dluh 
vůči Bance podle Smlouvy. 
 
„Doba čerpání“ je doba stanovená ve Smlouvě, po kterou je možné Úvěr čerpat.  
 
„EURIBOR“ je Evropská mezibankovní referenční zápůjční sazba. Banka použije pro stanovení úrokové sazby u Úvěrů 
poskytovaných v EUR tuto sazbu fixovanou v nebo kolem 11:00 hod. (Bruselského času) 2 Pracovní dny před datem 
Čerpání nebo v případě kontokorentního Úvěru 2 Pracovní dny před datem vzniku nároku na Čerpání, jeho obnovením 
nebo Aktualizací úrokové sazby. Sazba je uveřejňována systémem REUTERS, strana EURIBOR01, popřípadě na straně 
ji nahrazující. Pokud je sazba nižší než nula (0), za EURIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0). 
 
„IBOR“ jsou společně PRIBOR, LIBOR, EURIBOR či kterákoli z těchto sazeb. 
 
„Jednající osoba“ je statutární orgán právnické osoby, případně členové statutárního orgánu právnické osoby, kteří jsou 
oprávněni jednat za právnickou osobu navenek. 
 
„Klient“ je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela s Bankou Smlouvu, na jejímž základě Banka 
poskytuje takové osobě Úvěr. 
 
„Konečný den splatnosti“ je den, ke kterému musí být vráceny veškeré peněžní prostředky poskytnuté Klientovi 
Bankou podle Smlouvy a splněny veškeré další povinnosti Klienta na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní. 
 
„Kontokorentní referenční sazba Banky“ nebo „KRS KB“ je úroková sazba pro kontokorentní, popřípadě revolvingový 
Úvěr v Kč, kterou Banka vydává a upravuje. Aktualizace Kontokorentní referenční sazby Banky je vyhlašována 
v příslušném Oznámení o úrokových sazbách. 
 
 „Kurz“ je směnný kurz vyhlašovaný Bankou. 
 
„LIBOR“ je Londýnská mezibankovní referenční zápůjční sazba. Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu 
fixovanou v nebo kolem 11:00 hod. (Londýnského času) 2 Pracovní dny před datem Čerpání nebo v případě 
kontokorentního Úvěru 2 Pracovní dny před datem vzniku nároku na Čerpání, jeho obnovením nebo Aktualizací úrokové 
sazby. Sazba je uveřejňována systémem REUTERS, strana LIBOR01 nebo LIBOR02, popřípadě na straně ji nahrazující. 
V případě, že je pro Úvěr sjednána úroková sazba O/N LIBOR, Banka použije pro stanovení úrokové sazby příslušnou 
sazbu fixovanou v den Čerpání nebo v případě kontokorentního Úvěru sazbu fixovanou k datu vzniku nároku na 
Čerpání, jeho obnovení nebo Aktualizace úrokové sazby. Pokud je sazba nižší než nula (0), za LIBOR nebo O/N LIBOR 
se bude považovat sazba ve výši nula (0). 
 
„Limit“ je nejvyšší možná celková výše jistiny kontokorentního nebo revolvingového Úvěru. 
 
„M“ je měsíc, tj. období, které začíná určitým dnem v daném kalendářním měsíci a končí následující kalendářní měsíc 
dnem, který má stejné číselné označení jako den, kterým období začalo. Pokud toto období začne dnem, pro který není 
číselný ekvivalent v kalendářním měsíci, kdy dané období končí, platí, že toto období končí posledním dnem tohoto 
kalendářního měsíce. 
 
„Měna úvěru“ je měna, ve které je vyjádřena Výše úvěru nebo Limit ve Smlouvě. 
 
„Nařízení“ má význam stanovený v článku XII., odstavci 12 těchto Úvěrových podmínek.  
 
„občanský zákoník“ je z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
„O/N“ nebo „D“ je den. 
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„Obchodní den“ je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek ani ostatní svátky ve smyslu příslušných 
právních předpisů a ve který je Banka otevřena pro poskytování Bankovních služeb, a zároveň jsou jiné instituce, které 
se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo na kterých je poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování 
příslušných služeb. 
 
„Objekt úvěru“ je movitá nebo nemovitá věc, soubor věcí, popřípadě právo, které Klient pořídil z Úvěru.  
 
„Odkládací podmínky čerpání“ jsou podmínky stanovené v článku VI. těchto Úvěrových podmínek a ve Smlouvě, po 
jejichž splnění poskytne Banka Klientovi Čerpání.  
 
„Osoba ovládaná SG“ je subjekt, který SG ovládá a který zároveň buď (i) má či nabude majetkovou účast na subjektu 
se sídlem na území České republiky spočívající v přímém či nepřímém podílu na jeho základním kapitálu nebo (ii) má 
sídlo na území České republiky. Pokud je takovým subjektem Člen FSKB, je tento subjekt uveden ve výčtu Členů FSKB. 
 
„Oznámení“ jsou sdělení, ve kterých jsou v souladu se Všeobecnými podmínkami nebo příslušnými Produktovými 
podmínkami stanoveny další podmínky a technické aspekty poskytování Bankovních služeb. Oznámením nejsou 
zejména Oznámení o úrokových sazbách a kurzovní lístek Banky. 

 „Oznámení o úrokových sazbách“ je přehled všech úrokových sazeb vkladů a úvěrů a sazeb s nimi souvisejících. 
Tento přehled není Oznámením. 
 
„Pohyblivá sazba“ je součtem dvou složek, a to (i) Referenční sazby Banky pro příslušnou měnu, nebo Kontokorentní 
referenční sazby Banky v Kč pro revolvingové či kontokorentní Úvěry v Kč nebo příslušného IBORu a (ii) pevné 
odchylky.  
 
„Pracovní den“ je den (s výjimkou dnů pracovního klidu, což zahrnuje i soboty a neděle), kdy jsou banky v Praze 
(a v případě, že Měna úvěru není Kč, i v městě státu, kde leží centrální banka primárně řídící měnovou politiku pro 
danou měnu) otevřeny pro běžný provoz a kdy se na mezibankovním trhu obchoduje s vklady v příslušné Měně úvěru. 
 
„Pravidla“ jsou Pravidla časového pořadí úhrad pohledávek stanovená Bankou a upravující pořadí plnění splatných 
dluhů Klienta vůči Bance pro případ, kdy Klient má vůči Bance v určitém okamžiku více splatných dluhů a jím poskytnuté 
plnění nepostačuje k úhradě všech splatných dluhů Klienta vůči Bance. Pravidla zveřejňuje Banka ve svých obchodních 
místech nebo na svých internetových stránkách www.kb.cz. Změna Pravidel nabývá účinnosti zveřejněním aktuálního 
znění Pravidel v obchodním místě Banky a na internetových stránkách.  
 
„PRIBOR“ je Pražská mezibankovní referenční zápůjční sazba a je uveřejňována systémem REUTERS, strana PRBO 
pro požadované období, popřípadě na straně ji nahrazující. Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu 
fixovanou 2 Pracovní dny před datem Čerpání nebo v případě kontokorentního Úvěru 2 Pracovní dny před datem vzniku 
nároku na Čerpání, jeho obnovením nebo aktualizací úrokové sazby. V případě, že je pro Úvěr sjednána úroková sazba 
O/N PRIBOR, Banka použije pro stanovení úrokové sazby příslušnou sazbu fixovanou v den Čerpání nebo v případě 
kontokorentního Úvěru sazbu fixovanou k datu vzniku nároku na Čerpání, jeho obnovení nebo Aktualizace úrokové 
sazby. Pokud je sazba nižší než nula (0), za PRIBOR nebo O/N PRIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0). 
 
„Produktové podmínky“ jsou podmínky Banky upravující poskytování jednotlivých Bankovních služeb. 
 
„Předmětné období“ je ve vztahu ke každé platbě z Úvěru období od data předčasného splacení Úvěru nebo 
nedočerpání Úvěru  
(i) do Dne splatnosti jednotlivé splátky Úvěru, pokud nastane dříve než skutečnosti v bodě (ii) nebo (iii); 
(ii) do konce platnosti dohodnuté úrokové sazby (pro Úvěry s pevnou úrokovou sazbou); 
(iii) do dne nejbližší Aktualizace úrokové sazby (pro Úvěry s pohyblivou úrokovou sazbou). 
 
„Případ porušení“ je kterýkoli případ či situace popsaná v článku XIII. odstavec 1 Úvěrových podmínek nebo případ či 
situace za Případ porušení označená ve Smlouvě. 
 
„Referenční sazba Banky“ nebo „RS KB“ je úroková sazba pro Úvěry, kterou Banka vydává a upravuje. Aktualizace 
Referenční sazby Banky je vyhlašována v příslušném Oznámení o úrokových sazbách. 
 

http://www.kb.cz/
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„Sankce“ je jakákoli ekonomická nebo finanční sankce, obchodní embargo nebo podobné opatření přijaté, uplatněné 
nebo vymáhané ze strany Organizace spojených národů, Spojených států amerických, Evropské unie (nebo některého 
z jejích členských států) nebo některého z jejich orgánů. 
„Sankcionovaná osoba“ je každá fyzická nebo právnická osoba, která je označeným adresátem Sankcí nebo jiným 
způsobem podléhá Sankcím (zejména vzhledem k tomu, že je (a) přímo nebo nepřímo ovládána osobou, která je 
označeným adresátem Sankcí, nebo (b) je zřízena podle práva státu nebo je občanem či rezidentem takového státu, na 
který jsou uplatněny Sankce). 

„Sazebník“ je přehled všech Bankou stanovených poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby nebo 
s nimi souvisejících, který Banka vydává a upravuje. Sazebník je k dispozici v obchodních místech Banky a ve zkrácené 
podobě též na internetových stránkách Banky. 
 
„Smlouva“ je smlouva, kterou se Banka zavazuje poskytnout za dohodnutých podmínek Klientovi Úvěr, jejíž součástí 
jsou Všeobecné podmínky a tyto Úvěrové podmínky. 
 
"Současná hodnota nového úvěru" je současná hodnota (present value) všech plateb z Úvěru, které Banka obdrží po 
předčasném splacení Úvěru, včetně předčasně splacené jistiny Úvěru. Při úplném předčasném splacení Úvěru je 
současná hodnota nového úvěru rovna aktuálnímu zůstatku jistiny Úvěru. 
 
"Současná hodnota původního úvěru" je současná hodnota (present value) všech plateb z Úvěru, které by Banka 
obdržela dle původně sjednaných podmínek za dobu jednotlivých Předmětných období. 
 
„Subjekt ze skupiny“ je osoba, se kterou je Klient majetkově nebo personálně propojen nebo s ní tvoří koncern. 
 
„Úrokovací období“ je období, na které byla stanovena sazba PRIBOR/LIBOR/EURIBOR pro Úvěr.  
 
„Úvěr“ jsou peněžní prostředky, které Banka poskytuje Klientovi na sjednanou dobu a do sjednané výše za podmínek 
uvedených ve Smlouvě.  
 
„Výše úvěru“ je maximální výše Úvěru uvedená ve Smlouvě. 
 
„W“ je týden.  
 
„Zmocněnec“ je fyzická nebo právnická osoba, kterou Klient zmocnil plnou mocí, aby jej zastupovala ve vztahu k Bance 
v rozsahu stanoveném touto plnou mocí nebo která je zmocněna zastupovat Klienta na základě právního předpisu nebo 
rozhodnutí soudu. 
 
„Žádost“ je žádost Klienta o Čerpání předložená Klientem Bance ve formě a se všemi obsahovými náležitostmi 
dohodnutými ve Smlouvě. Žádost Klienta – právnické osoby, předložená prostřednictvím služeb přímého bankovnictví, bude 
Bankou akceptována pouze za podmínky, že bude učiněna Jednající osobou nebo Zmocněncem oprávněným žádat 
o čerpání Úvěru. 
 
2.  Pro Smlouvy, na které se použije právní úprava platná před účinností občanského zákoníku, platí následující výkladová 

pravidla: 
 
„dluh“ znamená závazek nebo povinnost k plnění z příslušného závazku; 
 
„doba splatnosti“ znamená lhůtu splatnosti; 
 
„obchodní závod“ znamená podnik; 
 
„pacht obchodního závodu“ znamená nájem podniku; 
 
„právní jednání“ znamená právní úkon; 
 
„výpovědní doba“ znamená výpovědní lhůtu;  
 
„zajištění dluhů“ znamená zajištění Úvěru nebo zajištění pohledávek Banky za Klientem; 
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„zápůjčka“ znamená půjčku. 
 

XIX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Banka je oprávněna tyto Úvěrové podmínky průběžně měnit způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách. 
 
2. Tyto Úvěrové podmínky ruší a nahrazují Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 

účinné od 1.6.2015. 
 
3. Tyto Úvěrové podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2016. 
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Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují základní pravidla obchodních vztahů mezi Bankou 
a Klienty při poskytování Bankovních služeb. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. 
 

Článek 1. Úvodní ustanovení 
 1.1 Komerční banka, a.s., je právnická osoba vykonávající činnost na základě bankovní licence udělené jí podle příslušných právních předpisů. 

Identifikační údaje: 
sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,  
IČO: 45317054,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,  
číselný kód: 0100,  
znakový kód: KOMB, 
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX (pro 8místnou variantu: KOMBCZPP). 

1.2 Banka poskytuje Bankovní služby zpravidla v Klientově obchodním místě, v Obchodních dnech a v jejích provozních hodinách. 

1.3 Činnost Banky podléhá dohledu ze strany ČNB. 

1.4 Banka nemá povinnost vstoupit s Klientem do smluvního vztahu nebo poskytnout Bankovní službu. Banka je oprávněna vázat poskytování 
Bankovních služeb na předložení potřebných dokumentů a informací. 

 

Článek 2. Smluvní dokumentace 
 

2.1 Výčet Smluvních dokumentů. Kromě VOP vydává Banka Produktové podmínky, které upravují podmínky poskytování vybraných 
Bankovních služeb. Další podmínky a informace o poskytování Bankovních služeb včetně platebního styku jsou uvedeny v příslušných 
Oznámeních. Ceny za poskytované Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami souvisejícími jsou stanoveny v Sazebníku. VOP, 
Produktové podmínky pro příslušnou Bankovní službu, Oznámení pro příslušnou Bankovní službu a Sazebník (v rozsahu relevantním 
k příslušné Bankovní službě) tvoří část obsahu Smlouvy (dále jen „Smluvní dokumenty“). Smluvní dokumenty uveřejňuje Banka na svých 
internetových stránkách nebo jsou k dispozici v obchodních místech Banky. 

2.2 V případě, kdy k uzavření Smlouvy dojde v období mezi dnem, kdy Banka zpřístupnila návrh změny některého ze Smluvních dokumentů 
a navrhovaným dnem jeho účinnosti dle článku 31 VOP, považuje se od navrhovaného dne účinnosti za nedílnou součást Smlouvy měněný 
Smluvní dokument ve znění navrhovaných změn. 

2.3 Hierarchie Smluvních dokumentů. Ujednání Smlouvy mají přednost před odchylnými ujednáními Smluvních dokumentů. Ustanovení 
Produktových podmínek mají přednost před odchylnými ustanoveními VOP, Oznámení a Sazebníku. Ustanovení Oznámení a Sazebníku 
mají přednost před odchylnými ustanoveními VOP. 

2.4 Klient se zavazuje, že osoby, které jménem nebo za Klienta využívají Bankovní služby, budou vždy řádně seznámeny s příslušnou Smlouvou, 
Smluvními dokumenty a dalšími dokumenty, které se k dané Bankovní službě vztahují. 

2.5 Povinné zveřejňování Smluv. Ukládají-li právní předpisy1 Klientovi povinnost zveřejnit Smlouvu a Klient takovou povinnost nesplní, je Banka 
oprávněna takovou Smlouvu zveřejnit příslušným způsobem sama. 

 

Článek 3. Identifikace klienta a předkládání dokumentů 
 

3.1 Identifikace osob. Před poskytnutím i v průběhu poskytování Bankovní služby je Banka oprávněna žádat o identifikační doklady, další 
dokumenty a informace nutné k jejímu poskytnutí a k řádné identifikaci a kontrole Klienta, osob oprávněných jednat jménem Klienta, 
a Skutečného majitele a dále k určení, zda Klient, Skutečný majitel Klienta nebo osoba oprávněná jednat jménem Klienta je či není Politicky 
exponovanou osobou nebo U.S. osobou. 

3.2 Banka je oprávněna stanovit rozsah vyžadovaných dokumentů a informací. Banka je v rámci plnění svých povinností vyplývajících z právních 
předpisů 2 oprávněna provádět identifikaci a kontrolu, plnit svou informační povinnost, zjišťovat a zpracovávat údaje o účastnících Bankovní 
služby, vést evidenci takto získaných údajů, to vše v souladu se smluvními ujednáními a právními předpisy.3 

3.3 Pořízení kopií dokumentů. Banka je oprávněna pořídit si pro vlastní potřebu kopie předložených dokumentů i jakýkoli autentický (písemný, 
zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů, a uchovávat je. Pokud právní 
předpis nestanoví jinak, Klient, Skutečný majitel, osoby jednající jménem nebo za Klienta souhlasí s pořízením záznamu, s jeho uchováním 
a s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. Banka není povinna takovýto záznam uvedeným 
osobám poskytnout, nestanoví-li právní předpis jinak. 

 

Článek 4. Informační povinnost 
 

4.1 Informační povinnost Banky. Je-li Smlouva uzavírána mimo obchodní prostory Banky, Klient souhlasí s tím, aby mu Banka poskytovala 
informace sdělované spotřebiteli při uzavírání smluv mimo obchodní prostory podnikatele4 na svých internetových stránkách. 

4.2 Informační povinnost Klienta. V zájmu zabezpečení řádného poskytování Bankovních služeb je Klient povinen Banku bez zbytečného 
odkladu informovat o: 
a) změně svých identifikačních údajů, jakož i údajů osob jednajících jeho jménem nebo za něj a Skutečného majitele,  
b) jakékoli skutečnosti, která z Klienta může činit Osobu se zvláštním vztahem k Bance, 
c) změně skutečností určujících status Politicky exponované osoby nebo U.S. osoby,  
d) dalších změnách a skutečnostech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na poskytování Bankovních služeb, na plnění povinností Klienta 

vůči Bance a dále na právní postavení Klienta (například vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, omezení svéprávnosti a podobně) 
a nebo osob jednajících jménem nebo za Klienta nebo na Skutečného majitele,  

                                                           
1  např. z. č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znění neskorších predpisov 
2 zejména z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
3 zejména z. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 1828 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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e) ztrátě dokumentů zásadního významu v souvislosti s poskytováním Bankovních služeb, jakož i dokladů identifikujících Klienta nebo osoby 
jednající jménem nebo za Klienta. 

4.3 Na žádost Banky je Klient povinen prokázat a doložit původ a zdroj peněžních prostředků, jakož i sdělit Bance veškeré informace a prokázat 
skutečnosti, které je Banka povinna zjišťovat, včetně doložení účelu a povahy příslušné transakce. Klient je dále povinen Bance sdělit 
a prokázat údaje a skutečnosti, které může Banka požadovat pro daňové, účetní či jiné účely. 

4.4 Pravost a správnost předkládaných dokumentů. Banka jedná v důvěře v pravost a pravdivost předložených dokladů, dokumentů 
a poskytnutých informací, přičemž není povinna je přijmout, má-li o nich odůvodněné pochybnosti. 

 

Článek 5. Jednání klienta a banky 
 

5.1 Způsob jednání Klienta. Klient jedná ve vztahu k Bance buď osobně, nebo prostřednictvím Jednající osoby nebo prostřednictvím 
Zmocněnce, není-li ve VOP stanoveno, že za Klienta v uvedeném rozsahu mohou jednat i jiné osoby, a to v souladu s právními předpisy 
a v dohodnuté formě. Banka je oprávněna stanovit, že některá jednání vůči Bance je Klient povinen učinit osobně, resp. prostřednictvím 
Jednající osoby. Pokud je členem statutárního orgánu Klienta právnické osoby jiná právnická osoba, zastupuje tohoto člena statutárního 
orgánu Klienta vůči Bance buď (i) pouze fyzická osoba, která byla zmocněna touto právnickou osobou, aby ji ve statutárním orgánu Klienta 
zastupovala, a to na základě předložené plné moci opravňující k takovému jednání, nebo (ii) člen statutárního orgánu této jiné právnické 
osoby, je-li jím fyzická osoba. Na plnou moc dle předchozí věty se uplatní ustanovení článku 5.3 VOP. 

5.2 Banka je oprávněna ověřovat oprávnění osoby jednající jménem nebo za Klienta a odmítnout či pozdržet provedení jakéhokoli příkazu 
či žádosti do doby, než bude považovat za nepochybné, že daná osoba je skutečně oprávněna jménem nebo za Klienta v dané věci jednat. 
Banka je dále oprávněna odmítnout či pozdržet provedení jakéhokoli příkazu či žádosti v případě, že jí nebudou předloženy všechny 
nezbytné dokumenty (zejména souhlasy, schválení, čestná prohlášení) nezbytné pro poskytnutí Bankovní služby nebo nebudou-li tyto 
dokumenty obsahovat požadované náležitosti či dostatečně prokazovat příslušné skutečnosti. 

5.3 Náležitosti plné moci. Banka je oprávněna k některým úkonům vyžadovat speciální plnou moc. V případech, kde tak vyžaduje právní 
předpis, musí být plná moc udělená ve formě notářského zápisu či jiné požadované formě. Podpis Klienta na plné moci musí být úředně 
ověřen nebo učiněn před zaměstnancem Banky. 

5.4 Způsob jednání Banky. Banka jedná prostřednictvím svých zaměstnanců či třetích osob, které jsou k danému jednání řádně zmocněné 
či jejichž oprávnění jednat jménem nebo za Banku vyplývá z právních předpisů. Tam, kde to bude Banka považovat za vhodné, je oprávněna 
nahradit podpis osob oprávněných jednat za Banku tištěnými nebo mechanickými prostředky, zejména v případě hromadné či automaticky 
generované korespondence. 

5.5 Ověření podpisu. Podpis Klienta nebo osob jednajících jménem či za Klienta na dokumentech, kterými dochází ke vzniku, změně nebo 
zániku smluvního vztahu s Bankou, jakož i na odmítnutí změny VOP či jiného Smluvního dokumentu dle článku 31 VOP, musí být učiněn 
před zaměstnancem Banky nebo musí být úředně ověřen, pokud v konkrétním případě Banka neakceptuje jiný způsob ověření (např. 
prostřednictvím služby přímého bankovnictví). Banka je oprávněna určit dokumenty, které je třeba podepsat v souladu s Podpisovým vzorem. 

5.6 Nezpůsobilost právně jednat. Pokud se v očekávání vlastní nezpůsobilosti Klient rozhodne projevit vůli k tomu, aby jeho záležitosti byly 
spravovány určitým způsobem nebo určitou osobou, musí Klient takovou vůli projevit vůči Bance ve formě veřejné listiny. Banka není povinna 
akceptovat jinou formu. 

5.7 Osoba jednající jménem nebo za Klienta je povinna při tomto jednání vůči Bance dodržovat veškerá omezení a podmínky pro jeho 
zastupování, jež pro ni vyplývají z příslušných právních předpisů, z rozhodnutí soudu či jiných státních orgánů nebo z pokynů Klienta. 
V opačném případě je tato osoba povinna nahradit Bance škodu, která jí vznikne v důsledku porušení této povinnosti. 

5.8 Byl-li Klient omezen ve své svéprávnosti, je povinen předložit Bance bez zbytečného odkladu výpis z registru obyvatel osvědčující jeho 
opětovnou plnou svéprávnost, a není-li to možné, pak čestné prohlášení o této skutečnosti. V opačném případě je Klient povinen nahradit 
Bance škodu, která jí vznikne v důsledku porušení této povinnosti nebo nepravdivosti čestného prohlášení. 

 

Článek 6. Vzájemná komunikace 
 

6.1 Způsoby komunikace. Klient a Banka se mohou dohodnout na vzájemné komunikaci elektronickými či jinými technickými prostředky. 
V případě telefonické komunikace se Klient i Banka identifikují dohodnutým způsobem či způsobem nevzbuzujícím pochybnost o totožnosti 
osoby, která příslušnou komunikaci činí. 

6.2 Jazyk komunikace. Komunikace mezi Bankou a Klientem v rámci smluvního vztahu probíhá v českém jazyce, nebude-li dohodnuto jinak. 
Banka není povinna přijmout dokument v cizím jazyce a je oprávněna žádat předložení úředního překladu cizojazyčného dokumentu 
do českého jazyka. V případě dokumentů ve více jazykových verzích je vždy rozhodující existující česká verze. 

6.3 Místo komunikace. Vzájemná komunikace mezi Klientem a Bankou probíhá prostřednictvím Klientova obchodního místa, nebude-li Bankou 
stanoveno nebo s Klientem dohodnuto jinak. Tímto způsobem Klient plní také svou informační povinnost. 

 

Článek 7. Příkazy a žádosti klienta 
 

7.1 Podmínky provedení příkazů a žádostí. Banka je oprávněna odmítnout příkaz nebo žádost, které jsou neúplné, nesrozumitelné, formálně 
nesprávné, je v nich škrtáno nebo opravováno nebo je předložena jen jejich fotokopie. Banka není rovněž povinna provést požadovaný úkon 
ze závažných provozně technických důvodů, nebo pokud by jeho provedení bylo v rozporu s právními předpisy. Banka je dále oprávněna 
pozastavit provedení příkazu či zpracování žádosti, případně tyto odmítnout, pokud existuje odůvodněná obava, že Klient nebude schopen 
dostát svým povinnostem vůči Bance, či v případě existence neuhrazených pohledávek Banky za Klientem po splatnosti.  

7.2 Identifikace a prokázání totožnosti. Banka je ve smyslu příslušných právních předpisů5  oprávněna provést identifikaci každé osoby 
předkládající příkaz nebo žádost či skládající nebo vybírající hotovost bez ohledu na výši transakce. 

7.3 Změna a zrušení příkazu. Klient může změnit či odvolat svůj příkaz nebo žádost pouze po dohodě s Bankou, není-li to vyloučeno právními 
předpisy. Rozhodným dnem pozbývají účinnosti jakékoli příkazy či žádosti učiněné Klientem, nestanoví-li právní předpis jinak. 

 

Článek 8. Doručování zásilek 
 

8.1 Doručování Klientovi. Doručování Zásilek provádí Banka buď na Kontaktní adresu, prostřednictvím služeb přímého bankovnictví, kterou si 
Klient zřídil, nebo jiným dohodnutým způsobem. Pokud se Klient s Bankou nedohodne jinak, považuje se za Kontaktní adresu u Klienta 
spotřebitele adresa jeho trvalého pobytu a u ostatních Klientů adresa jejich sídla.  

                                                           
5 zejména z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
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8.2 Banka je oprávněna určit Zásilku, kterou je třeba vždy doručit Klientovi na jeho Kontaktní adresu, a to bez ohledu na jiné způsoby doručování 
sjednané ve Smlouvě. Klientovi, který není spotřebitelem, je Banka oprávněna doručit Zásilku do jeho sídla, je-li odlišné od jeho Kontaktní adresy.  

8.3 Doručování Bance. Zásilky určené Bance musí být doručovány do Klientova obchodního místa, neoznámí-li Banka Klientovi jinou adresu 
nebo nebude-li sjednáno jinak. 

8.4 Způsob doručování. Zásilky je možné doručovat osobně, poštou, kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem, např. prostřednictvím 
služeb přímého bankovnictví, faxem či e-mailem. Banka se může s Klientem dohodnout na doručování Zásilek prostřednictvím Zmocněnce 
pro doručování. Smluvní dokumenty či jejich změny dle článku 31 VOP doručuje Banka Klientovi přednostně do příslušné schránky ve službě 
přímého bankovnictví, má-li Klient takovou službu zřízenu. Klient se může s Bankou dohodnout na doručování dokumentů dle předchozí věty 
přednostně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). Sítě elektronických komunikací (veřejné telefonní linky, linky mobilních sítí, e-mail 
a fax) sloužící pro doručování Zásilek však nejsou pod přímou kontrolou Banky, která tak neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi jejich 
případným zneužitím. 

8.5 Okamžik doručení. Zásilky doručované Bankou na Kontaktní adresu do vlastních rukou Klienta nebo s dodejkou jsou považovány 
za doručené okamžikem jejich převzetí. Zmaří-li Klient doručení Zásilky, je za den doručení považován den vrácení Zásilky Bance, 
a to i tehdy, když se Klient o uložení Zásilky nedozvěděl. Bez ohledu na výše uvedené jsou tyto Zásilky považovány za doručené nejpozději 
10. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. Klient zmaří doručení 
Zásilky, jestliže Zásilku odmítne převzít nebo si Zásilku nevyzvedne v náhradní lhůtě nebo se Zásilka vrátí Bance jako nedoručitelná na 
Kontaktní adresu. 

8.6 Ostatní Zásilky Klientovi se považují za doručené 3. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich 
odeslání do zahraničí. To však neplatí v případě, pokud se Banka dozví o doručení Zásilky před uplynutím této doby. 

8.7 Aniž by bylo dotčeno ustanovení článku 8.2 VOP, Klient se s Bankou může dohodnout, že některé Zásilky určené Klientovi budou předávány 
do Klientova obchodního místa k osobnímu odběru Klientem. Takovéto Zásilky se považují za doručené okamžikem jejich uložení v Klientově 
obchodním místě. V případě, že takovéto Zásilky nebudou vyzvednuty po dobu delší než 6 měsíců, je Banka oprávněna tyto Zásilky zničit. 

8.8 Zásilky doručované prostřednictvím služeb přímého bankovnictví se považují za doručené okamžikem jejich umístění a zobrazení v příslušné 
službě. Zásilky zaslané faxem se považují za doručené okamžikem potvrzení úspěšného odeslání generovaného přístrojem odesílatele. 
Zásilky zasílané prostřednictvím elektronické pošty se považují za doručené okamžikem oznámení o jejich přijetí serverem příjemce, 
nebude-li pro příslušnou Bankovní službu nebo v souvislosti s ní stanoveno jinak. 

8.9 Postup Banky při vracení Zásilek. Pokud bude Zásilka nejméně dvakrát vrácena z důvodu zmaření jejího doručení Klientem, je Banka 
oprávněna všechny další Zásilky doručovat Klientovi do Klientova obchodního místa k osobnímu odběru, případně na adresu trvalého pobytu 
či sídla Klienta, je-li tato adresa odlišná od Kontaktní adresy.  

 

Článek 9. Vznik smluvního vztahu 
 

9.1 Banka uzavírá s Klientem Smlouvy zpravidla ve svých obchodních místech. Smlouvu lze uzavřít též elektronicky či jinými technickými 
prostředky s využitím prostředků umožňujících určení jednající osoby (např. elektronický podpis) a zachycení obsahu Smlouvy. Není-li ve 
Smlouvě stanoveno jinak, je Smlouva uzavírána na dobu neurčitou.  

9.2 Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Přijetí nabídky Banky učiněné Klientovi nesmí obsahovat žádné 
změny, ani nesmí odkazovat na jiné obchodní podmínky než na VOP nebo příslušné Produktové podmínky. Je-li Smlouva uzavřena v jiné 
formě než písemné, platí tato Smlouva za uzavřenou pouze s obsahem, na kterém se strany dohodly nebo který Banka Klientovi písemně 
potvrdila ve svém potvrzení. Klient i Banka na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran 
vyplývajícími ze Smlouvy a zároveň vylučují uplatnění ustanovení § 1766 občanského zákoníku6 na svůj smluvní vztah založený Smlouvou. 

 

Článek 10. Zánik smluvního vztahu 
 

10.1 Odstoupení Banky. Banka je oprávněna od Smlouvy, případně od její samostatně oddělitelné části, odstoupit v případě, kdy Klient 
závažným způsobem poruší své smluvní povinnosti či své zákonné povinnosti související s Bankovními službami nebo pokud Banka zjistí jiné 
skutečnosti, v důsledku kterých je vážně ohrožena schopnost Klienta řádně dostát svým závazkům. Banka je rovněž oprávněna od Smlouvy 
odstoupit v důsledku jednání Klienta, kterým byla narušena vzájemná důvěra mezi Klientem a Bankou. Smlouva zaniká dnem doručení 
oznámení o odstoupení Klientovi nebo v jiné lhůtě stanovené Bankou. Nesplacené dluhy Klienta se stávají splatnými první Obchodní den 
následující po zániku Smlouvy, neuvede-li Banka v oznámení o odstoupení pozdější termín. 

10.2 Vzájemné vypořádání. Banka a Klient jsou po ukončení smluvního vztahu povinni vzájemně vypořádat své pohledávky a dluhy existující 
ke dni zániku Smlouvy. Banka v takovém případě vrací poměrnou část ceny, poplatku nebo jiné úhrady za Bankovní služby pouze tehdy, kdy 
je tak výslovně stanoveno právním předpisem nebo Smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu je Klient povinen vrátit Bance veškeré 
prostředky či předměty, které Banka či třetí osoba Klientovi předaly v souvislosti s poskytováním Bankovní služby. Odstoupením od Smlouvy 
se závazky Klienta a Banky ze Smlouvy ruší ke dni účinnosti odstoupení. 

10.3 Promlčení. Klient souhlasí s tím, že neodporuje-li to v konkrétním případě právním předpisům, promlčují se veškerá práva a pohledávky 
Banky za Klientem ve lhůtě patnácti let, a tam, kde se pro daný právní vztah použije právní úprava platná před účinností občanského 
zákoníku7, ve lhůtě deseti let ode dne, kdy mohla být Bankou vykonána/uplatněna poprvé.  

10.4 Mobilita klientů. Na základě a za podmínek uvedených v Kodexu ČBA „Mobilita klientů – postup při změně banky“ umožňuje Banka přechod 
Klienta do jiné banky.  

 

Článek 11. Zřizování a vedení účtů 
 

11.1 Banka zřizuje a vede Účty na základě Smlouvy.  

11.2 Identifikace Účtu. Každému Účtu Banka přidělí Jedinečný identifikátor, který Banka i Klient uvádí při vzájemné komunikaci týkající se 
daného Účtu. Součástí identifikace Účtu je jeho název, který musí obsahovat jméno a příjmení nebo název Klienta. Pokud tak stanoví právní 
předpis, úřední sdělení, opatření či oznámení ČNB nebo v případě závažných provozních důvodů, v důsledku kterých Banka nebude 
schopna postupovat jiným způsobem, je Banka oprávněna Jedinečný identifikátor jednostranně změnit. O této skutečnosti Banka Klienta 
písemně informuje v přiměřené lhůtě před zamýšlenou změnou a v případě, že ke změně Jedinečného identifikátoru dochází z provozních 
důvodů na straně Banky, postupuje se v souladu s článkem 31 VOP. Banka nenese, ani částečně, náklady Klienta spojené se změnou čísla 
Účtu. Banka nezřizuje anonymní Účty či Účty pro více osob. 

                                                           
6 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
7 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 

Komerční banka, a. s., se sídlem:  
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

4/11 

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 1. 9. 2016 

VER F VOPKB.DOT 28.2.2017 12:59 ODP. 

11.3 Minimální vklad a zůstatek. Pro některé typy účtů Banka stanoví v Oznámení výši minimálního vkladu a výši minimálního zůstatku, které je 
Klient povinen dodržovat. 

11.4 Způsob využití Účtu. Klient je povinen informovat Banku o tom, zda Účet bude sloužit pro podnikání Klienta či nikoli. Účty pro Klienty 
spotřebitele jsou určeny výhradně pro jejich osobní (nepodnikatelské) potřeby. Účty pro fyzické osoby podnikatele jsou určeny výhradně pro 
jejich podnikatelskou činnost a Účty pro právnické osoby jsou určeny pro jejich podnikatelské nebo jiné účely. Klient nesmí Účet používat 
k jinému než sjednanému účelu. 

11.5. Balíček služeb. K vybraným typům Účtů poskytuje Banka balíček služeb, v rámci kterého nabízí produkty a služby uvedené v Sazebníku pro 
daný typ Účtu. 

11.6 Oznámení o provádění platebního styku. Další podmínky a informace týkající se Účtů a provádění platebního styku, zejména služby zahraničního 
a tuzemského hotovostního i bezhotovostního platebního styku poskytované na Účtech, včetně šeků, a lhůty pro provádění platebního styku, podmínky 
platebního styku prováděného prostřednictvím služeb přímého bankovnictví jsou uvedeny v Oznámení o provádění platebního styku. 

 

Článek 12. Rušení účtů 
 

12.1 Důvody zániku smlouvy. Důvodem zániku smlouvy o Účtu je zejména výpověď Klienta dle článku 12.2 nebo Banky dle článku 18.3, 
odstoupení dle čl. 10.1 nebo Rozhodný den dle článku 12.5. 

12.2 Vypovězení smlouvy Klientem. Klient je oprávněn vypovědět smlouvu o Účtu s výpovědní dobou 10 kalendářních dnů nebo 30 
kalendářních dnů, byla-li k Účtu vystavena platební karta. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi do Klientova obchodního 
místa. Vypovídá-li Klient smlouvu o Účtu postupem dle Kodexu ČBA „Mobilita klientů – postup při změně banky“, výpovědní doba počíná 
běžet ode dne uvedeného v žádosti o změnu banky. 

12.3 Vypořádání. Pokud Klient učiní úkon vedoucí k zániku smlouvy o Účtu, je povinen dát Bance zároveň pokyn ohledně nakládání s případným 
zůstatkem na Účtu. Po zániku smlouvy o Účtu Banka Účet zruší. To neplatí, pokud jsou prostředky na takovém Účtu účelově vázány 
ve prospěch třetí osoby, na uplynutí sjednané lhůty nebo splnění jiné podmínky a tato třetí osoba neudělila písemné přivolení nebo 
k uvedenému dni neuplynula sjednaná lhůta či nebyla splněna jiná podmínka k uvolnění prostředků. V takovém případě Banka prostředky 
z tohoto Účtu nevyplatí a Účet nezruší až do splnění výše uvedených podmínek.  

12.4 Příkazy a žádosti týkající se nakládání s prostředky na Účtu budou Bankou zrušeny k datu zrušení Účtu. Nejpozději k datu zrušení Účtu 
Banka ukončí poskytování Bankovních služeb, které jsou na předmětný Účet vázány.  

12.5 Důsledky úmrtí Klienta. Smrtí majitele účtu smlouva o Účtu nezaniká. Smlouva o Účtu zaniká druhým Obchodním dnem následujícím po 
Rozhodném dni, pokud je k Rozhodnému dni na Účtu debetní zůstatek či zůstatek roven nule, nebo druhým Obchodním dnem po vzniku 
debetního zůstatku na Účtu či zůstatku rovného nule kdykoli po Rozhodném dni. To neplatí, vznikl-li debetní zůstatek na Účtu v důsledku 
povoleného debetu či kontokorentního úvěru na Účtu poskytnutého fyzické osobě podnikateli. 

 

Článek 13. Debet na účtu 
 

13.1 Zřízení povoleného debetu. Banka se může s Klientem dohodnout na zřízení povoleného debetu na Účtu. Práva a povinnosti Banky 
a Klienta se budou řídit příslušnou Smlouvou a příslušnými právními předpisy týkajícími se smlouvy o úvěru. 

13.2 Důsledky nepovoleného debetu. V případě vzniku nepovoleného debetu na Účtu z jakéhokoli důvodu je Klient povinen neprodleně uhradit 
Bance veškeré dlužné částky, včetně příslušenství. Nepovolený debet nezaniká, pokud v den, kdy jsou veškeré dlužné částky Bance 
uhrazeny, nepovolený debet na Účtu opět vznikne. Po dobu trvání nepovoleného debetu na Účtu Klienta je Banka oprávněna zřídit zvláštní 
(vnitřní) účet pohledávky z nepovoleného debetu, na kterém povede pohledávku z nepovoleného debetu, včetně příslušenství. 

13.3 Úročení nepovoleného debetu. Banka je oprávněna úročit nepovolený debet na Účtu úrokem z nepovoleného debetu a dále úrokem z prodlení. 
Výše úroku z nepovoleného debetu a úroku z prodlení bude určena v souladu s Oznámením o úrokových sazbách. Výše úrokové sazby, kterou 
se úročí nepovolený debet, a výše úroku z prodlení mohou být po dobu trvání nepovoleného debetu měněny způsobem uvedeným ve VOP. 

13.4 Úrok z prodlení i úrok z nepovoleného debetu jsou splatné okamžikem, kdy na ně Bance vznikne nárok. Banka je oprávněna tyto sankční 
úroky snížit, a to na dobu a s účinností, kterou stanoví. O této skutečnosti Banka Klienta informuje. 

13.5 Banka informuje Klienta o aktuální výši úrokové sazby, kterou se úročí nepovolený debet, a o aktuální výši úroků z prodlení, sankcích 
a poplatcích v souladu s právními předpisy a podle VOP. 

13.6 Výrazný nepovolený debet. V případě, že dojde k výraznému nepovolenému debetu, tj. nepovolenému debetu na Účtu Klienta trvajícímu 
déle než jeden měsíc, Banka zašle Klientovi způsobem sjednaným ve Smlouvě informaci vyžadovanou právními předpisy. Banka je dále 
oprávněna odstoupit od Smlouvy, na základě které je Účet veden, i od Smlouvy, na základě které byl povolený debet poskytnut. 

 

Článek 14. Nakládání s prostředky na účtu 
 

14.1 Nakládání s prostředky na Účtu Klientem. Nakládat s prostředky na Účtu Klienta mohou Oprávněná osoba s použitím Podpisového vzoru, 
který je platný pro příslušný Účet, a Zmocněnec, není-li sjednáno pro konkrétní platební prostředek jinak. Způsob a rozsah nakládání 
s prostředky na Účtu je sjednán v příslušné Smlouvě nebo jiným způsobem. Pokud Klient výslovně nestanoví jinak, může Oprávněná osoba 
nakládat s prostředky na Účtu samostatně. Zmocněnec ani Oprávněná osoba (odlišná od Klienta) nemohou udělovat zmocnění k nakládání 
s prostředky na Účtu Klienta dalším osobám. Banka je oprávněna zrušit Podpisový vzor, pokud jí Klient nepochybně prokáže, že daná 
Oprávněná osoba již není oprávněna za Klienta nebo jeho jménem jednat. 

14.2 Podpisový vzor, zmocnění Zmocněnce či jakékoli změny nebo zrušení těchto dokumentů jsou pro Banku závazné od prvního Obchodního 
dne následujícího po dni, kdy je Banka od Klienta obdržela. Banka provádí Příkazy na základě dokumentů, které jsou pro Banku závazné 
v okamžiku zpracování příslušného Příkazu, tedy bez ohledu na to, kdy byl příslušný Příkaz Bance doručen. 

14.3 Klient je oprávněn vybírat z nově zřízeného Účtu volné prostředky v hotovosti nebo je převádět bezhotovostním převodem nejdříve první 
Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy Banka Účet zřídila. 

14.4 Klient je oprávněn nakládat s prostředky na Účtu pouze do výše volných prostředků na tomto Účtu, případně snížených o výši minimálního 
zůstatku, byl-li Bankou pro daný Účet stanoven. Klient je však povinen udržovat na Účtu dostatek prostředků ke krytí předpokládaných plateb, 
svých dluhů vůči Bance a cen účtovaných Bankou za Bankovní služby.  

14.5 Banka je oprávněna omezit nakládání s prostředky na Účtu Klienta v souladu s právními předpisy. Právo na výplatu peněžních prostředků 
podle zvláštního právního předpisu8 z Účtu, ke kterému má Klient omezeno právo nakládat s peněžními prostředky, může uplatnit pouze 
Klient spotřebitel, a to osobně a v Klientově obchodním místě.  

                                                           
8 § 304b z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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14.6 Nakládání s prostředky na Účtu Bankou. Banka je oprávněna nakládat s prostředky na Účtu, stanoví-li tak právní předpis nebo Smlouva. 
Klient souhlasí s tím, že Banka má právo odepsat z jeho Účtu u Banky prostředky za účelem: 
a) úhrady splatných úroků; 
b) realizace opravného zúčtování v důsledku vlastního chybného zúčtování nebo chybného zúčtování jiné banky ve smyslu příslušných 

právních předpisů9;  
c) úhrady v zákonem stanovených případech; 
d) úhrady všech cen, poplatků a výloh v souvislosti s poskytováním Bankovních služeb, včetně poplatků jiných bank a osob zúčastněných 

na operacích platebního styku;  
e) úhrady částky šeku nebo peněžní poukázky již proplacených Bankou v případě jejich následného neproplacení šekovníkem nebo inkasní 

bankou; 
f) úhrady pohledávek Banky (včetně výloh šekovníka nebo inkasní banky) vzniklých následně po připsání částky šeku nebo peněžní 

poukázky na Účet Klienta, pokud Klient nedodržel smluvní podmínky týkající se proplácení šeků nebo peněžních poukázek, případně 
pokud se dodatečně zjistí, že Klient převzal padělaný nebo pozměněný šek nebo peněžní poukázku; 

g) úhrady připsané platby ze zahraničí, pokud odesílající bankou nebylo zajištěno krytí/převedení prostředků ve prospěch Banky;  
h) vrácení důchodů a jiných zákonem stanovených dávek (pouze však do výše kreditního zůstatku na Účtu), pokud na jejich vyplacení 

příjemci platby zanikl nárok a plátce o vrácení takto bezdůvodně poukázané platby výslovně požádal; 
i) vrácení částky inkasa připsané na Účet Klienta, kterou plátce požaduje vrátit v souladu se zákonem o platebním styku10; nebo 
j) úhrady jakékoli jiné splatné pohledávky Banky za Klientem, a to i promlčené. 

14.7 Banka je oprávněna odepsat prostředky z Účtu Klienta i v případě, že na Účtu vznikne v důsledku takové operace debetní zůstatek. 

14.8 Banka je dále oprávněna provést na vrub Účtu platby na základě jednorázových písemných Příkazů k úhradě v případě, že na Účtu vznikl 
nepovolený debet v důsledku překročení lhůty pro čerpání prostředků z povoleného debetu až do výše původně stanoveného limitu 
povoleného debetu. 

 

Článek 15. Výpisy z účtu 
 

15.1 Forma a způsob doručování. Banka informuje Klienta o zůstatku prostředků na Účtu a o provedených transakcích výpisem z účtu, a to formou 
Elektronického výpisu nebo tištěného dokumentu. Frekvence a způsob doručování budou individuálně dohodnuty mezi Klientem a Bankou. 
Kvalifikovaným klientům Banka poskytuje výpisy z účtu k jejich Platebním Účtům v souladu se zákonem o platebním styku jednou měsíčně 
zdarma prostřednictvím služby přímého bankovnictví nebo e-mailem.  

15.2 V případě, že při zasílání Elektronických výpisů prostřednictvím sjednané Bankovní služby (např. přímého bankovnictví) bude příslušná 
Bankovní služba zrušena, budou výpisy z účtu doručovány Klientovi na e-mailovou adresu, má-li ji sjednánu, nebo v tištěné (papírové) 
podobě způsobem sjednaným pro doručování ostatních Zásilek. Pokud se Banka při zasílání Elektronických výpisů na sjednanou e-mailovou 
adresu dozví o jejím zneužití nebo tyto budou nejméně dvakrát vráceny z důvodu zmaření jejich doručení Klientem, budou výpisy z účtu 
doručovány Klientovi prostřednictvím služby přímého bankovnictví, má-li ji Klient zřízenu, nebo v tištěné (papírové) podobě způsobem 
sjednaným pro doručování ostatních Zásilek. V obou případech zůstane sjednaná četnost zasílání výpisů z účtu zachována. Ustanovení 
tohoto článku se uplatní též na oznámení Banky Klientovi o výši pohledávky ze Smlouvy, na základě níž Banka poskytla Klientovi úvěr. 

15.3 O zůstatku na Účtu ke konci kalendářního roku Banka vždy informuje Klienta výpisem z Účtu. Další potvrzení o zůstatku na Účtu Klienta 
ke konci kalendářního roku Banka zasílá pouze na základě žádosti Klienta, a to způsobem sjednaným pro doručování výpisů z účtu. 

15.4 Kontrola výpisů z účtu. Klient je povinen bez zbytečného odkladu po doručení výpisu z účtu zkontrolovat, zda jsou zúčtované transakce 
autorizované a správně provedené. 

 

Článek 16. Úroky a zdanění 
 

16.1 Banka úročí zůstatek prostředků na Účtu roční úrokovou sazbou. Zúčtování úroků provádí Banka měsíčně, není-li sjednáno jinak. Úroková 
sazba a další informace týkající se úročení a zdanění výnosu na Účtu jsou stanoveny ve Smlouvě nebo v Oznámení o úrokových sazbách. 

16.2 Způsob určení úrokové sazby. Výši úrokové sazby Banka stanoví v návaznosti na úrokové sazby vyhlašované ČNB, s přihlédnutím k vývoji 
peněžního trhu, obchodní politice Banky a postupům pro řízení finančních rizik. 

16.3 Pro určení výše úrokové sazby je rozhodující sazba určená pro daný Účet v Oznámení o úrokových sazbách účinném v den zřízení Účtu. 
Banka je oprávněna měnit výši úrokové sazby jednostranně v závislosti na vývoji trhu, nákladech Banky na své financování a dalších 
objektivních skutečnostech. Za trvání Smlouvy se nová výše úrokové sazby uplatní na všechny existující Účty, včetně jejich debetních 
zůstatků, ode dne účinnosti změny příslušného Oznámení o úrokových sazbách, pokud není v Oznámení o úrokových sazbách stanoveno 
pozdější datum účinnosti změny úrokové sazby. Změna v Oznámení o úrokových sazbách nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení nového 
znění Oznámení o úrokových sazbách na internetových stránkách Banky, pokud není v Oznámení o úrokových sazbách stanoveno jinak. 

16.4 Úročící schéma. Pro úročení zůstatků Účtů v Kč a ve všech cizích měnách (kromě AUD, GBP, JPY a PLN) se používá úročící schéma: 
rok = 360 dnů / měsíc = 30 dnů. Pro AUD, GBP, JPY a PLN se používá úročící schéma: rok = 365 (příp. 366) dnů / měsíc = skutečný počet 
dnů v měsíci, není-li ve Smlouvě nebo Produktových podmínkách stanoveno jinak. 

16.5 Úročení kreditního zůstatku. Úročení kreditního zůstatku na Účtu počíná dnem připsání prostředků na Účet Klienta a končí dnem 
předcházejícím dni jejich výběru nebo převodu, u vkladových Účtů pak dnem předcházejícím dni splatnosti vkladu. Banka počítá a připisuje 
úroky v měně Účtu. Úroky z kreditního zůstatku na Účtu jsou splatné vždy poslední den kalendářního měsíce, za který se hradí. 

16.6 Úročení debetního zůstatku. Úročení debetního zůstatku na Účtu počíná dnem vzniku debetu a končí dnem předcházejícím dni jeho 
vyrovnání. V případě zahájení insolvenčního řízení dle insolvenčního zákona11 je Banka oprávněna ode dne zahájení insolvenčního řízení 
nepočítat úroky z debetního zůstatku a neúčtovat ceny. Úroky z povoleného debetního zůstatku na Účtu jsou splatné vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který se hradí. 

16.7 Zdaňování úroku. Úrok je zdaňován podle právních předpisů platných ke dni připsání úroku na Účet Klienta. V případě výplaty prostředků 
z Účtu Klienta a dalších případech stanovených právními předpisy, Banka provede srážku nebo zajištění daně v souladu s právními předpisy. 
Klient je povinen Banku neprodleně informovat o tom, že není skutečným vlastníkem úroků na svém Účtu 

 

                                                           
9 z. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
10 z. č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 
11 z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 17. Platební služby 
 

17.1 Informační povinnosti Banky. V souvislosti s poskytováním Platebních služeb Banka poskytne Kvalifikovanému klientovi v průběhu 
smluvního vztahu na jeho žádost zdarma informace o Bance, o poskytované Platební službě, o způsobu komunikace s Bankou, o Smlouvě 
o Platebních službách uzavřené s Bankou, o povinnostech a odpovědnosti Banky a Klienta, v rozsahu stanoveném zákonem o platebním 
styku12. V souladu se zákonem o platebním styku poskytuje Banka informace související s Platebními službami zejména prostřednictvím 
služby přímého bankovnictví. Kvalifikovaný klient dále podpisem Smlouvy o Platebních službách potvrzuje, že mu byly v dostatečném 
předstihu před jejím uzavřením poskytnuty informace o Bance, poskytované Platební službě, o způsobu komunikace s Bankou, o předmětné 
Smlouvě o Platebních službách, o povinnostech a odpovědnosti Banky a Kvalifikovaného klienta, a to v rozsahu stanoveném zákonem 
o platebním styku. U Transakcí mimo EHP Banka však není povinna poskytnout Kvalifikovanému klientovi informace o maximální lhůtě pro 
provedení a údaj o úplatě za provedení Platební služby před jejím poskytnutím ani před uzavřením Smlouvy o Platebních službách. 

17.2 Status mikropodnikatele. Uzavřením Smlouvy o Platebních službách nebo jejího dodatku Klient podnikatel potvrzuje, že byl Bankou vyzván, 
aby jí doložil, zda splňuje podmínky pro přiznání statusu mikropodnikatele uvedené v definici Klienta mikropodnikatele.  

 

Článek 18. Ukončení smlouvy o platebních službách 
 

18.1 Vypovězení smlouvy Kvalifikovaným klientem. Kvalifikovaný klient je oprávněn vypovědět Smlouvu o Platebních službách kdykoli 
(i v případě, že byla uzavřena na dobu určitou). Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet okamžikem jejího doručení 
do Klientova obchodního místa. Pro ukončení smlouvy o Účtu Klientem se použije ustanovení článku 12.2 VOP. Banka je oprávněna 
zpoplatnit výpověď Smlouvy o Platebních službách částkou stanovenou v Sazebníku v případě, že Klient vypověděl Smlouvu o Platebních 
službách podle tohoto článku tak, že zanikne dříve než 1 rok po jejím uzavření. 

18.2 Vypovězení smlouvy jiným než Kvalifikovaným klientem. Klient, který není Kvalifikovaným klientem, je oprávněn vypovědět Smlouvu 
o Platebních službách uzavřenou na dobu neurčitou kdykoli, přičemž výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet okamžikem jejího 
doručení do Klientova obchodního místa. Tím nejsou dotčena ustanovení článku 12.2 VOP. 

18.3 Vypovězení smlouvy Bankou. Banka je oprávněna Smlouvu o Platebních službách uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět kdykoli, 
a to i bez udání důvodu. U Kvalifikovaných klientů činí výpovědní doba 2 měsíce, nestanoví-li Banka ve výpovědi dobu delší, a počíná běžet 
okamžikem doručení výpovědi Klientovi. U ostatních Klientů činí výpovědní doba 30 kalendářních dnů, nestanoví-li Banka ve výpovědi dobu 
delší, a počíná běžet okamžikem doručení výpovědi Klientovi. Tím nejsou dotčena ustanovení článku 31.6 VOP. 

 

Článek 19. Dokumentární platby a záruky 
 

19.1 Banka může provést příkaz k obstarání či změně dokumentárního inkasa předaný jí Klientem. Smlouva o obstarání či změně dokumentárního 
inkasa bude mezi Klientem a Bankou uzavřena konkludentně v okamžiku provedení příkazu Bankou.  

19.2 Za správnost instrukcí uvedených v příkazu zodpovídá Klient. 

19.3 Podpis Klienta uvedený na příkazu ověřuje Banka dle Podpisového vzoru Klienta k Účtu, který Klient na příkazu uvede. 

19.4 Banka je oprávněna oznámit (avizovat) Klientovi vystavení finanční (bankovní) záruky v jeho prospěch jinou osobou, případně změnu finanční 
(bankovní) záruky, a tuto Bankovní službu zpoplatnit dle Sazebníku. 

19.5 Je-li ve prospěch Klienta vystaven exportní dokumentární akreditiv, je Banka oprávněna ověřit podpis Klienta na průvodním dopise 
k předkládaným dokumentům obsahujícím číslo účtu, na který má být provedeno plnění z akreditivu, a to podle Podpisového vzoru 
k některému z jeho Účtů u Banky. Pokud podpis Klienta nesouhlasí s Podpisovým vzorem, je Banka oprávněna plnění z akreditivu neprovést 
a dohodnout s Klientem další postup. 

 

Článek 20. Šeky 
 

20.1 Klient je oprávněn dát Bance příkaz k vystavení bankovního šeku v cizí měně nebo v Kč. Bankovní šek může být vystaven ve prospěch 
příjemce uvedeného na příkazu (tj. na řad) nebo na doručitele, po splnění stanovených podmínek. Banka je oprávněna stanovit měny, 
ve kterých vystavuje bankovní šeky. 

20.2 Příkazem k inkasu šeku žádá majitel šeku nebo peněžní poukázky Banku o jejich okamžité proplacení, případně zprostředkování jejich 
inkasa. Výhradně Banka je oprávněna rozhodnout o způsobu zpracování šeku. Banka zpracovává šeky vystavené na měny uvedené 
v kurzovním lístku Banky. V případě předložení šeku na jinou měnu je Banka oprávněna stanovit náhradní měnu pro zpracování šeku. 

20.3 Klient je oprávněn dát Bance příkaz formou soukromého šeku Banky, aby k tíži jeho účtu zaplatila určitou částku ve prospěch osoby uvedené 
na šeku (tj. příjemce šeku). O vydání soukromého šeku Banky musí Klient požádat písemnou formou. Šeky mohou být vydány osobě 
jednající jménem nebo za Klienta. Držitel šeků je musí uchovávat odděleně od svého průkazu totožnosti a je povinen je chránit před ztrátou, 
poškozením a zneužitím. 

20.4 Banka neodpovídá za škody vzniklé proplacením ztraceného, odcizeného, padělaného nebo pozměněného šeku nebo peněžní poukázky. 

20.5 Banka si vyhrazuje právo pozastavit proplacení šeku nebo peněžní poukázky do doby jejich ověření u vystavující nebo proplácející banky. 

20.6 Smlouvu týkající se šeků a peněžních poukázek může Klient i Banka vypovědět s výpovědní dobou 30 kalendářních dnů. Výpovědní doba 
počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi. 

20.7 Na tuzemské soukromé i bankovní šeky a právní vztahy z nich vyplývající se vedle příslušných právních předpisů13 vztahují i Všeobecné 
obchodní podmínky ČNB v části, která se týká šeků.  

20.8 Další podmínky a informace týkající se šeků jsou uvedeny v Oznámení o provádění platebního styku. 
 

Článek 21. Transakce a úvěry v cizí měně 
 

21.1 Bezhotovostní platby. Banka prodává Klientovi peněžní prostředky v cizí měně v bezhotovostní formě za české koruny Kurzem „deviza 
prodej“ a nakupuje je od Klienta za české koruny Kurzem „deviza nákup“. 

21.2 Hotovost. V případě nákupu hotovosti v cizí měně od Klienta za Kč Banka použije Kurz „valuta nákup“, při prodeji hotovosti v cizí měně 
Klientovi za Kč Banka použije Kurz „valuta prodej“. 

                                                           
12 z. č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 
13 zejména z. č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů 
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21.3 Přepočet mezi cizími měnami bude proveden přes české koruny postupem uvedeným v článcích 21.1 a 21.2 VOP. 

21.4 Kurzy jsou uvedeny v kurzovním lístku Banky, který je Banka oprávněna jednostranně měnit. Změny Kurzů jsou účinné od jejich vyhlášení 
a uveřejnění Bankou a nejsou Klientovi předem oznamovány. 

21.5 Měnová rizika. Klient bere na vědomí, že v případě žádosti o poskytnutí úvěru v cizí měně by měl z hlediska obezřetného rozhodování zvážit 
možnou změnu směnných kurzů cizích měn vůči české koruně. Nepříznivý vývoj směnných kurzů může mít za následek navýšení splátek 
úvěru poskytnutého v cizí měně po přepočtu na české koruny. Na výši splátek úvěru poskytnutého v cizí měně může mít vliv i nepříznivý 
vývoj zahraniční úrokové míry nebo případné významné znehodnocení české koruny. Klient dále bere na vědomí, že Banka současně nabízí 
úvěry stejné povahy v českých korunách i finanční nástroje poskytující Klientovi zajištění proti měnovému riziku. 

 

Článek 22. Reklamace 
 

22.1 Reklamace se vyřizují podle reklamačního řádu Banky. Pokud nebude v reklamačním řádu uvedeno jinak či pokud nedojde k jiné dohodě, 
Klient uplatňuje své reklamace či požadavky v Klientově obchodním místě. 

 

Článek 23. Ombudsman 
 

23.1 V případě, kdy se jedná o opakovanou reklamaci, která nebyla vyřešena ke spokojenosti Klienta v rámci reklamačního řízení dle 
reklamačního řádu Banky a pravidel pro řešení stížností, se Klient může obrátit na nezávislého ombudsmana. 

23.2 Činnost ombudsmana se řídí Chartou ombudsmana, která je k dispozici v obchodních místech Banky nebo na jejích internetových stránkách. 
 

Článek 24. Ceny bankovních služeb a úhrada nákladů 
 

24.1 Výše ceny. Klient je povinen platit Bance ceny a další úhrady za poskytované Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami 
souvisejícími, které Banka účtuje v souladu se Sazebníkem účinným v době poskytnutí dané Bankovní služby nebo provedení úkonu, pokud 
se Klient s Bankou nedohodne jinak. Klient je povinen platit účtované ceny řádně a včas. Banka je oprávněna vázat poskytnutí Bankovní 
služby na zaplacení ceny nebo její části. 

24.2 Způsob úhrady ceny. Nebude-li výslovně sjednáno jinak, je Banka oprávněna odepsat částku odpovídající ceně nebo jiné úhradě za poskytované 
Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami souvisejícími z Účtu Klienta, k němuž nebo v souvislosti s nímž jsou Bankovní služby poskytnuty, 
jinak z jakéhokoli jiného Účtu Klienta vedeného u Banky, a to v termínech určených Bankou. Ceny a další úhrady jsou splatné k poslednímu dni 
období, za které se účtují. Ceny se účtují v měně Bankovní služby nebo v měně, ve které je veden Účet, pokud nebude sjednáno jinak. 

24.3 Náklady. Klient uhradí Bance náklady a výdaje, které odůvodněně vynaložila v souvislosti s poskytnutím příslušné Bankovní služby anebo 
úkonu s ní souvisejícího či v souvislosti s plněním své povinnosti vyplývající z právních předpisů, a to i v případě, že takové náklady a výdaje, 
případně jejich výše nejsou předem známy. Banka vždy postupuje tak, aby vynaložené náklady byly minimální. 

 

Článek 25. Úhrada pohledávek banky, úroky z prodlení 
 

25.1 Započtení. Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započíst splatnou peněžitou pohledávku Banky za Klientem proti jakékoli peněžité 
pohledávce Klienta za Bankou bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého vyplývá. Klient souhlasí s tím, že Banka je 
oprávněna započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám Klienta, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem 
rozhodnutí. Za účelem započtení je Banka oprávněna provést konverzi jedné měny do druhé za použití příslušného Kurzu Banky v souladu 
s článkem 21 VOP. Klient není bez výslovného souhlasu Banky oprávněn započíst jakoukoli splatnou peněžitou pohledávku Klienta za 
Bankou proti jakékoli peněžité pohledávce Banky za Klientem bez ohledu na měnu pohledávky, splatnost a právní vztah, ze kterého vyplývá. 

25.2 Úroky z prodlení. V případě prodlení Klienta s úhradou splatných pohledávek Banky je Banka oprávněna Klientovi účtovat úroky z prodlení 
ve výši stanovené v Oznámení o úrokových sazbách. Úhrada úroků z prodlení a případných dalších sankčních plateb, zejména smluvní 
pokuty, nemá vliv na náhradu případné škody vzniklé Bance, jakož i na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky. 

25.3 Plnění třetí osobou. Banka je oprávněna i bez souhlasu Klienta přijmout, nebo i přes souhlas Klienta odmítnout, plnění nabídnuté třetí 
osobou za účelem splnění závazku Klienta vůči Bance, a to včetně částečného plnění. 

 

Článek 26. Postoupení a zástava 
 

26.1 Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky není Klient oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky 
či práva) nebo zastavit své pohledávky za Bankou, (včetně pohledávek ze smlouvy o Účtu), případně postoupit Smlouvu nebo její část nebo 
práva a povinnosti z ní vyplývající. To neplatí pro postoupení (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) pohledávek Klienta 
za Bankou na Banku a na zastavení těchto pohledávek ve prospěch Banky a dále na zákonem předvídané postoupení pohledávky 
na základě odkazu zůstavitele z dědice obtíženého odkazem (Klienta) na odkazovníka. 

26.2 Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna postoupit Smlouvu na třetí osobu. 
 

Článek 27. Pojištění vkladů 
 

27.1 Vklady Klientů v Bance jsou pojištěny v souladu s právními předpisy14. Pojištěny nejsou vklady složené finančními institucemi, zdravotními 
pojišťovnami a státními fondy. Systém pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry. Podrobné informace 
o pojištění vkladů a vztahu k jednotlivým Bankovním službám jsou Bankou uveřejňovány a jsou rovněž k dispozici v obchodních místech 
a případně též na internetových stránkách Banky.  

 

Článek 28. Bankovní tajemství, ochrana osobních údajů a souhlasy klienta 
 

28.1 Bankovní tajemství a výjimky z něj. Na všechny Bankovní služby se vztahuje bankovní tajemství v souladu s právními předpisy. Zprávy 
o záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá Banka bez souhlasu Klienta pouze v případech a v rozsahu vyplývajícím 
z právních předpisů. Klient souhlasí s tím, aby Banka sdělovala informace o zůstatku prostředků a cenných papírů stejně jako o provedených 
transakcích ve smyslu příslušné Smlouvy Oprávněné osobě zmocněné k nakládání s prostředky, cennými papíry nebo k provádění 
či uzavírání transakcí. Klient dále souhlasí s tím, aby Banka sdělovala veškeré informace o své zajištěné pohledávce za Klientem osobám 
poskytujícím zajištění dané pohledávky. 

                                                           
14 např. z. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 



 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 

Komerční banka, a. s., se sídlem:  
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

8/11 

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 1. 9. 2016 

VER F VOPKB.DOT 28.2.2017 12:59 ODP. 

28.2 Zpracování údajů na základě zákona. Banka je povinna pro účely Bankovních služeb zjišťovat a zpracovávat údaje o Klientech a dalších 
osobách, včetně Osobních údajů, potřebné k tomu, aby bylo možné Bankovní službu uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik 
pro Banku. V případě, že Klient odmítne takové údaje Bance poskytnout, je Banka oprávněna odmítnout poskytnutí požadované Bankovní 
služby Klientovi. 

28.3 Souhlasy se zpracováním údajů. Klient souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje v případě Klienta – fyzické osoby, případně údaje o Klientovi 
– právnické osobě (včetně údajů charakterizujících Klientovu bonitu a důvěryhodnost a příslušných podkladů pro jejich vyhodnocení, 
například účetní výkazy Klienta), byly i spolu s dalšími informacemi získanými od Správců v rámci jejich činnosti, z veřejných zdrojů (například 
veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, jiné veřejné informační zdroje) nebo od třetích stran zpracovávány Správcem, rozumí se 
i vzájemně předávány mezi Správci, za účelem zkvalitnění péče o Klienta, provádění Marketingových činností, informování ostatních Správců 
o bonitě a důvěryhodnosti Klienta a analyzování těchto údajů. Klient souhlasí s tím, aby Správce zpracovával výše uvedené údaje, za účelem 
a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí čtyř let od ukončení posledního smluvního nebo jiného 
právního vztahu mezi ním a kterýmkoli ze Správců. Tento souhlas se zpracováním údajů, udělený zejména v souladu se z. č. 21/1992 Sb., 
č. 89/2012 Sb., č. 480/2004 Sb., v případě Klienta – fyzické osoby i v souladu s platným z. č. 101/2000 Sb.15, je dobrovolný a Klient je 
oprávněn jej kdykoli odvolat ve vztahu k jakémukoli Správci. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně. 

28.4 Rozsah a účel zpracování Osobních údajů. Osobní údaje o Klientovi Správce zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Podrobnější informace o účelech, rozsahu a způsobu zpracování Osobních údajů jsou uvedeny na www.kb.cz 
v dokumentu Informace o zpracování klientských údajů  

28.5 Práva Klienta při zpracování osobních údajů. Pokud Klient písemně požádá Správce, má právo v souladu s platnou právní úpravou 
na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů 
a Správcích. Klient je dále oprávněn požádat Správce o opravu osobních údajů, zjistí-li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje 
neodpovídají skutečnosti. Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Správci vysvětlení, případně je 
oprávněn požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý závadný stav. Klient má právo obrátit se v případě porušení povinností Správce 
na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. 

 

Článek 29. Odpovědnost banky 
 

29.1 Banka odpovídá Klientovi za řádné a včasné plnění svých povinností ze Smluv. Povinnost Banky je splněna včas, jestliže je splněna 
ve lhůtách stanovených právními předpisy, Smlouvou, nebo jinak ve lhůtách přiměřených povaze dané povinnosti, obchodním zvyklostem 
a postupům bank. Banka odpovídá Klientovi za škodu, jež mu byla způsobena porušením jejích povinností ze Smluv. 

29.2 Banka neodpovídá Klientovi za škodu když: 
a) škoda byla způsobena protiprávním jednáním Klienta nebo třetí osoby, 
b) škoda byla způsobena porušením povinností osob jednajících jménem či za Klienta dle Smlouvy, 
c) škoda byla způsobena postupem Banky v souladu s příkazy a žádostmi Klienta nebo jí Klient utrpěl v důsledku svých vlastních 

obchodních či jiných rozhodnutí, 
d) škoda byla způsobena tím, že Banka jednala v souladu se Smlouvou, nebo tím, že Klient porušil Smlouvu, 
e) škoda byla způsobena jinak než úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, 
f) porušení povinnosti Banky bylo způsobeno jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti ze strany Klienta. 
g) porušení dané povinnosti bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Banky nebo 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost tam, kde se pro daný právní vztah použije právní úprava platná před účinností občanského zákoníku16.  
Za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Banky nebo za okolnosti vylučující odpovědnost se 
považují zejména vyšší moc, včetně přírodních událostí, terorismus, války, občanské nepokoje, stávky, výluky, opatření institucí užívaných 
Bankou v platebním styku, českých i zahraničních státních orgánů, soudů a jiné překážky, které nastaly nezávisle na vůli Banky a které 
Banka v době vzniku závazku nemohla rozumně předvídat. 

29.3 Odpovědnost Banky za neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce je uvedena v Oznámení o provádění platebního styku 
nebo v Produktových podmínkách k příslušnému Platebnímu prostředku. 

 

Článek 30. Zajištění 
 

30.1 V souvislosti s poskytováním Bankovní služby je Banka oprávněna žádat poskytnutí přiměřeného zajištění či dozajištění dluhů Klienta vůči 
Bance, a to i v průběhu poskytování příslušné Bankovní služby, zejména pak v případě, kdy dojde k výraznému zhoršení finanční situace 
Klienta či k zásadní změně v jeho právním postavení. Neposkytnutí takovéhoto zajištění či dozajištění může Banka považovat za podstatné 
porušení Smlouvy s Klientem. 

30.2 Banka je oprávněna realizovat zajištění za podmínek stanovených příslušnou Smlouvou. 

30.3 Klient se zavazuje, že ve vztahu k předmětu zajištění, který slouží k zajištění dluhů Klienta vůči Bance, takový předmět zajištění nepřevede, 
nepostoupí, nezcizí ani jinak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva k němu třetí osobě ani ho nevyčlení do svěřenského fondu ani ho 
neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od Banky bez předchozího písemného souhlasu Banky. Klient se zavazuje, že osoba 
poskytující zajištění rozdílná od Klienta nepřevede, nepostoupí, nezcizí ani jinak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva k takovému 
předmětu zajištění třetí osobě ani ho nevyčlení do svěřenského fondu ani ho neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od Banky 
bez předchozího písemného souhlasu Banky. 

30.4 Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky nepřechází zajišťovaný dluh na nabyvatele předmětu zajištění. 

30.5 Je-li po převodu vlastnického práva k předmětu zajištění Banka Klientem nebo osobou poskytující zajištění rozdílnou od Klienta písemně 
vyzvána, aby přijala nabyvatele předmětu zajištění jako nového dlužníka namísto Klienta, je Banka oprávněna se k takové písemné výzvě 
vyjádřit ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Bance na adresu Klientova obchodního místa. 

 

Článek 31. Změna smlouvy 
 

31.1 Právo navrhovat změny. Banka je oprávněna navrhovat změny VOP zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení 
kvality poskytovaných Bankovních služeb Klientům a s ohledem na obchodní cíle Banky. Postup podle článku 31 VOP platí i pro změnu 
Produktových podmínek, Oznámení a Sazebníku a pro jiné změny Smlouvy navrhované Bankou, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

                                                           
15 ve znění pozdějších předpisů 
16 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 

Komerční banka, a. s., se sídlem:  
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

9/11 

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 1. 9. 2016 

VER F VOPKB.DOT 28.2.2017 12:59 ODP. 

31.2 Informace o navrhované změně. Banka Klientovi poskytne informace o navrhované změně VOP nejméně 2 měsíce před navrhovaným dnem jejich 
účinnosti. O navrhované změně Sazebníku ve vztahu k Platebním službám poskytne Banka informace Klientovi, který není Kvalifikovaným klientem, 
nejméně 30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem jeho účinnosti. Informace o navrhované změně, včetně informace o navrhovaném dni 
účinnosti, poskytne Banka způsobem dle článku 8.4 VOP, ve výpise z účtu či jinými prostředky komunikace sjednanými s Klientem.  

31.3 Klient je povinen se s navrhovaným zněním seznámit. Banka je povinna mít navrhované znění VOP k dispozici v obchodních místech Banky 
a vyvěsit je na internetových stránkách Banky.  

31.4 Účinnost a odmítnutí změny u Platebních služeb. Pokud Klient písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP ve vztahu k Platebním službám 
nejpozději v Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého 
Bankou. Změny VOP se týkají jak nových, tak dříve poskytovaných Bankovních služeb, pokud Banka nestanoví ve VOP jinak. 

31.5 Pokud Kvalifikovaný klient písemně odmítne návrh na změnu VOP ve vztahu k Platebním službám, je oprávněn bezúplatně vypovědět 
Smlouvu s okamžitou účinností. Výpověď musí být doručena Bance přede dnem, kdy má navrhovaná změna nabýt účinnosti. Pokud 
Kvalifikovaný klient návrh na změnu VOP písemně odmítne, ale Smlouvu o Platebních službách nevypoví, platí, že Banka smlouvu 
vypověděla v den, kdy Kvalifikovanému klientovi poskytla informace o navrhované změně, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce. 

31.6 Pokud Klient, který není Kvalifikovaným klientem, písemně odmítne návrh na změnu VOP ve vztahu k Platebním službám, Klient i Banka mají 
právo vypovědět Smlouvu. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně, přičemž skončí ke dni účinnosti změny VOP. 
Výpověď musí být doručena druhé smluvní straně přede dnem, kdy má navrhovaná změna nabýt účinnosti. 

31.7 Účinnost a odmítnutí změny u jiných Bankovních služeb. Pokud Klient nesouhlasí s navrhovanou změnou VOP ve vztahu k jiným než 
Platebním službám, je povinen odmítnout návrh na takovou změnu, a to písemným oznámením o jejím odmítnutí doručeným Bance 
nejpozději 30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem účinnosti takové změny. Banka je následně oprávněna ve lhůtě 15 kalendářních 
dnů od doručení tohoto odmítnutí Klientovi sdělit, že se ve vztahu k němu použijí VOP platné před navrhovanou změnou. Jestliže tak Banka 
neučiní, vzniká Klientovi právo vypovědět závazek ze Smlouvy, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro sdělení Banky podle 
předchozí věty. Výpovědní doba v takovém případě činí 1 měsíc a počíná běžet doručením výpovědi Bance. Jestliže Klient navrhovanou 
změnu neodmítne nebo navrhovanou změnu odmítne, ale nevyužije vzniklé právo závazek ze Smlouvy výše uvedeným způsobem 
vypovědět, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého Bankou. 

31.8 Forma odmítnutí a výpovědi. Výpověď a oznámení o odmítnutí navrhovaných změn učiněné Klientem podle článků 31.5 až 31.7 VOP musí 
mít písemnou formu, podpis Klienta na nich musí být úředně ověřen nebo učiněn před zaměstnancem Banky (neakceptuje-li Banka jiný 
způsob ověření) a musí být doručeny Bance dle článku 8 VOP. 

31.9 Omezení práva odmítnout změnu. V případě změny VOP má Klient právo odmítnout navrhovanou změnu a případně vypovědět Smlouvu 
pouze, pokud se navrhovaná změna přímo týká Bankovní služby poskytované Klientovi na základě této Smlouvy 

31.10 Podstatné zvýšení ceny. Klient spotřebitel je při podstatném zvýšení ceny za poskytované Bankovní služby oprávněn toto zvýšení 
odmítnout. Pro odmítnutí a odstoupení Klienta od Smlouvy platí obdobně postup dle článků 31.7, 31.8 a 31.9 VOP. 

31.11 Změny s okamžitou účinností. Banka a Klient se odchylně od článků 31.1 až 31.10 VOP dohodli, že je Banka oprávněna provést s okamžitou 
účinností jednostrannou změnu: 
a) VOP, Produktových podmínek, Oznámení a Sazebníku, je-li tato změna výhradně ve prospěch Klienta, nebo je-li změna vyvolána 

doplněním nové Bankovní služby a nemá vliv na stávající poplatky, 
b) obchodního názvu Bankovní služby, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, 
c) údajů, které jsou čistě informačního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran (např. sídlo Banky, obchodní firma Členů 

finanční skupiny Banky).  
O změnách dle tohoto článku informuje Banka Klienta způsobem dle článku 31.2 VOP. 

 

Článek 32. Uveřejňování a poskytování informací 
 

32.1 VOP, Produktové podmínky, Oznámení, Sazebník a kurzovní lístek Banka uveřejňuje v obchodních místech a na internetových stránkách 
Banky. Na internetových stránkách Banky mohou být uveřejněny pouze části Sazebníku. 

 

Článek 33. Rozhodné právo a řešení sporů 
 

33.1 Právní vztahy mezi Bankou a Klientem se řídí právním řádem České republiky. Pro účely Smluv, na které se použije právní úprava platná 
před účinností občanského zákoníku,17 platí, že se právní vztahy mezi Klientem a Bankou řídí obchodním zákoníkem18. 

33.2 Klient i Banka vynaloží maximální úsilí k tomu, aby jakékoli sporné záležitosti vyřešili smírnou cestou, s přihlédnutím k oprávněným zájmům 
Klienta i Banky. Není-li mezi Klientem a Bankou dohodnuto jinak, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky. 

33.3 V případech stanovených zákonem (např. spory z platebního styku nebo ze spotřebitelských úvěrů) se může Klient obrátit na finančního 
arbitra za podmínek stanovených příslušným právním předpisem.19 Právo Klienta obrátit se na soud tímto není dotčeno. 

33.4 Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb je věcně příslušný finanční arbitr (www.finarbitr.cz), a to v rozsahu 
působnosti stanoveném v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů20. V případech, kdy není dána 
působnost finančního arbitra, je pro řešení spotřebitelských sporů věcně příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo subjekt 
pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu a zveřejněný na jeho internetových stránkách (www.mpo.cz).  

33.5 V případě porušení právních povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo právních předpisů ze strany Banky má Klient právo podat stížnost 
na postup Banky u orgánu dohledu uvedeným v čl. 1.3 VOP. 

 

Článek 34. Přechodná ustanovení 
 

34.1 Pro Smlouvy, na které se použije právní úprava platná před účinností občanského zákoníku,21 platí, že Kontaktní adresou Klienta je adresa 
uvedená v příslušné Smlouvě, ve smlouvě související s poskytovanou Bankovní službou nebo Klientem Bance jinak písemně oznámena jako 
adresa pro doručování.  

                                                           
17 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
18 § 261 a § 262 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
19 z. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 
20 Tj. spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru provedení směnárenského 

obchodu - § 1 odst. 1 z. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. 
21 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 35. Oddělitelnost ustanovení 
 

35.1 Pokud se nějaký článek Smlouvy, Produktových podmínek, VOP, Oznámení nebo Sazebníku stane neplatným, neúčinným nebo 
nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy 
ostatní články Smlouvy, Produktových podmínek, VOP, Oznámení nebo Sazebníku zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. 

 

Článek 36. Vymezení pojmů a výkladová pravidla 
 

36.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem mají ve VOP následující význam:  
„Banka“ je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360. 
„Bankovní služby“ jsou jakékoli bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně 
investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry. 
„ČBA“ je Česká bankovní asociace. 
„ČNB“ je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 
„Člen finanční skupiny Banky“ nebo „Člen FSKB“ je Komerční pojišťovna, a.s., IČO: 63998017; Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., 
IČO: 60192852; KB Penzijní společnost, a.s., IČO: 61860018; ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, Factoring KB, a.s., IČO: 25148290 a další 
subjekty, v nichž Banka má či nabude majetkovou účast spočívající v přímém či nepřímém podílu na jejich základním kapitálu.  
„Elektronické výpisy“ jsou zprávy o zúčtování, kterými Banka informuje Klienta o provedených transakcích a o zůstatku na příslušném Účtu, 
a to v elektronickém formátu PDF, doručované Klientovi prostřednictvím služby přímého bankovnictví nebo jiným dohodnutým způsobem 
(např. e-mailem). 
„Jedinečný identifikátor“ je bankovní spojení ve formátu IBAN (příp. číslo účtu) a BIC anebo v tuzemském platebním styku ve formátu čísla 
účtu a kódu banky.  
„Jednající osoba“ je statutární orgán právnické osoby, případně členové statutárního orgánu právnické osoby, kteří jsou oprávněni jednat 
za právnickou osobu navenek.  
„Klient“ je jakákoli osoba, která využívá Bankovní služby, případně žádá o poskytnutí Bankovních služeb. 
„Klient mikropodnikatel“ je drobný podnikatel podle zákona o platebním styku, tj. právnická osoba podnikatel nebo fyzická osoba podnikatel, (a) 
který při uzavření Smlouvy dostatečným způsobem doloží, (i) že má méně než 10 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru22 a zároveň (ii) 
roční obrat nebo bilanční sumu roční rozvahy nejvýše v částce odpovídající částce 2 000 000 EUR23 nebo v případě, že od vzniku Klienta nebo 
zahájení jeho podnikání uplynulo méně než jedno účetní období, prohlásí, že očekávaný roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy za první 
účetní období nepřesáhne uvedenou částku nebo (b) který splní výše uvedené podmínky v době uzavření dodatku ke Smlouvě za účelem 
zohlednění změn v plnění výše uvedených podmínek pro přiznání statusu Klienta mikropodnikatele. Banka je přitom oprávněna považovat splnění 
výše uvedených podmínek za neprokázané, pokud Klient Bance na její výzvu nedoloží, že výše uvedené podmínky k danému datu splňuje.  
„Klient spotřebitel“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti anebo v rámci 
samostatného výkonu svého povolání, případně osoba, která žádá o poskytnutí Bankovní služby. 
„Klientovo obchodní místo“ je obchodní místo Banky, které vede Klientovi Účet nebo kde Klient uzavřel příslušnou Smlouvu. 
„Kontaktní adresa“ je adresa sjednaná ve Smlouvě nebo v jiné smlouvě související s poskytovanými Bankovními službami, nebo adresa, 
kterou Klient sdělil Bance pro účely doručování Zásilek. Kontaktní adresou je též P. O. BOX. 
„Kurz“ je směnný kurz vyhlašovaný Bankou.  
„Kvalifikovaný klient“ je Klient mikropodnikatel nebo Klient spotřebitel v souvislosti s poskytováním Platebních služeb. 
„Marketingová činnost“ je soubor činností vedoucích k 1) poznání Klientovy situace, životního stylu a potřeb, prostřednictvím zjišťování 
a vyhodnocování jeho představ, možností, specifických potřeb a událostí; 2) informování Klientů o produktech a službách Správce 
a vybraných obchodních partnerů; 3) předkládání cílené nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení; 4) a vyhodnocování 
příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronických prostředků.  
„Obchodní den“ je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek ani ostatní svátky ve smyslu příslušných právních předpisů a ve 
který je Banka otevřena pro poskytování Bankovních služeb, a zároveň jsou jiné instituce, které se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo 
na kterých je poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných služeb.  
„Oprávněná osoba“ je osoba uvedená na Podpisovém vzoru Klienta.  
„Osoba se zvláštním vztahem k Bance“ je osoba uvedená v § 19 z. č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
„Osoba ovládaná SG“ je subjekt, který SG ovládá a který zároveň buď (i) má či nabude majetkovou účast na subjektu se sídlem na území 
České republiky spočívající v přímém či nepřímém podílu na jeho základním kapitálu, nebo (ii) má sídlo na území České republiky. Pokud je 
takovým subjektem Člen FSKB, je tento subjekt uveden ve výčtu Členů FSKB.  
„Osobní údaje“ jsou identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje pro osobní, písemnou, 
telefonickou či elektronickou komunikaci, obchodní a organizační vazby na podnikatele, údaje charakterizující Klientovu bonitu a důvěryhodnost, 
včetně příslušných podkladů pro jejich vyhodnocení, například účetní výkazy Klienta údaje vystihující obchodní a marketingovou charakteristiku 
Klienta, Klientem poskytnuté údaje, údaje o užívání služeb a produktů Správců, údaje o přístupu a používání internetových stránek (vč. Klientem 
zadaných informací, místa a času užití), o platebních i jiných finančních operacích a další finanční ukazatele a výkazy. Osobní údaje neobsahují 
citlivé osobní údaje dle z. č. 101/2000 Sb. 
Oznámení“ jsou sdělení, ve kterých jsou v souladu s VOP nebo příslušnými Produktovými podmínkami stanoveny další podmínky 
a technické aspekty poskytování Bankovních služeb. Oznámením nejsou Oznámení o úrokových sazbách a kurzovní lístek Banky.  
„Oznámení o provádění platebního styku“ je Oznámením, v němž jsou stanoveny podmínky poskytování služeb platebního styku, zejména 
lhůty pro provádění platebních transakcí. 
„Oznámení o úrokových sazbách“ je přehled všech úrokových sazeb vkladů a úvěrů a sazeb s nimi souvisejících. Tento přehled není 
Oznámením.  
„Platební prostředek“ je zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi Bankou a Klientem, které se týkají Klienta a kterými Klient dává 
platební příkaz. Platebním prostředkem není zejména Příkaz doručený Bance v papírové podobě.  
„Platební služby“ jsou Bankovní služby, které jsou platebními službami ve smyslu zákona o platebním styku (např. úhrady z Platebních Účtů, 
vydávání Platebních prostředků a vklady hotovosti na Platební Účty).  
„Platební Účet“ je Účet, který je platebním účtem ve smyslu zákona o platebním styku, tj. účet, který slouží k provádění platebních transakcí.  
„Podpisový vzor“ je Bankou akceptovaný vzor podpisu Oprávněné osoby, obsahující grafickou podobu jména nebo grafickou podobu jména 

                                                           
22 doklad nesmí být starší než 2 měsíce 
23 pro přepočet se použije devizový kurz ČNB platný v poslední den relevantního účetního období 
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spolu s dalším ochranným prvkem, sloužící k její identifikaci pro účely nakládání s prostředky na Účtu či za účelem podání žádosti o poskytnutí 
Bankovní služby či k provedení jiného dohodnutého úkonu souvisejícího s Bankovní službou. Podpisový vzor musí mít náležitosti plné moci.  
„Politicky exponovaná osoba“ je fyzická osoba, která zastává významnou veřejnou funkci s celostátní působností nebo se jedná o osobu 
blízkou k této osobě. Politická exponovanost osoby trvá po dobu výkonu funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce.  
„Produktové podmínky“ jsou podmínky Banky upravující poskytování jednotlivých Bankovních služeb. 
„Příkaz“ je platební příkaz, tj. pokyn Klienta, jímž Banku žádá o provedení platební transakce. 
„Rozhodný den“ je den, kdy se Banka hodnověrným způsobem dozví o úmrtí klienta nebo o jeho prohlášení za nezvěstného, tj. den, kdy 
jsou Klientovu obchodnímu místu Banky doručeny průkazné doklady o skutečnosti, že Klient zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého nebo 
nezvěstného (např. úmrtní list, přípis soudu nebo notáře provádějícího dědické řízení, rozhodnutí soudu s doložkou právní moci o prohlášení 
Klienta za mrtvého nebo nezvěstného). 
„Sazebník“ je přehled všech poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami související. 
„SG“ je Société Générale SA, B 552 120 222, se sídlem 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie. 
„Skutečný majitel“ je fyzická osoba, která vykonává rozhodující vliv na řízení nebo provozování podnikatele nebo disponuje více než 25% 
hlasovacích práv podnikatele nebo jednající ve shodě s jinými fyzickými osobami, které disponují více než 25% hlasovacích práv podnikatele 
nebo která je příjemcem výnosů z činnosti podnikatele nebo jiná osoba, která splňuje znaky skutečného majitele ve smyslu zákona 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu24. Banka je v odůvodněných případech oprávněna 
při zjišťování Skutečného majitele považovat za určující i nižší procento hlasovacích práv. 
„Smlouva“ je smlouva nebo dohoda o poskytnutí Bankovní služby uzavřená mezi Klientem a Bankou. 
„Smlouva o Platebních službách“ je jakákoli Smlouva, bez ohledu na její označení, jejímž předmětem je poskytování Platebních služeb 
(např. smlouva o běžném Účtu, smlouva o vydání a užívání platební karty). 
„Správce“ je SG, Banka, Členové FSKB a Osoby ovládané SG a Investiční kapitálová společnost KB, a.s., IČO: 60196769. 
„Transakce mimo EHP“ jsou platební transakce (i) z nebo do státu, který není členem Evropského hospodářského prostoru, nebo (ii) 
v měnách, které nejsou měnou státu Evropského hospodářského prostoru. 
„Účet“ je běžný, spořící nebo termínovaný účet Klienta vedený Bankou. 
„U.S. osoba“ je  
1) fyzická osoba, která má státní občanství Spojených států amerických (dále jen jako „USA“) a/nebo je rezidentem USA. Rezident USA je 

definován jako osoba, která 
 je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoli jiné země) a/nebo 
 splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během 

období 3 let, do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky. Do tohoto počtu se započítávají všechny dny, během 
nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce, včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce 
bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce 
předcházejícím rok aktuální, 

2) právnická osoba, která má sídlo v USA (korporace se sídlem v USA, osoba typu partnership se sídlem v USA nebo trust, pokud nad ním 
mohou soudy USA vykonávat dohled a pokud jedna či více U.S. osob má pod kontrolou všechna důležitá rozhodnutí v trustu (tj. trust ovládá). 

„Zásilky“ jsou zprávy (včetně zpráv o zúčtování), písemnosti a jiná korespondence či jiné zásilky mezi Bankou a Klientem související 
s poskytováním Bankovních služeb.  
„Zmocněnec“ je fyzická nebo právnická osoba, kterou Klient zmocnil plnou mocí, aby jej zastupovala ve vztahu k Bance v rozsahu 
stanoveném touto plnou mocí, nebo která je zmocněna zastupovat Klienta na základě právního předpisu nebo rozhodnutí soudu.  

36.2 Pokud z kontextu nevyplývá jinak, platí při výkladu VOP a Smlouvy následující pravidla:  
a) odkazy na internetové stránky Banky jsou odkazy na adresu www.kb.cz, případně na jiné internetové adresy, které Banka používá nebo 

bude používat v souvislosti s poskytováním Bankovních služeb; 
b) odkazy ve Smlouvě nebo jiných dokumentech na články VOP nebo jiných dokumentů uvedené římskými číslicemi znamenají odkazy 

na stejné číslo článku příslušného dokumentu uvedené arabskými číslicemi; 
c) Smlouvou se rozumí Smlouva včetně všech jejích nedílných součástí, zejména včetně VOP, příslušných Produktových podmínek, 

Oznámení a Sazebníku; 
d) pojmem „příkaz“ se rozumí jak Příkaz, tak případně i jiný pokyn Klienta Bance; 
e) platební transakcí se rozumí vklad peněžních prostředků na Účet nebo výběr peněžních prostředků z Účtu nebo bezhotovostní převod 

peněžních prostředků z Účtu nebo na Účet; 
f) kontrolou Klienta se pro účely článku 3.1 VOP rozumí kontrola Klienta ve smyslu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, která zahrnuje získání informací o účelu transakce, průběžné sledování obchodního vztahu 
s Klientem, zjišťování Skutečného majitele a přezkoumání zdrojů peněžních prostředků; 

g) poštou se rozumí provozovatel poštovních služeb; 
h) osobami jednajícími jménem či za Klienta se rozumí Zmocněnec, Jednající osoba a Oprávněna osoba. 
i) obchodními místy Banky se rozumí organizační útvary Banky, v nichž jsou poskytovány Bankovní služby, označované zejména jako 

pobočky nebo obchodní divize, 
j) službou přímého bankovnictví se rozumí i Expresní linka Plus. 

 

Článek 37. Zrušovací ustanovení 
 

37.1 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 9. 2016 a ruší a nahrazují VOP účinné od 1. 6. 2016. Souhlas Klienta dle článku 28 těchto VOP je účinný 
pouze ve vztahu ke Klientovi, který smluvní vztah nebo dodatek k existujícímu smluvnímu vztahu s Bankou, jejichž nedílnou součástí jsou tyto 
VOP, uzavře, nejdříve v den účinnosti těchto VOP. Pro Klienta, který podepsal, odmítl podepsat či odvolal obdobný souhlas již dříve, zůstává 
právní režim souhlasu jím uděleného, odmítnutého či odvolaného změnou VOP nedotčen. 

 
 

                                                           
24 z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
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Po zhodnocení spolupráce a výše rozpočtu cestovního ruchu jsme dospěli k názoru, že příspěvek snížíme o 
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Dodatek č. 2 
k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko 

 
 

 
České Švýcarsko o.p.s 
Křinické náměstí 1161/10  
407 46 Krásná Lípa  
IČ: 25436911 
zastoupený Ing. Jiřím Tutterem, ředitelem,  
jako správce fondu na straně jedné 
 
a 
 
Statutární město Děčín se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly, 
IČ: 00261238, zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou, 
dále jen „město Děčín“ 
jako přispěvatel na straně druhé 
 
 
se dohodly na změně Dohody o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve znění Dodatku 
č. 1 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko, a to takto: 
 
Z článku 2.2 Dohody o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve znění Dodatku č. 1 k Dohodě 
o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko se vypouští ujednání „roční poplatek 200 000 Kč 
(počínaje rokem 2016)“, které se nahrazuje následujícím ujednáním: „Příspěvek za rok 2017 činí 
100.000,- Kč. Počínaje příspěvkem za rok 2018 bude výše ročního příspěvku do Destinačního 
fondu České Švýcarsko stanovena usnesením zastupitelstva města Děčín, a to vždy do konce 
října předchozího roku na rok následující.“ 
 
Dohoda o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve znění Dodatku č. 1 k Dohodě o zřízení 
Destinačního fondu České Švýcarsko se mění tak, že tam, kde Dohoda odkazuje na Dodatek č. 1, se 
jedná o odkaz na všechny číslované Dodatky k Dohodě uzavřené mezi stranami.  
 
 
 

Poskytované plnění 
1. Marketing:  

České Švýcarsko průběžně zajistí: odborné poradenství pro vývoj cestovního ruchu, umístění 
prezentace Děčína na www.ceskesvycarsko.cz, bezúplatné poskytovaní regionálního loga. 
 

2. Branding:  
České Švýcarsko o.p.s. zajistí průběžně podporu značky a loga Děčína ve vazbě na region  
 

3. Turistická doprava:  
České Švýcarsko o.p.s. komunikuje v mediích pro veřejnost, pro členy destinačního fondu i 
pro partnery v cestovním ruchu, s nimiž pracuje město Děčín, ve věci systému turistické 
vlakové a autobusové dopravy na Děčínsku/Českém Švýcarsku informace o dopravních 
spojeních pro návštěvníky ČŠ 
 

4. Prezentace Děčína na akcích:  
České Švýcarsko o.p.s. zastupuje město Děčín na akcích, kde je účastníkem 
(vystavovatelem, organizátorem), zejména v Sasku: Tourimusbörse Bad Schandau/duben, 
Naturmarkt Wehlen/září, Stadtfest Dresden/srpen, Weifbergturmfest Hinterhermsdorf/září. 
 

5. Prezentace Děčína v projektu zelené dopravy FahrtZiel Natur:  
České Švýcarsko o.p.s. prezentuje značku Děčína v turistických jízdních řádech CZ/D 
v nákladu cca 90.000 ks a  podpoří snahu Děčína o získání statutu hlavního nádraží jako 
Nádraží NP České Švýcarsko.  
 

http://www.ceskesvycarsko.cz/


 
 

6. Best practice:  
- České Švýcarsko o.p.s. zajistí společně s pracovníky CR magistrátu města Děčín    1x 

ročně setkání  s podnikateli a pracovníky CR v Děčíně – hodnocení minulého roku/návrh 
pro příští rok; 

- České Švýcarsko o.p.s. zajistí nabídku placených tras s průvodcem pro veřejnost, 
začínajících v Děčíně. 

 
7. České Švýcarsko o.p.s. zajistí pro město členství v Poradním sboru při Destinačním fondu 

Českého Švýcarska. 
 
 

8. České Švýcarsko o.p.s. zkoordinuje na žádost statutárního města Děčína společné akce 
partnerských měst Děčín a Pirna. 

  
 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě  
 
Dne:  
 
 
--------------------------------                                                    ---------------------- 
 
Správce fondu                         Přispěvatel 
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1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití 
Městské policie Děčín 
Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, přičemž její činnost se řídí 
zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Na základě tohoto zákona MP Děčín 
plní především úkoly na úseku veřejného pořádku, dohlíží na dodržování vyhlášek a 
nařízení města, podílí se na dohledu nad dodržováním zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a podílí se významně na prevenci kriminality. 

Základní výslednost MP Děčín za rok 2016 je uvedena v příslušné kapitole – Statistika 
řešených přestupků. Strážníci v roce 2016 vyřešili celkem 8057 přestupků (vč. 188 
podezření z trestného činu předaných Policii ČR), tedy o 1721 přestupků více než 
v předchozím roce, což je poměrně výrazný nárůst. V této souvislosti je ovšem nutno 
zmínit personální oslabení v předešlých letech. Personální situaci se podařilo stabilizovat 
na přelomu let 2015/2016 a ve statistice se činnost strážníků, kteří potřebovali získat 
potřebné znalosti a dovednosti, projevila plně až v roce 2016.  

V průběhu roku byl do služeb nasazen druhý psovod, který musel na začátku roku složit 
zkoušky odborné způsobilosti, které bude muset se služebním psem opakovat 
v pravidelných dvouletých intervalech. Způsobilost služebního psa a psovoda je 
ověřována Policií ČR. Psovodi zajišťují hlídkovou službu samostatně ve vozidle 
upraveném pro převoz psa. Jejich úkolem je především preventivní působení ve 
vybraných rizikových lokalitách a také provádění zákroků proti agresivním pachatelům.  

Stejně jako v uplynulých letech se městská policie výrazněji soustředila na hlídkovou 
službu v rizikových lokalitách a jejich okolí. Intenzivní zaměření na problematiku 
veřejného pořádku se projevilo ve statistice zvýšeným počtem řešení protiprávních 
skutků v této oblasti. V posledním čtvrtletí roku 2016 vešlo v účinnost několik zákonných 
změn, které činnost městské policie v této oblasti významně ovlivní zejména v dalším 
období. Jde zejména o povinnost ověřovat přestupkovou minulost a zapisovat do rejstříku 
přestupků. Tato změna významně statisticky ovlivní počet přestupků řešených 
v blokovém řízení v roce 2017 a bude znamenat i výrazné zvýšení byrokratické zátěže 
městské policie. 

Činnost městské policie částečně podporuje i práce asistentů prevence kriminality, kteří 
ve strukturách městské policie pracovali během celého roku 2016 a jejich podpora byla 
Úřadem práce prodloužena i na část roku 2017. Tuto aktivitu posílila městská policie ve 
spolupráci se Střediskem městských služeb zřízením správců veřejného prostranství, kteří 
jsou rovněž podpořeni dotací úřadu práce a to v režimu veřejně prospěšných prací. 

Zhruba polovinu celkového počtu řešených přestupků tvoří, stejně jako v předešlém roce, 
přestupky proti bezpečnosti silničního provozu, což vyplývá z faktu, že na území města je 
nejvíce přestupků pácháno právě na úseku dopravy.  

Výraznější nárůst je zaznamenán v oblasti přestupků proti majetku. Strážníci v roce 2016 
řešili celkem 130 přestupků proti majetku, tj. o 41 více než v roce předešlém. V celkové 
statistice ale tvoří majetkové delikty pouze 1,6% všech řešených přestupků. 

Výsledky roku 2016 dále ukazují, stejně jako v předešlém roce, že značnou část, 
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konkrétně 1978 zjištěných přestupků, vyřeší městská policie domluvou, což potvrzuje její 
zejména preventivní roli.  

 

2. Struktura Městské policie Děčín a počty zaměstnanců 
Počet a struktura zaměstnanců MP Děčín k 01. 01. 2017: 

ředitel MP Děčín – 1  

zástupce ředitele MP Děčín – 2  

strážník dozorčí služby – operační – 4  

strážník – 39 

obsluha kamerového systému – strážník – 4 + ostatní zaměstnanec – 4  

technickohospodářský úsek – 2 

asistent prevence kriminality – 10  

Na přímém výkonu služby se účastní 61 zaměstnanců včetně asistentů prevence 
kriminality. Strážníci jsou zařazování do směn ve dvojčlenných pěších hlídkách a 
autohlídkách. V průběhu roku 2016 začali být do služby zařazováni psovodi po složení 
zkoušek odborné způsobilosti. Psovodi poskytují podporu ostatním hlídkám MP a 
zajišťují kontroly rizikovějších lokalit. 
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3. Služebny Městské policie Děčín 
Městská policie Děčín má své sídlo v Děčíně 4, ulice Na Valech 156/6. Zde je stanoviště 
operační služby, ze kterého jsou řízeny všechny hlídky, dále pracoviště obsluhy 
kamerového systému s veškerou technikou, kanceláře vedení MP a kompletní zázemí pro 
strážníky (šatny, sociální zařízení, sklad výstroje, trezor zbraní a střeliva…). 

Služebny v Děčíně 9 – Bynov a v Děčíně 32 – Boletice nad Labem, slouží pouze jako 
odpočinkové a sociální zázemí pro strážníky, kteří vykonávají pochůzkovou službu v 
těchto okrscích. Okrsek v Děčíně 32 je většinou nepřetržitě obsazen strážníky, výjimkou 
jsou mimořádné události, kdy je potřeba posílit službu v centrálních částech města. 
Okrsek v Děčíně 9 je obsazován podle momentálních personálních možností a podle 
potřeb dané městské čtvrti.  

 

4. Kamerový systém 
Kamerový systém pomáhá kontrolovat velká prostranství města z hlediska bezpečnosti a 
pořádku. V nikoli nepatrné míře pomáhá v dosahování dobrých výsledků téměř ve všech 
oblastech bezpečnosti ve městě. Jeho výslednost se neustále zvyšuje, což je znát zejména 
na počtu zákroků strážníků, které jsou provedeny na základě jeho poznatků. 
Nezanedbatelným přínosem je kamerový systém i v oblasti prevence. Díky odhalením 
kamerového systému se v mnoha případech předešlo spáchání různých trestných činů, či 
přestupků. Navíc preventivně působí již samotná existence kamery v dané lokalitě. 

Informace o zřízení nových kamerových bodů byla zveřejněna v souladu se zákonem o 
obecní policii na webových stránkách městské policie, kde je umístěna permanentně a 
v místních periodicích. S nárůstem počtu kamer v roce 2014, kdy byla zahájena 
spolupráce se společností Sony, je nutno počítat s navýšením nákladů na údržbu 
kamerového systému a nákladů na spotřebovanou energii. 

Kamerové body jsou umisťovány na sloupech veřejného osvětlení, a pokud to není 
technicky možné, na střechy obytných domů. S vlastníky objektů je vždy uzavírána 
smlouva o umístění kamerového bodu, na základě které je hrazena spotřeba elektrické 
energie. Samotné umístění kamerového bodu je dle uzavřených smluv vždy bezplatné.  

V závěru roku 2016 byla zkušebně nainstalována dočasná přenosná kamera před 
problémový dům v Děčíně III, v Zelené ulici 33. Funkce a možnosti nasazení tohoto typu 
kamer městská policie testuje zatím několik týdnů. Pokud se kamery osvědčí, bude se 
jednat o vhodnou doplňující alternativu ke stávajícímu systému, jejíž výhodou je snadná 
možnost přemístění v případě potřeby monitoringu veřejného prostranství v jiném místě. 

Kompletní rekonstrukci v současné době potřebují tři kamerové body, které jsou 
v provozu již více než deset let. 

Současně se ukazuje potřeba zřízení dvou nových pevných kamerových bodů. Jeden 
v prostoru Zámeckého náměstí v Děčíně I, kde se nachází značné množství 
podnikatelských provozoven a druhý v Děčíně III, kde se jeví výhodné mít pod kontrolou 
oblast před výše zmíněným problémovým domem a další prostranství této lokality. 
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5. Vozidla užívaná Městskou policií Děčín 
Městská policie Děčín má v současné době k dispozici osm služebních vozidel. Jedná se 
o čtyři vozy Škoda Octavia, dva vozy Škoda Roomster, jeden vůz Škoda Yeti a jeden vůz 
Škoda Rapid. 

V průběhu roku 2016 byla obměněna tři služební vozidla, jejichž opravy s ohledem na 
stáří začaly být finančně náročnější.  

Jedno ze služebních vozidel Škoda Roomster je využíváno v současné době hlídkou 
psovodů, vůz je ovšem prostorově nevyhovující. V roce 2017 je naplánováno pořízení 
služebního vozidla vhodně upraveného pro potřeby psovodů.    

 

6. Vybavenost strážníků Městské policie Děčín – výstroj a výzbroj 
Výstroj, která je strážníkům přidělována, je vyhovující a v dostatečném množství pro 
letní i zimní období. Stejnokroje používané Městskou policií Děčín jsou v souladu 
s požadavky zákona o obecní policii, prováděcí vyhláškou a s výstrojním řádem Městské 
policie Děčín.  

MP Děčín disponuje dostatečným počtem zbraní pro výkon služby. Každý strážník má 
přidělenou zbraň, za kterou je osobně zodpovědný. Údržbu výzbroje a její správu 
zajišťuje určený strážník – zbrojíř.   

 

7. Spojovací prostředky (RDST) užívané MP Děčín 
Městská policie Děčín používá RDST značky Motorola. Radiovou síť MP Děčín 
spravuje, na základě uzavřené smlouvy, firma KOMS Mělník (po předchozím schválení 
Radou města). Již v roce 2008 přešla MP na digitální technologii, která umožňuje 
mnohem kvalitnější spojení s hlídkami v terénu. Kvalita hlasového přenosu nekolísá 
v závislosti na vzdálenosti, což poskytuje větší komfort při řešení událostí jak dozorčí 
službě, tak i samotným strážníkům v terénu. Výraznou výhodou je možnost zpětného 
odposlechu, který je spouštěn v případě krizové situace, kdy hlídka provádí zákrok a 
nemůže zajišťovat spojení s centrálou. Stav radiotechniky odpovídá stáří a využívání, 
v závěru roku 2014 byla provedena úprava radiostanic ve služebních vozidlech a částečná 
výměna baterií. Síť radiostanic funguje bez zásadnějších problémů.  

 

8. Systém GPS 
Městská policie Děčín využívá již pět let systém GPS. GPS čipy jsou součástí všech 
radiostanic a operační služba má tak dokonalý přehled o pohybu všech hlídek v terénu na 
území města. Případné řešení nahlášené události se tím stává rychlejším a efektivnějším 
vzhledem k tomu, že operační služba ihned vysílá na místo nejbližší hlídku a dojezdová 
doba k nahlášené události se výrazně zkracuje. Data ze systému GPS jsou archivována a 
slouží i v případě sporu týkajícího se práce strážníků.  

V průběhu roku 2016 došlo k výměně hardwaru a aktualizaci mapových podkladů. 
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Výsledkem jsou rychlejší odezvy GSP systému a pravidelnější aktualizace pohybu 
jednotlivých hlídek městské policie. Mimo jiné to znamená, že všichni strážníci jsou pod 
permanentní kontrolou operační služby a díky záznamu je možno jejich pohyb vysledovat 
i zpětně. 

 

9. Pult centrální ochrany (PCO) umístěný na služebně Městské policie 
Děčín 
V prostorách Městské policie Děčín je provozován, na základě nájemní smlouvy, pult 
centrální ochrany, jehož vlastníkem je společnost 1. Severočeské družstvo zdravotně 
postižených. Prostřednictvím PCO střeží MP Děčín 72 městských objektů (budovy 
magistrátu, mateřské školky, základní školy, DDM, městská knihovna atd.). Některé 
z objektů jsou pod kontrolou i z požárního hlediska.     

 

10. Informační systém, hardwarové vybavení MP  
Od počátku roku 2015 využívá městská policie nový informační systém pro 
zaznamenávání událostí a přestupků od společnosti Vera. Jedná se o modul stávajícího 
programového vybavení, které magistrát využívá již řadu let a agenda městské policie je 
tak snadno propojitelná s jinými agendami města. Původní systém Memphis, který 
městská policie využívala od roku 2008, byl po dobu testování nového systému ponechán 
jako záložní pro případ potřeby.  

Systém Vera byl v průběhu roku rozšířen o modul umožňující komunikaci s rejstříkem 
trestů, neboť novelou zákona o přestupcích byla městské policii stanovena povinnost 
ověřovat přestupkovou minulost u některých typů přestupků a rovněž do rejstříku 
zapisovat v případě uskutečnění blokového řízení. 

Co se týče hardwarového vybavení, v současné době disponuje Městská policie Děčín 
početně dostatečným hardwarovým vybavením nezbytným pro bezproblémový provoz a 
plnění úkolů městské policie. Během roku 2016 došlo k částečné obměně hardwaru, který 
již zastarával a přestával odpovídat nárokům na práci městské policie. 

 

11. Fyzická a střelecká příprava strážníků MP Děčín 
Strážníci jsou pravidelně podrobováni povinnému výcviku, který je zaměřen zejména na 
taktickou dovednost při služebních zákrocích a celkovou fyzickou zdatnost. Vzhledem ke 
stoupající agresivitě pachatelů trestných činů i přestupků je i nadále potřeba věnovat této 
problematice zvýšenou pozornost, aby počet zranění strážníků ve službě byl co nejmenší, 
zákroky byly rychlé, efektivní a profesionální. Nežádoucí je i zranění případných 
pachatelů, proti kterým strážníci zakročují.  

Od roku 2004 jsou zavedeny povinné fyzické prověrky, jejichž výsledek se promítá do 
hodnocení každého jednotlivého strážníka. K výcviku využívá městská policie zejména 
prostory Sportovního klubu Městské policie Děčín. Strážníci mají dále k dispozici 
posilovnu v Děčíně 32, kterou na základě smlouvy mohou využívat bez omezení, dále 
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strážníci využívají k tréninkům atletický stadion a plaveckou halu. 

Střelecká příprava se uskutečňuje několikrát ročně formou povinné ostré školní střelby na 
cvičné střelnici, která je vždy zakončena přezkoušením jak ze střelby ze služební zbraně, 
tak i z dovednosti zacházení se zbraní. I střelecká dovednost je promítána do hodnocení 
strážníků.  

 

12. Sportovní klub Městské policie Děčín 
Sportovní klub Městské policie Děčín byl založen v roce 2006 se zaměřením na box, 
sálový fotbal a další sportovní aktivity. Cílem klubu je zejména výchova mládeže od 8 do 
18 let. Klub ale nabízí například i možnost výcviku sebeobrany zaměstnanců magistrátu 
nebo výcviku jiných ozbrojených složek. Během dosavadního působení klubu dosáhli 
jeho svěřenci významných úspěchů jak v České republice, tak i v zahraničí. Mladí boxeři 
se mohou pochlubit mnoha tituly z českých i mezinárodních turnajů. V rámci České 
republiky patří v oblasti boxu Sportovní klub Městské policie Děčín k nejúspěšnějším 
sportovním oddílům. SKMP se v loňském roce stal i pořadatelem několika významných 
národních i mezinárodních akcí. Klub funguje zejména díky velké podpoře města, které 
poskytuje prostory i materiální a finanční pomoc. Díky tomu nemusí sportovci platit 
členské příspěvky. Činnost klubu se navíc jeví jako účinná forma prevence kriminality, 
proto se trenéři úspěšně věnují i práci s rizikovou mládeží. 

 

13. Vzdělávání strážníků Městské policie Děčín a jejich hodnocení 
Každý strážník, který nastoupí do pracovního poměru k městské policii, absolvuje 
povinně rekvalifikační kurz (policejní školu) v trvání deseti týdnů, který je zakončen 
zkouškami před komisí ministerstva vnitra. Těmito zkouškami strážník získá osvědčení k 
výkonu služby strážníka MP. Pravidelně jednou za tři roky musí být zkoušky opakovány, 
což vyplývá ze zákona. Tomuto přezkoušení před komisí MV předchází povinný 
prolongační kurz v akreditovaném školicím středisku. 

V rámci MP Děčín je zaveden systém hodnocení strážníků, na jehož základě jsou 
strážníkům upravovány pohyblivé složky mzdy (osobní hodnocení a rizikový příplatek), 
případně i platová třída a služební zařazení. S požadavky a parametry hodnocení jsou 
všichni strážníci seznámeni. Po několikaletém fungování tohoto systému lze konstatovat, 
že kvalita práce strážníků se ve všech ohledech značně zvýšila. Systém se skutečně 
ukázal jako silně motivující, kdy každý strážník může sám aktivně ovlivnit své finanční 
ohodnocení. V rámci ČR tento systém převzalo několik desítek městských policií. Toto 
motivující opatření by i do budoucna mělo zaručit spravedlivé diferencované odměňování 
jednotlivých strážníků podle kvality a množství odváděné práce, schopností a dovedností. 

Několik zaměstnanců MP si v současné doplňuje vysokoškolské vzdělání. V rámci 
rozpisu pracovní doby jsou jim, pokud to situace umožňuje, upravovány rozpisy směn 
tak, aby studium pokud možno nekolidovalo se zaměstnáním. 

Strážníci mají rovněž přístup do e-learningového portálu magistrátu a mohou absolvovat 
vybrané kurzy. V případě potřeby absolvují strážníci specializovaná školení a výcviky 
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(týkající se např. poskytování první pomoci, záchranářských prací ve specifických 
podmínkách, specializovaný výcvik v používání donucovacích prostředků apod.). 

 

14. Spolupráce v rámci IZS 
Spolupráce v rámci IZS Děčín je zcela příkladná a bezproblémová. Městská policie jako 
další složka IZS se účastní převážné většiny zásahů IZS ale i nácviku na nejrůznější 
krizové situace. Strážníci plní celou řadu úkolů při zásazích, zejména zabezpečování míst 
zásahů. Častá je pomoc strážníků hlavně v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy u 
mimořádných událostí, tj. dopravních nehod, havárií nebo poškození komunikací. Časté 
jsou asistence zdravotnické záchranné službě při převozu pacientů do nemocnice. 
Samozřejmá je i činnost strážníků při řešení všech mimořádných událostí, živelních 
pohrom jako jsou např. povodně. Městská policie v případě povodní zajišťuje dopravní 
průjezdnost městem, střežení evakuovaných objektů, poskytuje asistenci při samotné 
evakuaci, informuje obyvatele lokalit o povodňové situaci apod.  

 

15. Spolupráce Městské policie Děčín s Policií ČR 
Spolupráce obou složek ve městě Děčín je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a v systému 
bezpečnosti města je naprosto nevyhnutelná. Společné hlídky jsou organizovány vždy 
podle potřeby v rámci konkrétních akcí. Velký důraz je kladen na spolupráci na úrovni 
vedení obou policií, aby bylo dosaženo co nejlepší koordinace jednotlivých složek při 
plnění společných úkolů. Případné společné hlídky jsou organizovány naprosto cíleně za 
účelem dosažení co největšího užitku tohoto opatření. 

Pravidelně jednou týdně probíhají porady vedení MP Děčín se složkami PČR. Tyto 
porady jsou důležitým nástrojem vzájemného informování zastoupených orgánů o 
aktuálních akcích, činnostech, problémech a plánech kontrol. Informace o mimořádných 
událostech jsou samozřejmě předávány i operativně podle potřeby.  

Policie ČR v hojné míře využívá záznamy z kamerového systému i záznamového zařízení 
hovorů pevných linek Městské policie Děčín při objasňování trestné činnosti různého 
druhu. Mezi statutárním městem Děčín a Policií ČR je uzavřena koordinační smlouva, 
která rámcově upravuje společný postup orgánů obce a orgánů policie při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku, podíl jednotlivých orgánů na činnostech při 
porušení veřejného pořádku, podíl orgánů policie a orgánů obce při předcházení páchání 
trestné činnosti a přestupků, spolupráci v oblasti prevence kriminality apod.  

 

16. Pracovní úrazy v rámci Městské policie Děčín 
V roce 2016 došlo ke třem pracovním úrazům strážníků MP Děčín. Ke všem úrazům 
došlo při výkonu služby při provádění zákroků proti pachatelům trestných činů a 
přestupků. Žádný z úrazů nemá trvalé následky. Ze strany zaměstnanců nedošlo 
k porušení žádných pracovněprávních předpisů ani taktických postupů.  
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17. Informovanost občanů o činnosti Městské policie Děčín 
Městská policie spolupracuje s redaktory několika tiskovin, rádií a televizních stanic. 
Zprávy z činnosti městské policie se objevují zejména ve Zpravodaji města Děčína, 
Děčínském deníku, deníku Právo, deníku Blesk, deníku Dnes, donedávna v regionálním 
týdeníku Princip, Týdeníku 5+2 a na některých webových serverech. Zpravodajství je 
prezentováno i posluchačům několika regionálních rozhlasových stanic i divákům 
televizního zpravodajství zejména regionálním redakcím TV ale i divákům celoplošných 
TV. 

Další možnost získání informací o MP Děčín mají občané na webových stránkách 
Městské policie Děčín, kde jsou pravidelně zveřejňovány tiskové zprávy i zprávy 
z událostí městské policie. Možností informovat se o činnosti městské policie je i přímý 
dotaz na vedení MP Děčín. Od roku 2015 má městská policie nové webové stránky na 
vlastní doméně www.mpdecin.cz. Stránky jsou postavené na systému wordpress a 
bezplatné šabloně. Odkaz na webové stránky je umístěn na oficiálních stránkách 
magistrátu. Stránky spravuje určený strážník – zástupce ředitele MP. Stránky jsou 
rozděleny do několika kategorií, podávají informace o řešených událostech, výslednosti 
MP, struktuře MP, kamerovém systému, přednáškách v oblasti prevence kriminality na 
školách a také o legislativě vztahující se k práci strážníků. Součástí webových stránek je i 
prezentace Sportovního klubu Městské policie Děčín. Prostřednictvím webových stránek 
je rovněž plněna jedna ze základních zákonných podmínek provozu kamerového 
systému, a sice zveřejnění informace o instalaci stálých kamerových bodů. V neposlední 
řadě na webových stránkách MP naleznou občané informace o systému placeného 
parkování, včetně popisu všech možností placení. 

 

18. Prevence kriminality, přednášková činnost, projekty 
V roce 2016 byly realizovány celkem čtyři projekty prevence kriminality, z nichž dva 
byly podpořeny dotací, a to v rámci celostátní Strategie prevence kriminality. Konkrétně 
se jednalo o projekt Romský mentor a projekt víkendových pobytů odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví.  

Projekt Romský mentor pokračuje v Děčíně již od roku 2010. V rámci projektu pracují 
určení jedinci z řad Romů s odsouzenými k alternativním trestům a jejich cílem je 
motivovat odsouzené jedince k tomu, aby podmínky trestu splnili a nenastupovali do 
vězení. V Děčíně se úspěšnost intervence mentorů pohybuje kolem sedmdesáti procent, 
což je v rámci republiky zcela nadstandardní výsledek. 

V průběhu roku pokračoval i projekt Asistent prevence kriminality. Asistenti byli v roce 
2016 financováni díky podpoře Úřadu práce ČR. V řadách městské policie působilo 
celkem 10 asistentů. Projekt pomáhá k posílení pocitu bezpečí v sociálně vyloučených 
lokalitách. V závěru roku 2016 bylo s Úřadem práce v Děčíně dohodnuto prodloužení 
stávajících smluv o 8 měsíců.  

Dále městská policie ve spolupráci se Střediskem městských služeb zaměstnávala deset 
správců veřejného prostranství, jejich úkolem je kromě dohledu nad veřejným pořádkem 

http://www.mpdecin.cz/
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úklid v jim svěřených lokalitách. Tuto aktivitu lze s odstupem času vyhodnotit jako 
úspěšnou. V zaměstnávání správců veřejného prostranství chce městská policie 
pokračovat i v následujícím období.  

Přednášková činnost byla v průběhu roku 2016 značně posílena. Tuto činnost zajišťuje 
určený strážník, který má dlouholeté zkušenosti s prací u městské i státní policie. Strážník 
disponuje vyšším odborným vzděláním a úplným vysokoškolským vzděláním. Přednášky 
jsou určeny především žákům základních škol na druhém stupni a studentům středních 
škol a učilišť. Tematicky se přednášky věnují kriminalitě mládeže resp. kriminalitě 
páchané na mládeži, kyberšikaně, zneužívání návykových látek apod. V průběhu roku 
2016 bylo uskutečněno 327 přednášek. 

 

19. Plnění rozpočtu 
Provozní rozpočet na rok 2016 byl čerpán v rozsahu 70% celkového objemu přidělených 
finančních prostředků. Poměrně výrazná úspora byla způsobena zejména odložením 
nákupu výstroje a dalšího vybavení strážníků na rok 2017 a to z důvodu překážky na 
straně dodavatele. Schválený provozní rozpočet činil 3.500.000,- Kč. Rozpočet na platy 
byl čerpán v rozsahu 98,5%, schválená výše rozpočtu na platy činila 31.651.000,- Kč. 

 

20. Systém placeného parkování 
Od roku 2006 má veškeré parkovací automaty na území města ve správě MP Děčín, která 
zajišťuje výběr hotovosti z automatů a kompletní servis. Za rok 2016 bylo z parkovacích 
automatů vybráno celkem 5.177.482,- Kč včetně plateb za virtuální parkovací lístky. Pro 
porovnání – v roce 2015 dosáhla částka vybraná z automatů 5.125.716,- Kč. Virtuální 
parkovací lístky se na celkovém výběru parkovného podílely částkou 367.428,- Kč. 

V roce 2016 byly dále prodány parkovací permanentky v celkové hodnotě 1.308.535,- 
Kč. 

Náklady na servis a provoz (opravy, náhradní díly, kotouče, tiskárny atd.) činily celkem 
165.029,- Kč. 

V průběhu roku 2016 bylo radou města schváleno nové nařízení města, kterým byly do 
zóny placeného stání začleněny ulice Hudečkova, Komenského náměstí, Boženy 
Němcové, Anenská a Březinova v Děčíně I a část ulice Prokopa Holého v Děčíně IV. Do 
nových lokalit byly instalovány 4 nové parkovací automaty. Současně s instalací nových 
automatů, došlo k výměně 10ks stávajících parkovacích automatů typu DG. Plánem na 
následující období je výměna cca 1-2ks parkovacích automatů za rok. Tato frekvence 
technologické výměny by měla postačovat k udržení parkovacího systému v chodu. 
Investice do pořízení nových parkovacích automatů činila 1.333.178,- Kč, schválený 
rozpočet činil 1.400.000,- Kč. 
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21. Hodnocení plánu MP Děčín stanoveného pro rok 2016 
1. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2015 a dále ji 

zlepšovat, - splněno 

2. aktualizovat plán prevence kriminality na další období od roku 2016 v souladu 
s novou vládní strategií prevence kriminality, - splněno 

3. vypracovat žádosti o dotace na projekty prevence kriminality v roce 2016, -splněno 

4. zahájit spolupráci se Střediskem městských služeb při zaměstnávání jedinců, kteří 
budou kromě úklidu mít na starosti i částečný dohled nad veřejným pořádkem na 
vybraných veřejných prostranstvích, - splněno  

5. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků – trvalé opatření, - plněno 
průběžně 

6. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných 
novel zákonů, - plněno průběžně 

7. pokračovat v modernizaci městského kamerového dohlížecího systému – zajistit 
rekonstrukci min. 1 kamerového bodu (ul. K. Čapka nebo ul. Ruská), - nesplněno  

8. zahájit postupnou výměnu parkovacích automatů, - splněno 

9. zajistit přednáškovou činnost na středních školách v Děčíně, případně na druhém 
stupni základních škol, - splněno 

10. zabezpečit hlídkovou činnost 2 psovodů, - splněno 

11. zmodernizovat vozový park městské policie, - splněno 

12. zmodernizovat počítačové vybavení strážníků. - splněno 

 

22. Plán MP Děčín pro další období 
1. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2016 a dále ji 

zlepšovat,  

2. zajistit financování Asistentů prevence kriminality a správců veřejného prostranství 
na rok 2017, 

3. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků – trvalé opatření,   

4. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných 
novel zákonů,  

5. zajistit modernizaci 1 kamerového bodu,   

6. zajistit výměnu 2ks parkovacích automatů,  

7. dokončit instalaci kamerových bodů systému Sony, 

8. zajistit výměnu služebního vozidla pro potřeby psovodů, 

9. zpracovat záměr instalace kamerového bodu na Zámeckém náměstí v DC1 a 
v Zelené ulici v Děčíně 3 a případně realizovat instalaci, 
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10. otestovat možnosti přenosných kamerových bodů. 

 

23. Stručný přehled (shrnutí) činností Městské policie Děčín 
23.1 Dohled nad veřejným pořádkem: 

- dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, v případě narušení se realizují 
opatření k jeho nápravě, 

- dohled při konání sportovních akcí v Děčíně (basketbalová hala, zimní stadion, 
plavecký areál, atd.), 

- dohled nad veřejným pořádkem v době pořádání společenských a kulturních akcí, 

- kontroly restauračních zařízení se zaměřením na problematiku podávání alkoholu 
mládeži,   

- kontroly dodržování zákazu vstupu do heren pro osoby mladší osmnácti let, 

- dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města, 

- vyhledávání černých skládek, jejich dokumentace, pátrání po původcích, 

- vyhledávání závad na komunikacích, jejich dokumentace, 

- odchyt a převozy toulavých zvířat, 

- vyhledávání vraků motorových vozidel včetně dokumentování, 

- provoz a obsluha kamerového systému,  

- předávání zjištěných závad a problémů příslušným odborům magistrátu, dalším 
orgánům a institucím včetně zpracování dokumentace. 

 

23.2 Ochrana majetku: 

- boj proti majetkové kriminalitě, zejména proti krádežím různého druhu, 

- kontroly zaměřené na prevenci vloupání do motorových vozidel po celém území 
města, 

- kontroly zaměřené na prevenci krádeží motorových vozidel, 

- ochrana osob, 

- preventivní kontroly objektů v majetku města, komerčních i soukromých, 

- provoz a obsluha kamerového systému a PCO.  

 

23.3 Doprava: 

- dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, 

- usměrňování dopravy v případě aktuální potřeby, 

- kontroly dodržování stanoveného dopravního značení, 
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- měření rychlosti, 

- dohled nad placením poplatků za parkovné, 

- provoz a obsluha kamerového systému.  

 

23.4 Prevence kriminality: 

- zpracovávání každoročního programu prevence kriminality v rámci Strategie 
prevence kriminality vyhlašované Ministerstvem vnitra ČR, 

- realizace projektů situační i sociální prevence, 

- spolupráce při zajištění chodu Sportovního klubu Městské policie Děčín, 

- přednášková činnost realizovaná zejména na středních školách v Děčíně, ale i v 
jiných městech, domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních, 

- informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností formou 
pravidelného zveřejňování tiskových zpráv o činnosti MP v místních i celostátních 
médiích a v rámci preventivních informačních kampaní, 

- koordinace práce komise prevence kriminality, 

- spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. 

 

23.5 Asistence: 

- předvádění osob podezřelých ze spáchání přestupku příslušným správním orgánům, 

- asistence při převozu peněz různých institucí zřizovaných městem, 

- doručování písemností pro magistrát, okresní soud a další orgány státní správy a 
místní samosprávy, 

- asistence Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a Záchranné službě v případě 
nenadálých i plánovaných událostí a akcí, 

- potřebná asistence odborům magistrátu města. 

 

23.6 Výjezdy na žádost občanů: 

- zákroky a úkony směřující k napravení nejrůznějšího protiprávního stavu, 

- řešení mezilidských sporů na úrovni občanského soužití, 

- asistence občanům při řešení jejich složitých životních situací. 

 

23.7 Parkovací automaty: 

- výběr hotovostí z parkovacích automatů, třídění a počítání peněz a jejich odvod do 
banky, 

- správa parkovacích automatů, jejich údržba a opravy. 
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23.8 Pult centralizované ochrany: 

- obsluha systému, 

- výjezdy k narušeným objektům, 

- dohled nad objekty. 

 

24. Statistika řešených přestupků 
V roce 2016 řešila Městská policie Děčín celkem 8057 přestupků (v tomto součtu činí 
188 skutků podezření ze spáchání trestného činu, kdy řešení převzala Policie ČR). 
V blokovém řízení bylo v průběhu roku uloženo 5592 pokut v celkové výši 2.593.300,- 
Kč.  

 

Tabulka výslednosti Městské policie Děčín za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.  

 

Přestupky a události 

 
2016 

Porovnání 
s 2015 

Domluva 1978 +382 
Pokuta 3340 +851 

Pokuta na místě 
nezaplacená 

2252 +547 

Předáno 487 -59 
Celkem 8057 +1721 

+ + 
 

Událostí a kontrol 8149 +792 
 

Typy přestupků 

Typ přestupku 2016 
Porovnání 

s 2015 
Doprava 4732 +1009 

Veřejný pořádek, 
alkohol, vyhlášky a 

nařízení aj. 
2747 +559 

Občanské soužití 260 -76 
Majetek 130 +41 

Podezření z trestného 
činu 188 +25 
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25. Zhodnocení stavu veřejného pořádku z pohledu MP Děčín 
Uplynulý rok lze z pohledu bezpečnosti na území města hodnotit relativně pozitivně, 
neboť Děčín zůstává stejně jako v předešlém období v počtu spáchaných trestných činů a 
přestupků v porovnání se srovnatelnými městy v pásmu podprůměru. Statistika městské 
policie sice vykazuje vyšší počet vyřešených přestupků v oblasti veřejného pořádku, 
nárůst nelze nicméně automaticky spojovat se zhoršenou bezpečnostní situací, ale spíše 
s intenzivnějším zaměřením hlídek na tuto oblast bezpečnosti a s posíleným dohledem 
v rizikových lokalitách. 

Bezpečnostní situaci na území města stále ovlivňuje existence sociálně vyloučených 
lokalit a značná migrace obyvatel, často závislých na sociální pomoci státu, z jiných měst 
ČR. V roce 2016 se proto městská policie opět zaměřovala prioritně na dohled v těchto 
lokalitách. V závěru roku 2016 byl před jednu z rizikových oblastí v Děčíně 3 umístěn 
přenosný kamerový bod, který doplňuje stávající kamerový systém. V následujícím 
období by se měla více projevit i činnost Agentury pro sociální začleňování, která se 
situací v uvedených lokalitách zabývá. Městská policie bude spolupracovat na realizaci 
řady projektů společně s agenturou. Prioritou i pro další období zůstává posílený dohled 
v lokalitách sídliště Boletice, části Starého Města, Podmokel, části Děčína II a Děčína VI. 

V posledním čtvrtletí roku 2016 odešlo od městské policie několik strážníků, přičemž 
důvodem byl zejména přechod k Policii ČR. Mzdový rozpočet na následující období 
počítá s doplněním personálního stavu, nicméně problémem, se kterým se nepotýká 
pouze MP Děčín, je nedostatek kvalitních uchazečů, kteří by práci strážníka mohli 
zastávat. Reálně se přijatý zaměstnanec začne efektivně projevovat na činnosti MP až po 
několikaměsíčním zaškolení poté, co získá potřebnou kvalifikaci, kompetence a místní a 
osobní znalost. Zmínit je nutno i fakt, že zájem o práci u městské policie postupně klesá, 
což je dáno zejména aktuální situací na trhu práce, který poskytuje relativní dostatek 
pracovních příležitostí s atraktivnějším finančním ohodnocením. V tomto ohledu hraje 
nezanedbatelnou roli i fakt, že práce strážníka je poměrně nebezpečná, náročná na 
fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. 

Významnou roli v systému bezpečnosti sehrávají preventivní aktivity. Jedná se zejména o 
realizaci projektů Asistent prevence kriminality nebo Romský mentor. V roce 2017 
městská policie na tyto aktivity naváže. Činnost asistentů je již na další období zajištěna 
díky podpoře úřadu práce, financování projektu mentoringu by mělo být zajištěno díky 
zajištění nového zdroje financování. Projekt zajišťuje Centrum Rubikon ve spolupráci 
s Probační a mediační službou ČR. 

V oblasti spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami funguje stále, v minulosti 
nastavený, systém pravidelných týdenních porad a systém včasného předávání informací 
v případě zjištění skutečností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek a bezpečnost. 

V roce 2016 nedošlo na území města k významné události, která by si vyžádala zvýšené 
nasazení sil a prostředků jak ze strany městské tak státní policie. 

Zásadním úkolem pro následující období je dále posilovat pocit bezpečí obyvatel města a 
dále zintenzivnit hlídkovou službu městské policie ve všech ohledech.  



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 06 02

Název:
Zápis z 22. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 02.02.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
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Žádost o přímý odprodej objektu čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost o přímý odprodej objektu v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje

přímý odprodej objektu čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI, včetně pozemku st.p.č. 150 o výměře 265 m2 a 
část pozemku p.p.č. 701/1, dle geometrického plánu č. 875-004/2017 nově ozn. jako p.p.č. 701/9 o výměře 
218 m2, vše v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro KARKO, výrobní družstvo 
nevidomých, se sídlem Lesní cesta 5, Ústí nad Labem, za cenu 1.574.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s 
převodem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14.02.2017 žádost o přímý odprodej objektu v k.ú. Prostřední Žleb a usnesením 
č. RM 17 03 37 27 doporučila zastupitelstvu města schválit přímý odprodej objektu čp. 32, ul. Drážďanská, 
Děčín XVI, včetně pozemku st.p.č. 150 o výměře 265 m2 a část pozemku p.p.č. 701/1, dle geometrického 
plánu č. 875-004/2017 nově ozn. jako p.p.č. 701/9 o výměře 218 m2, vše v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, pro KARKO, výrobní družstvo nevidomých, se sídlem Lesní cesta 5, Ústí nad 
Labem, za cenu 1.574.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, tj. variantu č. 1.

Dále RM projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města schválit přímý odprodej objektu čp. 32, ul. 
Drážďanská, Děčín XVI, včetně pozemku st.p.č. 150 o výměře 265 m2 a část pozemku p.p.č. 701/1, dle 
geometrického plánu č. 875-004/2017 nově ozn. jako p.p.č. 701/9 o výměře 218 m2, vše v k.ú. Prostřední 
Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro KARKO, výrobní družstvo nevidomých, se sídlem Lesní cesta 
5, Ústí nad Labem, za cenu 1.374.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. 

Cena: 1 574 400,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit přímý prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost firmy KARKO, výrobní družstvo nevidomých, Lesní cesta 5, Ústí nad Labem, o přímý 
odkup nemovitosti čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI, včetně pozemku st.p.č. 150 a pozemku p.č. 701/1 vše 
k.ú. Prostřední Žleb 
- žadatel ve své žádosti uvádí, že má z téměř 90% zdravotně postižené zaměstnance a největší počet 
zaměstnanců pracuje nyní v provoze Děčín 
- v zájmu udržování a zvyšování počtu zdravotně postižených zaměstnanců je nucen přecházet na práci, která 
je náročnější na výrobní a skladovací prostory (jedná se o kartonážní výrobu) a prostory jsou pro toto 
nedostatečné – viz. žádost 
- na základě výše uvedených skutečností, firma KARKO, výrobní družstvo nevidomých, žádá o přímý odkup 
nemovitosti čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI, včetně pozemku p.č. 150, vše k.ú. Prostřední Žleb 
- vzhledem k tomu, že se jedná o velkoobjemovou výrobu a nakládka a vykládka materiálu a výrobků je 
prováděna kamionovou dopravou, žádá i o přímý odkup pozemku p.č. 701/1 k.ú. Prostřední Žleb 
- záměrem žadatele je budovu zbourat a na jejím místě vybudovat skladovací prostory 
- žadatel uvádí, že současným nájemníkům by v případě potřeby zajistil jiné nájemní byty 
- pro úplnost OMH uvádí, že sousední nemovitosti, tj. pozemek st.p.č. 148/1 s budovou čp. 25, pozemek 
st.p.č. 149/1 s budovou bez čp., pozemek p.č. 699 vše k.ú. Prostřední Žleb, jsou ve vlastnictví žadatele 
- dále OMH uvádí, že požadovaný pozemek p.č. 701/1 k.ú. Prostřední Žleb, přímo sousedí s pozemkem 
st.p.č. 699 s jinou stavbou (požární zbrojnice) k.ú. Prostřední Žleb, který je v majetku města 
- dle sdělení JSDH je tato požární zbrojnice historicky využívána k uložení části techniky a věcných prostředků 
požární ochrany 
- na základě této skutečnosti byl zveřejněn záměr města prodat část pozemku p.č. 701/1 k.ú. Prostřední Žleb, 
tj. oddělit část pozemku nutnou pro přístup k pozemku st.p.č. 699 s jinou stavbou k.ú. Prostřední Žleb a tuto 
ponechat v majetku města 
- v objektu se nachází 5 bytových jednotek – obsazenost bytových jednotek a technický stav budovy – viz. 
vyjádření OMH 
- k žádosti o přímý odprodej OSC uvádí, že nedoporučuje prodej pozemku p.č. 701/1 k.ú. Prostřední Žleb z 
důvodu, že manipulační plochu nelze pro nedostatečný prostor pro otáčení vozidel využít pro kamionovou 
dopravu 
- zveřejnění záměru na úřední desce 5.10.2016 - 21.10.2016 
- OMH eviduje pouze jednu žádost o odprodej, tj. žádost o přímý odprodej firmy KARKO 
- žadatel byl písemně informován o zveřejnění záměru a dále byl vyzván k doplnění žádosti o přímý odprodej 
objektu a pozemku o návrh ceny za tyto nemovitosti 
- objekt čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI bude odprodán se stávajícími nájemními vztahy 
- žadatel předložil návrh ceny na přímý odkup nemovitostí ve výši: 
- objekt čp. 32, včetně pozemku st.p.č. 150, vše k.ú. Prostřední Žleb – 1.200.000,00 Kč 
- část pozemku p.č. 701/1 k.ú. Prostřední Žleb – 800,- Kč/m2 (tj. 174.400,00 Kč) 
Cena celkem: 1.374.400,00 Kč (varianta č. 2) 
- dle znaleckého posudku č. 679-053/2016 ze dne 21.11.2016 znalce Ing. Zdeňka Ješety je cena stanovena 
ve výši: 
- objekt čp. 32, včetně pozemku st.p.č. 150, vše k.ú. Prostřední Žleb – 1.400.000,00 Kč 
- cena části pozemku p.č. 701/1 k.ú. Prostřední Žleb dle „Zásad“ ve výši: 174.400,00 Kč 
Cena celkem: 1.574.400,00 Kč (varianta č. 1)

záměr RM 23.8.2016 - usn. č. RM 16 14 37 27 
záměr ZM 22.9.2016 - usn. č. ZM 16 07 09 08 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 
OSU – Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji 
objektu č.p. 32 včetně pozemku st.p.č. 150 a pozemku parc. č. 701/1 v katastrálním území Prostřední Žleb za 
účelem rozšíření firmy Karko. Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování Magistrátu 
města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází 
ve stávající ploše a je součástí zóny NV – ZÓNA NERUŠÍCÍ VÝROBY A VÝROBNÍCH SLUŽEB. Prodej 
pozemku p.č. 150 doporučuje zvážit vzhledem k možnému využití ze strany města. V případě, že pozemek 



p.č. 150 nebude prodán, nedoporučuje prodej p.p.č 701/1 z důvodu přístupu k pozemku p.č. 150.
NV - zóna nerušící výroby a výrobních služeb 
Přípustné: areály, objekty a doplňující zařízení nerušící výroby a výrobních služeb celoměstského významu a 
rozsahem malé provozy odpovídající výrobnímu programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigované i 
PHO, hygienicky, dopravně a provozně nenarušující existenci přilehlých polyfunkčních zón, sklady, parkovací 
plochy, odpovídající komunikační síť a technická infrastruktura, zeleň liniová a ochranná, 
Výjimečně přípustné: komerce, bydlení v polyfunkčních domech s podmínkou zachování dominantní funkce 
zóny a dodržení hygienických limitů, Možnost výjimečně přípustného se nevztahuje na lokalitu Podmokly, 
zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění území, garáže, 
Nepřístupné: ostatní trvalé bydlení všech forem, otevřené sportovní plochy, předškolská, školská, zdravotnická 
a sociální zařízení. 
Prostorová uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 intenzita zastavění pozemku v %: až 80 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí pozemky do zóny SM – 
plocha smíšená obytná městská. 
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji nemovitosti čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI, 
včetně st.p.č. 150 a pozemku p.č. 701/1 vše v k.ú. Prostřední Žleb. Upozorňuje, že toto vyjádření k prodeji 
nenahrazuje příslušná vyjádření odboru životního prostředí k demolici a následné výstavbě na shora 
uvedených pozemcích, v souladu s platnými právními předpisy. 
OSC – nedoporučuje prodej p.č. 701/1 k.ú. Prostřední Žleb. Uvedenou manipulační plochu nelze pro 
nedostatečný prostor pro otáčení vozidel využít pro kamionovou dopravu. Vyjádření k samotnému prodeji 
domu čp. 32, ul. Drážďanská není v kompetenci silniční správního úřadu. 
OMH - jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími, jehož obvodové i vnitřní stěny jsou cihlové. Střecha 
je sedlová členitá, stropy jsou dřevěné trámové. Okna jsou dřevěná dvojitá, nebo zdvojená a na schodišti 
jednoduchá. Střešní krytina je dožitá a v nejbližší době bude nutná celková výměna, okna jsou rovněž v 
havarijním stavu. V objektu je nutné do budoucna počítat s výměnou podlah, rozvodů elektroinstalace a vody.
Rekonstrukce části plynových rozvodů a plynové přípojky byla provedena v roce 2014. V objektu se nachází 5 
bytových jednotek. 
Bytová jednotka č. 1 – nájemní smlouva na dobu neurčitou, nájemce bytovou jednotku neužívá, zaslána 
výpověď. 
Bytová jednotka č. 2 – nájemní smlouva na dobu neurčitou, nájemce má dluhy na nájemném a službách 
spojených s užíváním bytu, zaslána výpověď. 
Bytová jednotka č. 3 – nájemní smlouva na dobu neurčitou, užívá rodina se 4 dětmi, nájemné je řádně 
hrazeno. 
Bytová jednotka č. 4 – bytová jednotka je volná. 
Bytová jednotka č. 5 – nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.5.2016. Nájemce se odstěhoval, 
bytovou jednotku nepředal. Dluh na nájemné činí ke dni 31.12.2016 – 49.457,49 Kč. Předáno právnímu 
zástupci města na podání žaloby na vyklizení bytové jednotky. 
Z důvodu neutěšeného technického stavu objektu, který předpokládá finančně nákladné opravy, se přiklání k 
odprodeji objektu, avšak upozorňuje na skutečnost, že vláda schválila koncepci sociálního bydlení pro rok 
2015 až rok 2020 a v souvislosti s tím se připravuje zákon o sociálním bydlení, kde se předpokládá povinnost 
obce zajistit určité procento sociálních a dostupných bytů z celkového počtu bytů na území obce. Za tímto 
účelem bude obec zřizovat obecní fond rozvoje sociálního bydlení, který bude naplňován vlastní výstavbou, 
rekonstrukcí nebo stávajícími byty v obecním vlastnictví. Pokud bude zákon o sociálním bydlení takto 
schválen, je pravděpodobné, že město Děčín nebude mít dostatečnou kapacitu bytových jednotek. 
Pro informaci OMH uvádí, že ZP č. 679-053/2016 je obsáhlý a je k nahlédnutí na OMH. V příloze je 
naskenována pouze část ZP. 
OMH doporučuje schválit přímý odprodej objektu, neboť dle „Zásad“ může zastupitelstvo města rozhodnout o 
přímém odprodeji předem určenému kupujícímu za schválenou cenu zastupitelstvem města, a to: 
- z důvodu obecního zájmu nebo v případech zvláštního zřetele hodných 
- v případech, dojde-li v době nabídkového řízení zvlášť atraktivní nebo zcela výjimečná nabídka. 

Účel dle žádosti: vybudování skladovacích prostor 

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej: 
dle „Zásad“: 
- objekt čp. 32, včetně pozemku st.p.č. 150 k.ú. Prostřední Žleb – dle ZP – 1.400.000,00 Kč 



- pozemek - dle „Zásad“ – II. pásmo – 1 000,- Kč/m2 x koef. 0,8 (podnikání) – 800,- Kč/m2, tj. celkem 174. 
400,00 Kč, tj. cena celkem 1.574.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem 
dle žadatele: 
- objekt čp. 32, včetně pozemku st.p.č. 150 k.ú. Prostřední Žleb – 1.200.000,00 Kč 
- pozemek 800,- Kč/m2, tj. celkem 174.400,00 Kč, tj cena celkem 1.374.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s 
převodem 

Žadatelé: KARKO, výrobní družstvo nevidomých, Lesní cesta 5, Ústí nad Labem 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OMH                   
A A/pozn. A/pozn. N pozn.                   

Vysvětlivky:

Příloha: snimek+zadost 
KARKO.pdf Komentář:          

Příloha: Nabidka ceny 
zadatele.pdf Komentář:          

Příloha: GP.pdf Komentář:          

Příloha: ZP.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:07 podepsáno

























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 06 04

Název:
Žádost o přímý odprodej bytové jednotky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost o přímý odprodej b.j.č. 789/4 v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I a
schvaluje

přímý odprodej bytové jednotky č. 789/4 v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I, včetně spoluvlastnického 
podílu 733/4363 na společných částech budovy čp. 789 a zastavěném pozemku p.č. 2673 – zast. pl. a 
nádvoří, pro ******, za cenu ve výši 335.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 668-042/2016 ze dne 7.11.2016 
znalce Ing. Zdeňka Ješety. 
V souladu s „Doplňkovými pravidly“ 
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav.



Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14. 02. 2017 žádost o přímý odprodej bytové jednotky č. 789/4 v objektu čp. 789
ul. Krokova, Děčín I a usnesením č. RM 17 03 37 26 doporučila zastupitelstvu města schválit přímý odprodej 
bytové jednotky č. 789/4 v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu 733/4363 na 
společných částech budovy čp. 789 a zastavěném pozemku p.č. 2673 – zast. pl. a nádvoří, pro ******, za cenu 
ve výši 335.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 668-042/2016 ze dne 7.11.2016 znalce Ing. Zdeňka Ješety. 
V souladu s „Doplňkovými pravidly“ 
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav, tj. variantu č. 1.
 

 
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města schválit přímý odprodej bytové jednotky č. 
789/4 v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu 733/4363 na společných 
částech budovy čp. 789 a zastavěném pozemku p.č. 2673 – zast. pl. a nádvoří, pro ******, za nabízenou cenu 
ve výši 185.000,00 Kč. V souladu s „Doplňkovými pravidly“ - se kupní cena navýší o případné náklady na 
řešení oprav.
 

 
Dále RM projednala variantu č. 3, tj. nedoporučit zastupitelstvu města schválit přímý odprodej bytové jednotky 
č. 789/4 v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu 733/4363 na společných 
částech budovy čp. 789 a zastavěném pozemku p.č. 2673 – zast. pl. a nádvoří, pro ******, za nabízenou cenu 
ve výši 185.000,00 Kč. V souladu s „Doplňkovými pravidly“ - se kupní cena navýší o případné náklady na 
řešení oprav.
 

 

 

Cena: 335 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit přímý prodej



Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva: 

Rekapitulace: 
- žádost o přímý odprodej b.j.č. 789/4 stávajícímu nájemci této bytové jednotky 
- žadatel bytovou jednotku nekoupil v prvním prodejním kole 
- v současné době má zájem o koupi bytové jednotky a nabízí cenu 185.000,00 Kč 
- OMH informoval žadatele, že dle “Doplňkových pravidel“, je cena za bytovou jednotku, včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěném pozemku, stanovena dle znaleckého 
posudku č. 668-042/2016 ze dne 7.11.2016 ve výši 335.000,00 Kč 
- žadatel řeší hypotéku a akceptuje vyšší cenu za b.j. dle znaleckého posudku 
- OMH doporučuje přímý odprodej bytové jednotky žadateli jak z morálního hlediska (nájemce bytu), tak z 
hlediska finančního (do budoucna nižší příspěvek města jako spoluvlastníka do fondu oprav) 
- žadatel jako nový spoluvlastník bude mít povinnost podílet se na opravách a rekonstrukci celého objektu, 
který je ve špatném technickém stavu 
- v objektu je 6 bytových jednotek, z toho byly 2 bytové jednotky odprodány z majetku města

OMH obdržel žádost p. ****** o přímý odprodej b.j.č. 789/4 s nabízenou cenou 185.000,00 Kč. V žádosti 
uvádí, že bude muset investovat nemalé peníze na výměnu oken a komínových průduchů. OMH informoval 
žadatele o prodeji této b.j. dle “Doplňkových pravidel“, tj. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 335.000,00 
Kč. Žadatel sdělil, že tuto vyšší cenu akceptuje. Pro informaci OMH uvádí, že ZP č. 668-042/2016 je obsáhlý a 
je k nahlédnutí na OMH. V příloze je naskenována pouze část ZP. I přes skutečnost, že dle „Doplňkových 
pravidel“ žadatel nevyužil práva první koupě ani práva přednostního nabytí jednotky, OMH doporučuje přímý 
odprodej bytové jednotky stávajícímu nájemci. Žadatel je letitým nájemcem této bytové jednotky, není 
dlužníkem města, řádně platí nájem a služby s ním spojené.
 
Dále k tomuto OMH uvádí: 
- záměr odprodat objekt čp. 789 ul. Krokova, Děčín I byl schválen v ZM dne 23.5.1996 
- žádost o přímý odprodej obsazené bytové jednotky č. 789/4, ul. Krokova, Děčín I zveřejněna na úřední 
desce 13.1.2017 - 30.1.2017 
- v objektu je 6 bytových jednotek, z toho byly 2 bytové jednotky odprodány z vlastnictví města dle 
„Doplňkových pravidel“ 

OMH doporučuje schválit přímý prodej bytové jednotky, neboť dle „Doplňkových pravidel“ může zastupitelstvo 
města rozhodnout o přímém odprodeji předem určenému kupujícímu za schválenou cenu zastupitelstvem 
města, a to: 
- z důvodu obecního zájmu nebo v případech zvláštního zřetele hodných 
- v případech, dojde-li v době nabídkového řízení zvlášť atraktivní nebo zcela výjimečná nabídka. 

Kupující není v evidenci dlužníků města.

Vyjádření:

Příloha: zadost, upresneni 
ceny.pdf Komentář:          

Příloha: cast ZP.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:26 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:08 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 06 05

Název:
Zápis č. 2/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.2.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 2/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.2.2017 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: FV ZM doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - Zápis č. 2/2017 ze ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.2.2017 

Vyjádření:

Příloha: Zapis FV ZM 15 
2_2017_anon..pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 16.3.2017 10:22 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.3.2017 11:31 podepsáno
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Finanční výbor zastupitelstva města Děčín 
 
 

ZÁPIS č. 2/2017 
 

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 15. února 2017 
 
 

Začátek: 15,00 hod. 
 
 
Přítomni:  
 
Dle prezenční listiny v příloze 
 
 
Program: 
 
1) Zahájení 
2) Plán oprav restaurace na Pastýřské stěně 
3) Problematika vymáhání pohledávek na úseku OMH a OŽP 
4) Problematika veřejné zakázky – Zámek Děčín 
5) Různé 
 
 
1. Zahájení 
 
Jednání zahájil Ing. Raška, přítomné přivítal a seznámil je s programem jednání, k programu 
nebyly připomínky.  
 
V úvodu obdrželi členové finančního výboru aktuální výsledky hospodaření k 31. 1. 2017.  
 
 
2. Plán oprav restaurace na Pastýřské stěně 
 
Do jednání FV ZM byli k dané problematice přizváni zástupci OMH a OR. Byly diskutovány 
podmínky zadané veřejné zakázky na Výměnu a repasi oken a balkonových dveří v objektu 
restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín IV, zejména prokazování atestu výrobků. 
V této souvislosti byla diskutována i veřejná zakázka na dodavatele PD na opravu střechy 
zimního stadionu. 
 
Dále byla podána informace o dokončovacích pracích na odvlhčení objektu. 
  
 
 3. Problematika vymáhání pohledávek na úseku OMH a OŽP 
 
Dále byli na jednání FV ZM pozváni k problematice vymáhání pohledávek zástupci odboru 
místního hospodářství a odboru životního prostředí. Zástupci obou odborů pohovořili o 
způsobu vymáhání pohledávek zejména za úsek správy bytového fondu a pohledávek za 
umístění zvířete v útulku pro toulavá a opuštěná zvířata.  
 
Na úseku správy BF jsou upomínky zasílány v souladu se Směrnicí č. 4-5 K postupu při 
správě pohledávek statutárního města Děčín do 90 dnů po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí s výjimkou čtvrtletí, kdy je prováděno vyúčtování služeb za předchozí kalendářní rok, 
ve kterém je stanovena lhůta k úhradě celkového nedoplatku. 
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Na tomto úseku byla diskutována otázka podávání žalob na dlužné služby až po jejich 
vyúčtování. 
 
FV doporučil prověřit možnost podávání žalob na dlužné služby dříve, a to již na 
nezaplacené dohodnuté a splatné zálohy na tyto služby. 
 
Dále bylo konstatováno, že nájemní smlouvy se zpravidla uzavírají na dobu určitou (zpravidla 
3 měsíce) a v případě neplacení nedochází k prodlužování nájemních smluv. Po zkuše-
nostech z jednání bytové komise bylo doporučeno v některých případech uzavírání smluv 
s občany, kteří nemají trvalý pobyt v Děčíně, a neplatí tudíž místní poplatek za provoz 
systému nakládání s komunálním odpadem, zvážit jejich motivaci stát se občanem města, 
resp. řešit způsob úhrady služby přímo Technickým službám a.s. 
 
Na úseku pohledávek za umístění zvířete v útulku pro toulavá a opuštěná zvířata je vymáhání 
pohledávek zajišťováno rovněž v souladu se zmiňovanou směrnicí.   
 
 
3. Problematika veřejné zakázky – Zámek Děčín 
 
FV byl informován, že rada města na svém jednání dne 14.02.2017 projednala problematiku 
vrácení části dotace ve výši 25% z celkové částky 146 735 443,98 Kč u veřejné zakázky 
s názvem Zámek Děčín – kulturně společenské centrum, administrovanou v roce 2009 
externím administrátorem, a po seznámení se stanoviskem advokátní kanceláře rozhodla 
usnesením č. 17 03 36 04 o nezaplacení částky 36 035 819,19 Kč na základě výzvy k vrácení 
dotace dotčené nesrovnalostí ze dne 12.1.2017 a vyčkání doručení platebního výměru s tím, 
že po doručení budou uplatněny všechny přístupné opravné prostředky. 
 
FV vzal na vědomí rozhodnutí rady města ze dne 14.02.2017 
 
 
4. Různé 
 
V rámci tohoto bodu byl FV seznámen s návrhem ÚOHS na možnost využití procedury 
narovnání ve věci zahájeného správního řízení, v němž ÚOHS šetří možné narušení 
hospodářské soutěže vydáním OZV č. 3/2013 (regulace hazardu ve městě). Výsledkem této 
procedury by mělo být zkrácení doby správního řízení, vydání stručného sdělení výhrad a 
snížení ukládané sankce o 20%. Bylo sděleno, že zástupci města se zúčastní ústního jednání, 
v rámci něhož se shrnou základní okolnosti případu, jejich právní hodnocení a bude úřadem 
sdělena předpokládaná výše pokuty s tím, že konečné rozhodnutí o využití této procedury 
přísluší orgánům města. 
 
V závěru roku byl ministerstvem financí povolen provoz sázkových her  v kasinu včetně 
technických her cca ve 14 provozovnách (kromě stávajících 3 kasin). Vzhledem k tomu, že 
povolení k provozování technických her byla vydána maximálně na dobu jednoho roku, skončí 
jejich provoz nejpozději do konce roku 2017. Další povolení již bude probíhat v režimu nového 
zákona o hazardních hrách. Legislativa povolování hazardních her je v současné době složitá 
vzhledem k tomu, že dobíhají povolení vydaná dle zákona o loteriích, účinného do 
31.12.2016, a na nový povolovací proces se vztahuje zákon o hazardních hrách, účinný od 
1.1.2017. Informativní přehled povolených technických hracích zařízení podle jednotlivých 
měst a obcí je zveřejněn na stránkách MF ČR. 
 
 
Konec jednání: 16,55 hod. 
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Další jednání FV ZM proběhne dne 22. 3. 2017 
 
V Děčíně dne 17. února 2017          
 
    
 
                                                                                 

             Ing. Vojtěch Ryvola, v.r. 
           předseda  FV ZM 
 
 





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 06 06

Název:
Žádost paní ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek a 
schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní ****** v celkové výši 16.852,38 Kč v předloženém 
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 14.2.2017 žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení 
splátek a usnesením č. RM 17 03 37 04 doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání dluhu a 
povolení splátek s paní ****** v celkové výši 16.852,38 Kč v předloženém znění.

Cena: 16 852,38
Návrh postupu: RM doporučuje uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
V souladu se směrnicí č. 4-5 ze dne 23.8.2016 požádala bývalá nájemnice městského bytu ****** odbor 
místního hospodářství o projednání a schválení dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Žadatel: ******Dlužná částka se skládá z nedoplatku nájmu v částce 15.623,72 Kč a úroku z prodlení ve výši 
1.228,66 Kč

Vyjádření:

Příloha: zadost_anonym.pdf Komentář:          

Příloha: Dohoda_ZM_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 21.3.2017 12:27 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 22.3.2017 08:01 podepsáno



statut Xřní  AÍž:šřo ďeíín
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i Příloh; 0 
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Č.dop.;
Lisiu;
Druh:uznan í dluhu

s navrženým splátkovým kalendářem
ft v T- •• • • • I IM D C 4 1 1 7 10 7 4

1. Magistrát města Děčína, Odbor místního hospodářství - k rukám Bc. Erika 
Kejzlarová

{dále jen ,,věřitel“)

a
2.  

(dále jen „dlužník")

I.
Účastníci činí nesporným, že mezi sebou uzavřeli v roce 2015 nájemní smlouvu v bytovém domě 

 Dlužník nehradil smluvní nájemné, které bude přesně vyčísleno.

Dlužník uznává svůj dluh, který zatím nebyl projednán soudem a navrhuje mimosoudní dohodu.

Dlužník navrhuje věřiteli, že bude dlužně nájemné s přihlédnutím ke svým finančnmím možnostem 

splácet ve výší 500 Kč měsíčně.

IV.
Toto uznání dluhu je vyhotoveno ve 2 stejnopisech, po jednom pro věřitele a dlužníka.

Dlužník prohlašuje, že si tuto listinu rádně přečetl a na důkaz toho, že tvrzení v něm uvedená jsou 

pravdivá a nezkreslená, s péči a opatrností vše posoudil a na důkaz toho připojuje svobodně a 

vážně svůj vlastnoruční podpis.

V Děčíně dne 23.1.2017

Za dlužníka opatrovník: 



 
Uznání dluhu a dohoda o splátkách 

v souladu s ustanovením § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Statutární město Děčín, 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO: 00261238  
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou statutárního města Děčín 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
paní  
trvale bytem 
zastoupena 
trvale bytem
(dále jen „dlužník“) 
 
uzavírají toto 
 

Uznání dluhu a dohodu o splátkách 
 

I. 
 

1. Účastníci této dohody prohlašují, že dlužníci dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody: 
 

Nájem a platby za služby spojené s užíváním bytu  
ve výši                    15.623,72 Kč         
úrok z prodlení ve výši                         1.228,66 Kč 
celkem částku                   16.852,38 Kč        
 

2. Částku 16.852,38 Kč, slovy: šestnáct tisíc osm set padesát dva korun českých, třicet 
osm haléřů, uznává dlužník co do důvodu i výše včetně zákonného příslušenství a 
zavazuje se jej zaplatit v souladu s čl. II. této dohody.  

 
 

II. 
 

1. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 16.852,38 Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 500,00 Kč. První splátka bude uhrazena nejpozději do 
posledního dne v měsíci následujícím po měsíci ve kterém byla dohoda podepsána. 
 

2. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s., č.ú. 4169292/0800, 
pod v.s. 14302505 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.  
 

3. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku 
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje zaplatit úrok z prodlení do 
8 dnů ode dne obdržení výzvy věřitele k jeho zaplacení. 
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4. V případě prodlení s úhradou byť jen jediné měsíční splátky, delšího než 5 dnů, ztrácí 
dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je 
povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele. 

 
 

 
III. 
 

1. Jakékoliv změny této dohody mohou být učiněny pouze na základě písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 
 

3. Tato dohoda nabývá platnosti schválením radou města usnesením č. ZM 17 03 06 06, 
ze dne 30.3.2017 a účinnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami. 
 

4. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu náležitě přečetli a souhlasí s jejím 
obsahem. Účastníci této dohody dále prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena za jejich 
vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 
 
 
 
 
V Děčíně dne                      V Děčíně dne  

 
Mgr. Marie Blažková              

       
 

………………………………………..               ………………………………………..                           
          věřitel                                                                           dlužník 

          
                                          



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 06 07

Název:
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017 a návrh Smlouvy

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce 
od 01.04.2017 do 31.12.2017 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, 
zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem a

rozhodlo

o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce od 01.04.2017 do 
31.12.2017 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. 
Petrem Fialou, generálním ředitelem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce od 
01.04.2017 do 31.12.2017 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, 
zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce od 01.04.2017 do 
31.12.2017 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. 
Petrem Fialou, generálním ředitelem.

Cena: 2 437 800,00
Návrh postupu: RM doporuřuje rozhodnout o uzavření Smlouvy.



Důvodová zpráva:
Při schvalování rozpočtu na rok 2017 nebyla statutárnímu městu Děčín zcela známa výše neinvestiční dotace 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS) od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Z tohoto 
důvodu byla orgánům města Děčín předložena dne 15.12.2016 usn. č. ZM 16 10 04 04 Smlouva o zajištění 
závazku veřejné služby prozatím na období od 01.01.2017 do 31.03.2017 s tím, že v tomto období bude LPS 
hrazena z rozpočtu statutárního města Děčín. 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení LPS na území 
Ústeckého kraje pro město Děčín na rok 2017 ve výši 1.937.800,00 Kč. Hrazena bude tzv. vyrovnávací platba 
skládající se z prokazatelné ztráty vzniklé provozovateli v důsledku zabezpečení LPS a její součástí je 
přiměřený zisk provozovatele. Za přiměřený zisk lze považovat maximálně 10% z nákladů vzniklých v daném 
účetním období a za jeho následné zdanění odpovídá provozovatel. Náklady na zabezpečení LPS na rok 
2017 nesmí přesáhnout 2.437.800,00 Kč. Následná Smlouva o zajištění závazku veřejné služby mezi 
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. se uzavírá na období od 01.04.2017 do 31.12.2017. 

Ve Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce s platností od 01.04.2017 do 
31.12.2017 byla navýšena sazba za ohledání a vyplnění příslušné části Listu o prohlídce zemřelého lékařem 
mimo ordinační dobu ze stávajících 500,00 Kč na 1.000,00 Kč. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě 
požadavku Krajské zdravotní, a.s., s ohledem na narůstající tlak ze strany lékařů zajišťujících lékařskou 
pohotovostní službu (viz příloha č. 2).

Vyjádření:

Příloha:
priloha_1_Smlouva_DC_
KZ_LPS_2.-4.čtvrtleti_201
7_anonym.pdf

Komentář:          

Příloha: priloha_2_zadost_KZ_ano
nym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 16.3.2017 15:03 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 22.3.2017 08:38 podepsáno



   

 

Smlouva o zajištění  
závazku veřejné služby 

uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
Číslo objednatele :  
Číslo poskytovatele : 
 

S m l u v n í   s t r a n y 
 
Objednatel: 
Město    Statutární město Děčín 

se sídlem  :  Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 
zastoupený  :   Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou 
IČ   :  00261238 
DIČ   :  CZ 00261238 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu  :  19-921402389/0800 
Zástupce pro  
věcná jednání:   Ing. Renáta Grešíková 
jméno/funkce  vedoucí odboru OSV 
telefon, fax  :   412 593 241 
e-mail  :  renata.gresikova@mmdecin.cz 

a 
 
Poskytovatel: 

          Krajská zdravotní a.s., poskytovatel zdravotních služeb 
zastoupený  :  Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem 
IČ   :  25488627 
se sídlem  :  Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
Bankovní spojení :  
 
Číslo účtu   :  
Místo provozování:  U Nemocnice 605/1, 405 99, Děčín 2 
Zástupce pro  
věcná jednání:  
telefon, mobil. tel.: 
e-mail  :  
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 
 

S M L O U V U O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby   
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Článek I. 
Účel a předmět smlouvy 

 
1. Účelem smlouvy je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím 

zdravotní pohotovostní péče jako veřejné služby spočívající v poskytování lékařské 
pohotovostní služby (dále jen LPS) včetně zabezpečení prohlídky těla zemřelého 
pro spádové území obce s rozšířenou působností Děčín, v období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 
2017, v souladu s ustanovením, § 110 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).  

2. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění 
závazku veřejné služby v podobě zabezpečení LPS.  

3. Objednatel na základě usnesení č. …………  ze dne ………. objednává u poskytovatele 
zajištění LPS a poskytovatel se zavazuje zabezpečit v souladu s podmínkami stanovenými 
touto smlouvou organizaci a provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS v oboru 
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost, v rozsahu stanoveném 
v článku II. této smlouvy.  

 
 

Článek II. 
Povinnosti poskytovatele 

 
Poskytovatel je povinen: 
1) Zabezpečit provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS včetně zabezpečení 

prohlídky těla zemřelého v rozsahu: 

a) v pracovních dnech v délce 3 hodiny tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový úsek 
od 18:00 do 20:00 hod., 

b) ve dnech pracovního klidu v délce 9 hodin tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový 
úsek od 10:00 do 17:00 hod.. 

 
2) Zabezpečit po ukončení provozu ordinace LPS prohlídku těla zemřelého a vyplnění 

příslušné části Listu o prohlídce zemřelého lékařem takto: 
a) ve dnech pondělí až čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby 

příslušné ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
b) ve dnech pátek a sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby 

příslušné ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne, 
c) v neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace 

LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
d) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a po nich následuje 

pracovní den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 

e) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud po nich následuje den pracovního klidu, v časovém 
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace a končí  začátkem 
provozu ordinace LPS následujícího dne, 

včetně zajištění dopravy lékaře na místo výkonu ohledání zemřelé osoby a zpět.  
3) K zajištění prohlídky těla zemřelého dle §83 a násl. Zákona slouží telefonní číslo 155 

(hlavní dispečink záchranné služby), které bude dostupné v době provozu ordinace LPS 
dle odst. 1 a v době po ukončení provozu ordinace LPS dle odst. 2. Toto číslo oznámí 
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objednatel na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde se oznamuje úmrtí osoby 
v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař uvedený v §84 odst. 2 písm. a) Zákona.  

4) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťování LPS, bylo v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a bylo vedeno odděleně. 

5) Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 
závazku veřejné služby dle této smlouvy, že aktivita nebo služba byla objednána 
statutárním městem Děčín a financována Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín. 

6) Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu věcného plnění, tj. 
čerpání vyrovnávací platby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence, 
kontrolu přítomnosti zdravotnického personálu v ordinační době, apod.. 

7) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pracovníky 
objednatele o všech změnách, týkajících se identifikace poskytovatele nebo způsobu 
organizace a zabezpečení LPS. 

8) Předkládat pravidelný měsíční výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS - návštěvnost a 
výkaz o nákladech při zabezpečení provozu ordinace LPS, prostřednictvím formulářů, 
které jsou jako přílohy č. 2 a č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 

9) Informovat objednatele o přijetí peněžních prostředků nebo darů poskytnutých 
poskytovateli třetími osobami v souvislosti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní 
prostředky nebo dary zohlednit při výpočtu vyrovnávací platby a při zpracovávání 
pravidelného měsíčního vyúčtování ve výkazu o nákladech při zabezpečení a provozu 
ordinace LPS.  

10) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním 
orgánem objednatele, které mohou vést i k vyloučení poskytnutí a vrácení jakékoli 
nadměrné vyrovnávací platby.  

 
 

Článek III. 
Povinnosti Objednatele 

 
Objednatel je povinen: 
1) Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS 

vyrovnávací platbu za celé smluvní období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017. Plán nákladů 
a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené období je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
této smlouvy.  

2) Poskytnout poskytovateli za provedení jednoho každého ohledání zemřelé osoby v době 
po ukončení provozu ordinace LPS a vyplnění ohledacího listu, dle odst. 2 článku II. této 
smlouvy, odměnu ve výši 1 000 Kč. 

3) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, poskytovatele 
o všech změnách, týkajících se identifikace objednatele nebo způsobu organizace a 
zabezpečení LPS. 

 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
1) Vyrovnávací platba se vypočítá podle vzorce: VP = HV + OP, kde VP znamená výši 

vyrovnávací platby, HV je hospodářský výsledek zjištěný jako rozdíl mezi náklady 
vynaloženými při poskytování služby LPS a příjmem ze služby LPS, OP je přiměřenou 
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odměnou Poskytovateli, kterou je max. 10% z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba 
nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění 
závazku veřejné služby se zohledněním příslušných příjmů a přiměřeného zisku. 

2) Poskytovatel bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této 
smlouvy je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 
20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“). 

3) Vyrovnávací platba dle odst. 1) článku III. a odměna dle odst. 2) článku III. této smlouvy 
bude uhrazena vždy měsíčně na základě faktur vystavených a doručených poskytovatelem 
objednateli. 

4) Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, 
ve kterém došlo k realizaci LPS. 

5) Přílohou faktury bude výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS a výkaz o nákladech 
na zabezpečení a provoz ordinace LPS, dle odst. 8) článku II. této smlouvy.  

6) Přílohy faktury zašle poskytovatel také v elektronické podobě na adresu: 
bohumila.havelkova@mmdecin.cz  

7) Faktury budou splatné do 15-ti dnů od doručení objednateli a budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8) V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn ji vrátit poskytovateli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl 
v prodlení s její úhradou. Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová 
lhůta splatnosti. 

9) Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

10) Na uhrazenou vyrovnávací platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, kdy se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití 
peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje v souvislosti s plněním 
závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících případech:  
a) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS 

v rozsahu ordinačních hodin stanovených touto smlouvou,  
b) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS 

v odbornosti stanovené odst. 3 článku I.,  
c) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul veškeré platby 

získané od zdravotních pojišťoven za ošetřování pacientů v rámci LPS,  
d) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul jakékoliv ostatní 

finanční příjmy získané v souvislosti s provozem ordinace LPS,  
e) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel zahrnul do nákladů položky, které 

nesouvisí s provozem ordinace LPS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu se 
zněním této smlouvy.  

11) V případě, že poskytovatel nezabezpečí provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) 
článku II. této smlouvy, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze za skutečnou dobu 
provozu LPS. Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených 
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v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové 
výše měsíční vyrovnávací platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel 
nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy. 
Smluvní pokuta nebude požadována v případě porušení odst. 1) článku II. z důvodu 
spočívající ve vyšší moci. 

12) V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že poskytovatel 
nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy a 
přitom mu byla za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou 
vyrovnávací platbou, může objednatel snížit vyrovnávací platbu v dalším vyúčtování a to 
ve výši odpovídající neoprávněně vyúčtované částce. Objednatel je dále oprávněn za 
každý den porušení povinností uvedených v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční vyrovnávací platby za kalendářní 
měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle 
odst. 1) článku II. této smlouvy. Obdobně bude postupováno v případě, že poskytovatel 
uvedl nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze č. 1. 

13) Zdravotní výkony provedené v rámci provozu ordinace LPS (vč. ohledání zemřelé osoby) 
vykáže poskytovatel LPS příslušným zdravotním pojišťovnám. Takto získané příjmy 
od zdravotních pojišťoven a příjmy získané jako regulační poplatky od pacientů 
ošetřených v ordinacích LPS zaznamená v účetních výkazech jako příjmovou položku 
provozu LPS.  

14) Za uznatelné provozní náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené 
především na odměny zdravotnického personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé, 
nezbytné materiální vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé v souvislosti se 
zabezpečením provozování ordinace LPS, případně pouze poměrná část těchto nákladů, 
pokud tyto náklady vznikly v důsledku společné realizace činností stanovených touto 
smlouvou a jiných činností, které poskytovatel také vykonává. Za neuznatelné náklady 
jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména na pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku (nákup přístrojů, zařízení, software, hardware atd.). 

15) Poskytovatelem zpracovaný plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené 
období, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, lze měnit pouze formou 
písemného dodatku ke smlouvě a důvodem pro jeho přepracování mohou být především 
zásadní systémové změny ovlivňující organizaci a zabezpečení LPS (např. změna 
legislativních norem v předmětné oblasti, úprava plateb zdravotních pojišťoven za 
dotčený druh zdravotní péče aj.).   

16) Ostatní obecné podmínky provozování LPS, které nejsou specifikovány v této smlouvě, 
jsou upraveny ve Způsobu zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od  
1. 1. 2017, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.  

 
 

Článek V. 
Zrušení smlouvy 

 
 
Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která 
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, 
smlouva nezaniká. 
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Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 4.2017 do 31. 12. 2017. Tuto smlouvu lze 

měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných 
dodatků. 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem její publikace dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv. Publikaci provede objednatel. 

3) Smlouva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran.  
4) Poskytovatel souhlasí se zveřejněním svého jména, popř. obchodní firmy, identifikačního 

čísla, adresy a účelu poskytnutí vyrovnávací platby. 
5) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 

vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení 
občanského zákoníku s výjimkami uvedenými v § 170 správního řádu. 

6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
a) příloha č. 1 – „Plánované náklady a výnosy provozu ordinace LPS“  
b) příloha č. 2 – „Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost“, 
c) příloha č. 3 – „Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS“, 
d) příloha č. 4 – „Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém 

kraji od 1. 1. 2017“. 
7) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel 

a poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 Za objednatele: Za poskytovatele: 
Děčín,  dne …………………..       Ústí n. L. dne ………………. 
 
 
 
 …………………………………..… ………………………………………. 
          Mgr. Marie Blažková Ing. Petr Fiala 
             primátorka města generální ředitel 
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Příloha č. 1a):  
 

Plánované  náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS Všeobecný praktický lékař  

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 
U Nemocnice 1, 405 02 Děčín II - Nové Město 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 4. do 31. 12. 2017 (v Kč) 

1. Náklady celkem 1 124 434 
1.1. Mzdové náklady 981 207 
1.2. Provozní náklady  12 750 
1.3. Platby za služby  130 477 
2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů) 112 443 
3. Výnosy 562 500 
3.1. Platby zdravotních pojišťoven 420 000 
3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)  142 500 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 674 377 

 
   

v  Ústí n. L.  
dne    

   
   
   

……………………………………………… 
razítko a podpis zástupce poskytovatele oprávněného k podpisu 
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Příloha č. 1b):  
 

Plánované náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS Praktický lékař pro děti a dorost  

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 
U Nemocnice 1, 405 02 Děčín II - Nové Město 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 4. do 31. 12. 2017 (v Kč) 

1. Náklady celkem 1 253 613 
1.1. Mzdové náklady 1 156 173 
1.2. Provozní náklady  9 000 
1.3. Platby za služby  88 440 
2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů) 125 361 
3. Výnosy 600 000 
3.1. Platby zdravotních pojišťoven 450 000 
3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)  150 000 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 778 974 

 
   

v  Ústí n. L.  
dne    

   
   
   

……………………………………………… 
razítko a podpis zástupce poskytovatele oprávněného k podpisu 
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Příloha č. 2: 
  

Měsíční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost  

Měsíc:   Poskytovatel 
LPS:   

Ordinace LPS:   Adresa LPS: 
  

Ordinační doba LPS 
Počet hodin - 

celkem 
Počet ošetřených 

pacientů 
Počet ohledání 

zemřelých  

- z toho počet 
prohlídek těl 
zemřelých 

mimo 
ordinační dobu 

Den od do 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            
28.            
29.            
30.            
31.            

CELKEM        
    

  
 

   Datum:  

    podpis  
Poznámky:     
Měsíc - vyplňujte pomocí číselného označení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, …)   
Poskytovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinací LPS  
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), SPOL (společná VPL+PED)  
Adresa - vyplňujtemísto, ve kterém je provozována ordinace LPS   
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS    
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci ordinační doby  
Počet ohledání - vyplňuje počet všech ohledání zemřelých provedených v rámci systému LPS (!)  
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Příloha č. 3: 
 

Měsíční výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS 
Poskytovatel LPS: Ordinace LPS: 
Adresa ordinace LPS: Období: 
Mzdové náklady:   
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)   
Sociální + zdravotní poj.   
Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých   
Ostatní    
Provozní náklady:   
Nájemné   
Plyn   
Elektřina   
Voda   
Topení   
Služby    
Mzdová a účetní agenda   
Poštovné a telefonní poplatky   
Svoz a likvidace odpadu   
Opravy a údržba   
Úklid a praní prádla   
Ostatní služby   
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)   
Léky + zdrav. materiál   
Kancelářské potřeby    
Kopírování a tiskopisy   
Čistící a hygienické prostředky   
Ostatní materiál (OOPP, …)   
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):   
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)   
Výnosy ZP (za LPS)   
Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)   
Výnosy - regulační poplatky   
Výnosy - dotace měst (obcí)   
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)   
VÝNOSY CELKEM:   
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:   
VYROVNÁVACÍ PLATBA:   

Datum:  
  

Zpracoval/a:  
Poznámky:   
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za 
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!    
Výpočet Hospodářského výsledku  = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele) 
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd. 
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS  
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), SPOL (společná ordinace VPL+PED)  
Období - měsíc a rok  
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Příloha č. 4 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby 
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2017 
1. Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný 
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené 
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám 
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.  

2. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům 
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. 
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné 
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).  

3. Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení 
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči. 

4. Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě uzavřeného 
smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského zájmu mezi 
krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb, pověřeným 
provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.  

5. Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské pohotovostní 
služby:  
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost),  
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný 

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech: 

všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný 

praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický 

lékař a praktický lékař pro děti a dorost), 
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se 

zabezpečením péče pro děti a dorost),  
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost),  
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost);  
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný 

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
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m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař 
se zabezpečením péče pro děti a dorost).  

6. Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře 
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace 
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech, 
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího dne 
ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské 
pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky a zpět). 

7. Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:  
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony 
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb 
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním 
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka), 

b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,  

c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby 
za zajištění závazku veřejné služby,  

d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem 
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění 
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti, 

e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem 
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,  

f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace 
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.  

8. Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné 
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti. 

9. Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně 
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze. 

 
V Ústí nad Labem dne 19. 12. 2016 

Zpracoval: 
Ing. Petr Severa  
vedoucí odboru zdravotnictví 

Schválil: 
Ing. Milan Zemaník  
ředitel krajského úřadu 

Kontaktní údaje: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví  
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Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem  
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz 
 
 
Příloha: 
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně zajišťované 
ordinační doby a kontaktních údajů  

 stanoviště Děčín 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,  
- adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Rumburk 
- provozovatel: JOCORP s.r.o (MUDr. Josef Kořínek),  
- adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. 

(pavilon II – Podhájí) 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Varnsdorf 
- provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.  
- adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Chomutov 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.  

- adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod. 
 

 stanoviště Kadaň 
- provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.  
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- adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice  
- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341, 474 333 900) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Litoměřice 
- provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích  
- adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Roudnice nad Labem 
- provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.  
- adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.) 
 

 stanoviště Žatec 
- provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.  
- adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)  

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Louny 
- provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.  
- adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny  

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115), 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215) 

o Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Most 
- provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří Biolek 

(odbornost praktický lékař pro děti a dorost) 
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- adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Litvínov 
- provozovatel: Ing. Emilia Rokytová  
- adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova 

pro seniory)  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Teplice 
- provozovatel MUDr. Hana Pácaltová  
- adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Bílina 
- provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.  
- adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745, 417 777 121) 

o Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod. 
 

 stanoviště Ústí nad Labem 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  
- adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 20:00 hod. 
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 06 08

Název:
Návrh dotací v oblasti kultury pro rok 2017.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací kulturním subjektům pro rok 2017 a 
rozhodlo

o poskytnutí finanční dotace v roce 2017 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
kultury dle důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. 17 085 39 04 ze dne 14. 3. 2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí finanční dotace v roce 2017 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
kultury dle důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Cena: 535 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh dotací pro rok 2017 subjektům, které pracují v oblasti kultury. 

Pro rok 2017 byl schválen rozpočet: 900.000,00 Kč - dotace pro subjekty pracující v oblasti kultury.

Celkem bylo v řádném termínu podáno 39 žádostí (celkem 44 projektů) o poskytnutí účelové dotace.

Žádosti jednotlivých kulturních subjektů byly posuzovány v komisi kulturní dne 15. 2. 2017, která se řídila 
vyhlášenou výzvou a těmito kritérii:
• Počet akcí subjektu (celoroční činnost, nárazové akce). 
• Jejich rozsah a dopad na cílovou skupinu obyvatel (snaha rozložit finanční podporu v co nejširším spektru).
• Možnosti financování subjektu (jiné dotační programy).
• Přínos pro život ve městě (přednostně uspokojit žádosti místních sdružení). 
• Zaměření na kulturní a společenský život (různé projevy kulturní činnosti a preventivní působení jednotlivých 
aktivit především v oblasti dětí a mládeže).
• Respektování tradic města (symfonický orchestr, tradičně se opakující akce). 

Tabulka č. 1 – přehled podaných žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč včetně návrhu dotací v celkovém 
objemu finančních prostředků 535.000,00 Kč:

1. Arbor – spolek pro duchovní kulturu – 15.000,00 Kč
2. Art bambini – 20.000,00 Kč 
3. Čtvrtlístek z. s. – 25.000,00 Kč 
4. Děčínský pěvecký sbor, z. s. – 85.000,00 Kč 
5. Děčínský symfonický orchestr – 100.000,00 Kč 
6. Her Majesty – 15.000,00 Kč 
7. Hostel Děčín, s. r. o. – 5.000,00 Kč 
8. Junák středisko Sojčáci – 30.000,00 Kč 
9. Mateřské centrum Bělásek – 30.000,00 Kč 
10. Slunečnice, z. s. – 35.000,00 Kč 
11. Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín – 45.000,00 Kč 
12. OS Spektrum – 10.000,00 Kč 
13. Svaz českých divadelních ochotníků z.s. – 65.000,00 Kč 
14. Židovská obec Děčín – 55.000,00 Kč 

Tabulka č. 2 - přehled poskytnutých dotací na základě rozhodnutá RM u podaných žádostí o dotace do 
50.000,00 Kč v celkové objemu finančních prostředků 365.000,00 Kč.

Vyjádření:

Příloha: ZM_kulturni_dotace_2017
_navrh_nad_50_tis.pdf Komentář:          

Příloha: ZM_smlouvy_ nad_ 50_ 
tis_2017_1_14.pdf Komentář:          

Příloha:
ZM_kulturni_dotace_2017
_schvalene_RM_do_50_ti
s.pdf

Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 17.3.2017 14:09 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 20.3.2017 12:53 podepsáno



Tabulka č.1 - přehled podaných žádostí nad 50 tis. Kč
žadatel název projektu požadavek 

2017

návrh 2017

1 ARBOR - spolek pro 

duchovní kulturu
MHF Lípa Musica 2017 - 16. 
ročník

40 000 Kč 10 000 Kč

Jarní dialogy Lípy Musicy 50 000 Kč 5 000 Kč

2 Art bambini Zpíváme s chutí 60 000 Kč 20 000 Kč

3 Čtvrtlístek z. s. Memoriál Rosti Čtvrtlíka - VI. 
ročník Čtvrtlístek 2017

80 000 Kč 25 000 Kč

4 Děčínský pěvecký sbor, 
z. s.

Koncertní činnost v roce 2017 100 000 Kč 85 000 Kč

5 Děčínský symfonický 
orchestr, spolek

Zájmová umělecká činnost - 
koncerty vážné hudby

100 000 Kč 100 000 Kč

6 Her Majesty, o. s. Her Majesty street dance 

company

200 000 Kč 15 000 Kč

Mezinárodní taneční workshop s 
lektory z USA a Brazílie

50 000 Kč 0 Kč

7 Hostel Děčín s. r. o. Vánoční trhy v parku – „Hostel 
Děčín" Na Skřivance 14

75 500 Kč 5 000 Kč

koncert 11. 10. 2017 na zámku

rozmanité formy umění na zámku 9. 4. 
2017

otevřený taneční workshop pro všechny 
tanečníky 

popis projektu

zapojení pěveckých sborů do aktivit, 
koncertů a prezentace v rámci Děčína a 
okolí, zahraničí - Slovensko
přehlídka mladých recitátorů 
celorepubliková akce, finále se koná v 
Děčíně na zámku
koncerty vážné hudby - Děčín, Ústecký kraj, 
ČR i zahraničí

4. koncerty, z toho jeden jubilejní - 55. 
výročí DSO

úspěšná děčínská taneční skupina 115 
tanečníků                                                                                               

druhý adventní víkend v Podmoklech 
vánoční trhy s kulturním programem



8 Junák - český skaut, 
středisko Sojčáci Děčín, 
z. s.

Svatý Jiří pod zámkem s Portou 
slaví Den Země, Den otevřených 
dveří, Pohádkový les, Táborové 
ohlédnutí, Vánoce v Novém 
Boru, Literární soutěž "V srdci 
Děčína - Děčín v srdci"

75 000 Kč 30 000 Kč

9 Mateřské centrum 
Bělásek z.s.

Akce s Běláskem                                                99 200 Kč 30 000 Kč

10 Slunečnice, z.s. Festival spojených světů 2017 92 000 Kč 35 000 Kč

11 Spolek rodičů při 
Gymnáziu Děčín

Zpěvem k porozumění 60 000 Kč 45 000 Kč

12 Očanské sdružení 
Spektrum

Park žije celý rok 70 000 Kč 10 000 Kč

13 Svaz českých divadelních 
ochotníků, z.s.

Děčínská brána 2017, 25. ročník 
oblastní postupové přehlídky 
amatérského divadla, 
Představení členského souboru 
Karel Čapek Děčín

65 000 Kč 65 000 Kč

14 Židovská obec Děčín Synagoga místem pro kulturu 64 000 Kč 55 000 Kč

1 280 700 Kč 535 000 Kč

celoroční volnočasové a kulturní aktivity 

celoroční činnost, společenské a kulturní 
akce pro celé rodiny

22. ročník benefičního kulturního festivalu 
věnovaného mentálně a tělesně postiženým 
lidem - propojování většinové společnosti s 
lidmi s postižením

celoroční činnost pěveckého sboru při 
Gymnáziu Děčín, účast na festivalu v 
Báňské Bystrici, společné koncerty s 
partnery z Mexika a Belgie

kulturně společenské programy v parku ve 
Wolkerově ul. a přilehlých lokalitách
oblastní postupová přehlídka amatérského 
divadla, divadelní představení pro dospělé a 
pro děti 

místo pro kulturu, celoroční činnost, 
výstavy, koncerty























































































Tabulka č. 2 - přehled poskytnutých dotací RM u podaných žádostí do 50 tis. Kč
žadatel název projektu dotace 2017

1 Hudba napříč věky a 
regiony

35 000 Kč

2 ARTCZECH.COM o.s. Tisk uměleckých 
propagačních pohledů 
Děčína

25 000 Kč

Celoroční provozní náklady 
galerii

10 000 Kč

3

Asociace vozíčkářů a zdravotně 
i mentálně postižených v ČR – 
zapsaný spolek, z.s.

Společenská zábava AVAZ 
Děčín

7 000 Kč

4 Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Děčín

Slavnosti medu 2017 10 000 Kč

5 „Děčínsko-podmokelská 
vlastivědná společnost“

Literární Zarafest 2017 20 000 Kč

6 Radek Fridrich Francouzský překlad 
básnické sbírky Krooa 
krooa

10 000 Kč

7 Bc. Jaroslav Horák Jedeš Fest 35 000 Kč

8 Hudební spolek YXES JOKE Vánoce nad Děčínem 2017 5 000 Kč

9 Indigo Děčín, z.s. Poznáváme se 20 000 Kč

10 Junák - český skaut, středisko 
Úsvit Děčín, z. s.

Kulturní aktivity oddílů 
střediska Úsvit

17 000 Kč

vydání překladu básnické sbírky ve Francii a její prezentace 
v Paříži.

amatérská hudební tělesa dětí a dospělých, hudební 
vystoupení, celoroční činnost
tisk pohlednic s tématikou Děčína - reprodukce malby 
místních umělců, k dostání zdarma v infocentrech atd.

provoz atelieru a galerie

charitativní rockový dvoudenní festival ve SD Střelnice

volný čas pro národnostní a etnické menšiny, děti ohrožené 
delikvencí v Boleticích

spolek při ZŠ Na Stráni, vánoční vystoupení - Zámek a 
Thunská kaple

popis projektu

Ars decini o.s.

každoroční příspěvek na setkání různě postižených občanů 
na Střelnici

třetí ročník, na zámku v Děčíně

17. ročník Zarafestu, celostátně zavedený literární festival v 
ČR 

akce pro veřejnost zaměřené na zvyky a obyčeje Masopust, 
Velikonoce, drakiáda, mikulášská, Vánoce, betlémské 
světlo



11 Náboženská obec Církve 
československé husitské v 
Děčíně

XIII. charitativní koncert v 
Husově sboru

5 000 Kč

12 Nerudný fest.cz Mladí Ladí Dětem 0 Kč

13 Adéla Petáková Tanec Děčín 2017 17 000 Kč

14 Alena Pondělíková OLD BOYS "25 let" 25 000 Kč

15 Spolek Prokopka Otevřená galerie Prokopka 4 000 Kč

16 Psychiatrická nemocnice Horní 
Beřkovice

Divadlo nám pomáhá 2017 10 000 Kč

Beřkovické jaro 2017 0 Kč

Resocializace pacientů 
PNHoB 2017

0 Kč

17 Rákosníček Děčín, z.s. Jaro, léto, podzim, zima s 
Rákosníčkem je vždy prima!

15 000 Kč

18 Severočeská filharmonie 
Teplice

Koncert v rámci 53. ročníku 
Hudebního festivalu L. van 
Beethovena 2017

10 000 Kč

19 Spolek Smysl života Taneční festival III. Ročník 10 000 Kčsoutěž přihlášených souborů v romských tancích a ve 
volném stylu

celoroční činnost, společenské a kulturní akce pro celé 
rodiny

koncert v Děčíně v divadle dne 31. 5. 2017

zapojení Děčína do mezinárodních oslav tance v rámci celé 
republiky a zahájit novou kulturní tradici v Děčíně, 
představení v divadle, taneční přehlídky
koncert k jubileu kapely Old Boys a jejími hosty

celoroční činnost - výstavy, přednášky, čtení atd.

kulturní akce pro pacienty z Děčína - průběžně jich je v 
léčebně 103.
realizace festivalu v rámci celorepublikového "týdne 
duševního zdraví", kulturní a vzdělávací aktivity

muzikoterapie, přednášky, dramaterapie, workshopy, 
projekce, hudební a divadelní představení, výstavy, filmy

koncert v prosinci 2017

doprovodný program,  který se věnuje alternativnímu 
hudebnímu vzdělání dětí a mládeže od 3 - 16 let, probíhat 
bude v divadle a nízkoprahovém centru



20 Skupina 96 - Sdružení malířů 
severních Čech

Stéglův plenér 2017 - 
celoroční činnost - výstavy 
a setkávání

12 000 Kč

21 Tóny nad městy 16. ročník mezinárodní 
hudební festival Tóny nad 
městy

10 000 Kč

22 Územní sdružení Českého 
zahrádkářského svazu Děčín

Zahrádkářská výstava 
“Libverda 2017“

5 000 Kč

23 Jana Víchová OHUSCE Open Mic 17 000 Kč

24 Zelená pro planetu, z. s. Jeden svět 2017 16 000 Kč

25 ŽLUTÁ ŽIRAFA-centrum 
výzkumu a vzdělávání

Ani den bez hudby 15 000 Kč

365 000 Kč

V roce 10 akcí v Baru Bodenbach - otevřená scéna - hraní, 
zpívání, recitování.
regionální verze Mezinárodního festivalu dokumentárních 
filmů s lidsko-právní tématikou

celoroční aktivity v oblasti hudební, výtvarné a dramatické, 
pro děti i seniory

Steglův plenér - amatérské umění v oblasti malířství, výstav, 
semináře a setkání malířů z Děčína, Ústí n/L a z Pirny, 
pokračovat v tradici Josefa Stegla
koncert v divadle, emotivní hudba romantismu

zajištění organizace výstavy, poradenská činnost, 
propagace



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 06 09

Název:
Návrh dotací v oblasti sportu pro rok 2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům na sportovní činnost pro rok 2017 a 
rozhodlo

1. o poskytnutí finančních dotací v roce 2017 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v 
oblasti sportu dle důvodové zprávy a
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 05 39 05 ze dne 14. 03. 2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí finančních dotací v roce 2017 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
sportu dle důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění. 

Cena: 7 462 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout 



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh dotací pro rok 2017 subjektům, které pracují v oblasti sportu.
V rámci schváleného rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2017 byla na oblast tělovýchovné činnosti 
schválená částka ve výši 8.130.000,00 Kč. 
Výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti sportu“ 
v Děčíně pro rok 2017 využilo celkem 61 žadatelů, spolků, tělovýchovných a tělocvičných jednot, sportovních 
subjektů a jednotlivců. Jedná se o projekty v celkové výši 36.075.441,00 Kč, a z toho předložené žádosti o 
dotace byly ve výši 12.225.000,00 Kč. Komise sportovní posuzovala žádosti podle podmínek výzvy a podle 
kritérií stanovených v Koncepci podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně schválených 
radou města pod usnesením č. RM 15 19 39 06 dne 03.11.2015.
Žádosti v oblasti sportu byly členěny:
A) Mediálně a divácky atraktivní, preferované sporty; 
B) Sportovní činnost mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti dětí a mládeže; 
C) Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativního 
charakteru; 
D) Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města; 
E) Volnočasové aktivity. 
Jednotlivé žádosti sportovních subjektů byly posouzeny a doporučeny komisí sportovní dne 15.02.2017. 

Tabulka č. 1 - přehled podaných žádostí všech žadatelů o dotace nad 50.000,00 Kč, včetně návrhu k 
rozdělení dotací ve výši 7.462.000,00 Kč:
01. Basketbalový klub Děčín, o.s. - 450.000,00 Kč 
02. BK Děčín s.r.o. - 2.600.000,00 Kč 
03. FK JUNIOR Děčín z.s. - 550.000,00 Kč 
04. Fotbalová akademie Petra Voříška - 250.000,00 Kč 
05. HC Děčín z.s. - 600.000,00 Kč 
06. HC Grizzly s.r.o. - 400.000,00 Kč 
07. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín, z.s. - 280.000,00 Kč 
08. Sportovní klub Děčín, z.s. - 660.000,00 Kč 
09. TJ Kajak Děčín z.s. - 180.000,00 Kč 
10. BC Armex Děčín o.s. - 200.000,00 Kč 
11. TJ Slavoj Děčín, z.s. - 60.000,00 Kč 
12. Karate Sport Relax Děčín z.s. - 100.000,00 Kč 
13. Plavecký klub Děčín z.s. - 60.000,00 Kč 
14. Triatlonový klub Triade o.s. - 60.000,00 Kč 
15. FaJJn aerobik Děčín, z.s. - 70.000,00 Kč 
16. Veslařský klub Slavia Děčín z.s. - 60.000,00 Kč 
17. Winterman s.r.o. - 60.000,00 Kč 
18.TJ Union Děčín - spolek - 90.000,00 Kč 
19.TJ Sokol Bělá - 30.000,00 Kč 
20. Čs. streetballová federace, z.s. - 50.000,00 Kč 
21. CLIFF, s.r.o. - 25.000,00 Kč 
22. Kateřina Říhová, f.o. - 5.000,00 Kč 
23. SK Kraso Děčín z.s. - 35.000,00 Kč 
24. TJ Spartak Boletice n.L., z.s. - 50.000,00 Kč 
25. TJ Gymnastika Děčín, z.s. - 50.000,00 Kč 
26. Karatedó Steklý, z.s. - 50.000,00 Kč 
27.Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s. - 50.000,00 Kč 
28. Děčínská Asociace Futsalu, z.s. - 30.000,00 Kč 
29. Potápěčský klub Děčín, z.s. - 20.000,00 Kč 
30. TJ JUNIOR ROMA Děčín - 20.000,00 Kč 
31. SK Březiny z.s. - 50.000,00 Kč 
32. Klub vodních motoristů Děčín, z.s. - 7.000,00 Kč 
33. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky - 50.000,00 Kč 
34. JUMP FOR JOY z.s. - 30.000,00 Kč 
35. Sportovní klub TKC Děčín, z.s. - 40.000,00 Kč 
36. SKST Děčín, z.s. - 50.000,00 Kč 



37.Junák-český skaut, středisko Úsvit Děčín, z.s. - 15.000,00 Kč 
38. Her Majesty, o.s. - 20.000,00 Kč 
39. Život na hraně, o.s. - 20.000,00 Kč 
40. Občanské sdružení Spektrum, o.s. - 20.000,00 Kč 
41. MC Bělásek Děčín, o.s. - 15.000,00 Kč

Odbor školství a kultury dále informuje zastupitelstvo města o rozhodnutí RM u podaných žádosti o dotace do 
50.000.00 Kč v celkovém objemu finančních prostředků 176.000,00 Kč, viz. Tabulka č. 2. 

Vyjádření:

Příloha: Příloha č. 1.pdf Komentář:          

Příloha: ZM_Smlouvy_sport_ 01 - 
11.pdf Komentář:          

Příloha: ZM_smlouvy_sport_ 12 - 
21.pdf Komentář:          

Příloha: ZM_smlouvy_sport_ 22 - 
31_anonimizace.pdf Komentář:          

Příloha: ZM_smlouvy_sport_ 32 - 
41.pdf Komentář:          

Příloha: Příloha č. 2.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 22.3.2017 07:34 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 22.3.2017 08:37 podepsáno



































































































































































































































































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 06 10

Název:
Návrh dotace na rok 2017 pro nájemce Společenského domu Střelnice.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na rok 2017 na podporu aktivit v oblasti kultury ve 
Společenském domě Střelnice v Děčíně pro nájemce a

rozhodlo

o poskytnutí dotace v roce 2017 pro nájemce Společenského domu Střelnice ve výši 500.000,00 Kč a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 05 39 06 ze dne 14. 3. 2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotace v roce 2017 pro nájemce Společenského domu Střelnice ve výši 500.000,00 Kč a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Cena: 500 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádost nájemce Společenského domu Střelnice Děčín 
o přidělení dotace na kulturní činnost pro rok 2017. Jedná se o dotaci ve výši 500.000,00 Kč, která je určena 
pro nájemce Společenského domu Střelnice na zajišťování a organizování kulturních a společenských aktivit 
ve všech oblastech kultury a společenského života občanů v Děčíně. Dotace ve výši 500.000,00 Kč byla 
schválena v rámci Rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 zastupitelstvem města usnesením č. ZM 
16 10 03 01 ze dne 15. 12. 2016. Přílohou je i rozpočet čerpání dotace. 
Komise kulturní projednala žádost o dotaci včetně rozpočtu a přehledu předpokládaných kulturních a 
společenských akcí pro čerpání dotace na rok 2017 a doporučuje dotaci v předloženém rozsahu v roce 2017 
poskytnout. Jednání komise proběhlo elektronicky dne 6. 3. 2017.

Vyjádření:

Příloha: zadost 
2017anonimizace.pdf Komentář:          



Příloha: ZM smlouva SD Střelnice 
2017 anonimizace.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 17.3.2017 14:07 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 20.3.2017 12:51 podepsáno



Žádost O poskytnutí finančních prostředků Z rozpočtu 
statutárního města Decın na podporu aktivit v oblasti kultury 

Žadatel - fyzická osoba 

Jméno a příjmení 
Datum narozeníˇ 

IČO: 
Adresa bydliště: 

E-mail 
URL 

ćíslo účtu 

Jaroslav Kortus 

49067141 
obec: Děčín částobce: Děčín l PSČ: 40502 
ulice: 28. října 

telefon: 

info@StreInicedecín.cZ 
www.strelnicedecin.cz 

Požadavek na dotaci na rok 2017 

Projekt č. 1 

: 414-1042828329/0800 peněžní ústav: Česká Spořitelna 

č. p.: 661 č. or.: 4 
fax: ISDS: 

Nazev projektu: 'Kulturní a společenská aktivita na Střelnici 

Procentuálni podíl dotace na celkových nákladech projekt FI. 
Pøžauøvaná døıanez 500 OOO Kčl 

14 % 
Vlastní Zdroje předkladatele projekt 2 972 900 KčlÉ 

Ostatní Zdroje (další dotace, Sponzor aj.): 
Celkové náklady projektu: 

O Kčj 
3 472 900 Kčj 

Popis projektu 

Popis čleňte podle jednotlivých projektů, na které žádáte O dotaci. Rozpočet ve formátu MS Excel se vyplňuje pro každý projekt Zvlášť. Císla a názvy projektů v textové části žádosti a v rozpočtu musí korespondovat. 

Projekt č. 1 
Í 

Název: Kulturní a Společenská aktivita na Střelnici 
Anotace 
popište svůj projekt 

Kulturní a společenská aktivita na Střelnici 
Cíl projektu: 
Organizování vlastních kulturních akcí, společenských večerů, koncertů, rodinných akcí, sportovně společenských akcí, Soutěží, výstavy a prezentační akce, spolupořádání akcí regionálního i nadregionálního významu, spolupráce na akcích S neziskovými organizacemi apod. 
Cílové skupiny: 
popište Stručně, komu je projekt určen (popis ci/ové skupiny aje/í potřeby) 
všechny cílové skupiny 
Místo realizace projektu: 
Společenksý dům Střelnice Děčín, Labská 691/23, 405 02 Děčín I 
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Jak dlouho bude projekt trvat: 
od-do 
1. 1.2017-31. 12.2017 
Byl Váš projekt dotován Z prostředků obce v minulém kalendářním roce? 
pokud ano, uvedte, kterým odborem a V jaké Výši 
Ano - odbor školství a kultury - 500.000,- Kč 

Jmenný Seznam příloh 

1) Formulárzádostl 
2) Rozpočet projektu na rok 2017 podle nákladových položek 
3) Přehled předpokládaných kulturních a společenských akcí pro čerpání dotace na rok 2017 
4) 2 x výpis Z živnostenského rejsříku 
5) Osvědčení O registraci DIČ 
6) Kopie rámcové smlouvy o finančních službách 

Prohlášení 

Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost O dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního 
programu statutárního města Děčín a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, 
že souhlasí se zařazením žádosti do databáze obce a se zveřejněním údajů O žádosti. 

Statutární orgán prohlašuje, že Organizace ke dni podání žádosti nemá žádné Závazky po lhůtě 
splatností ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům 
sociálního Zabezpečení a rozpočtu statutárního města Děčín. 

Zároveň statutární orgán čestně prohlašuje, že: 

1. vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo V posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí O úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

2. žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí S předmětem 
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li 
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat Statutární orgán nebo každý člen Statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby. 

V Děčíně ,dne 17.01.2017 
jmènø a př

žadatele 

Jaroslav Korfu: 
Labské 691/23 
40502 Děčlnl 
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Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) na rok 2011 podle nákladových položek 

Název projektu: 

- Ostatní materiálové náklady 

Nákladová položka 

1.1 Materiálové náklady celkem 
- kancelářské potřeby 

. . , ._ . Požadavek od Predpokladane Dotace Z jmych Vlastní podíl na rok statutárního města náklady projektu na zdrojů na rok 2017 - - , 2017 (K0) Døčın na røk 2017 vøk 2017 (Kč) (Kč) (Kč) 

 
5 000 

Poznámka - slovní komentar 
(u položek, na kteréje 
žádána dotace, nutno 

vyplnit) 

1. Provozní náklady celkem  320 000 
 2% 

._ - čistící prostředky O  5 000 - údržba parket a vnitřního vybavení

Z 
toh - vybavení (DDHM) do 40 tis.  

- pohonné hmoty  

1.2 Nemateriálové náklady celkem 
1.2.1 Energie 

 
 
 

315 000 
1 50 000 15% 

- eleklřina  64 000 
" 

- plyn ho  80 000 
zlo - vodné, stočné  6 000 

-jiné 
1.2.2 Opravy a udrzovanı 0 

- opravy - konkretlzujle - opravy nábytku a vnitř. vybavení, malování 

1.2.3 Cestovné 0 
ho 
" 

- Cestovné zaměstnanců
zto - cestovné Ostatní

1.2.4 Ostatní Služby  165 000 23% 
-telefony  5 000 
- poštovné  
- internet  

2 - nájemné



l 

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) na rok 2017 podle nákladových položek 

Název projektu: 

Š - právní a ekonomické služby 

Předpokládané 
Nákladová položka náklady projektu na 

rok 2017 (Kč) 
zd|ì3.t;Í;zrä'ı?ěä:7 Vlastní podíl na rok 

J 2017 (Kč) (Kč) 

 

Požadavek od Poznámka ~ slovní komentář 
statutárního města (u položek, na které je 
Děčín na rok 2017 žádána dotace, nutno 

(Kč) vyplnit) 

- Školení a vzdělávání  
- pořízení DDNM do Kč 60 tis.  
- jiné Ostatní služby 

1.3 Jiné provozní náklady 
 
 

160 000 - tisková propagace, PR, služby rek|.agentur

O 
- konkretizujte

Z 
toho: 

Osobní náklady celkem 
- hrubé mzdy včetně odvodů 

2.  
 

180 000 
180 OOO 12% 

ono: 

- OON na DPČ
Z - OON na DPP 

Celkové náklady  500 000



STŘ'E'L`N_IC'E 

Příloha k žádosti - 1. Strana xi!! 

Přehled předpokládaných kulturních a společenských akcí pro čerpání dotace na rok 2017 

Leden: 

Únon
n

n 

Březen: 

Duben: 

Květen: 
n

n 

n

n

n

n 

Setkání akvaristů + burza 
Zahajovací ples města Děčín 

Děčínské vlna (kadeřnická Soutěž středních škol) 

Setkání akvaristů + burza 

Koncert pro seniory - Duo Jamaha 
Box 
Monology vagíny - divadelní představení 
Jan Nedvěd - koncert 
Ples pro tanečníky 

Marie Rottrová - koncert * 

Setkání akvaristů + burza 

Nedělní odpoledne pro seniory S dechovkou - Modravanka 
Škwor - koncert 

Taneční soutez FTM 
6. ročník celorepublikových závodů kočárků pro rodiny S dětmi 

BOX 
Tomáš Klus - koncert* 
Nedělní odpoledne pro seniory S dechovkou - Modravanka 
Mažoretky a pompony - Benešovský medvěd 
Setkání akvaristů + burza 
Pálení Střelnické čarodějnice + živá hudba U-Style 

Taneční soutěž - Benešovský medvěd 
Box 
Mezinárodní den rodiny: Pohádková cesta přes Kvádrberk S konečným opékáním buřtü na Střelnici 

Nedělní odpoledne pro seniory s dechovkou - Modravanka 
Večery S živou hudbou 
Taneční soutěž O děčínského Ivíčka 
Setkání akvarìstů + burza



PŤÍIOŤIH k ŽádOStÍ - 2. strana 

Červen: 
I Dětský den - Odpoledne plné her, Soutěží a zábavy pro celou rodinu 
I Mezinárodní hudební festival 
I Večery S živou hudbou 
I Nedělní odpoledne pro seniory S dechovkou - Modravanka 
I Setkání akvaristů + burza 

Červenec: 
I Dvoudennífestival rockových kapel * 

I Večery s živou hudbou 
I Nedělní odpoledne pro seniory S dechovkou - Modravanka 

ie“-LIL 
I Večeıy S živou hudbou 
I Nedělní odpoledne pro seniory S dechovkou - Modravanka 
I Setkání akvaristů + burza 

I Večery S živou hudbou 
I Nedělní odpoledne pro seniory S dechovkou - Modravanka 
I Skřitkiáda - rodinné Odpoledne pro děti 
I Rock party - ukončení letní sezony S děčínskými kapelami 
I Setkání akvaristů + burza 

Ří'en: 

I Čochtan - Vladimír Dvořák - divadelní představení 
I Slza - koncert* 
I Setkání akvaristů + burza 

Listopad: 

I Tři Sestry - koncert * 

I Setkání akvaristů + burza 

Prosinec: 
I Mikulášská besídka 

I Partička - talkshow * 

I Štefan Margita - Vánoční koncert * 

* akce S podílem nákladů pouze na propagaci a zajištění akce



Přfløha ı< žááøsú - 3. mna SÉH-n-TR“"'°E 

Poznámka: 

Položky čerpané Z dotace: (výše částky čerpané Z dotace se mění dle organizační náročnosti akce) 

1) Organizační Zajištění akce: a) mzdové náklady na personál zajišťující akci (zvukař, Zdravotníci, pořadatelská a 

pořádková Služba, kulturní referent apod. 

b) přípravné práce na akci (příprava prostor a Zařízení dle potřeb dané akce) 

2) Tisková propagace, PR, Služby reklamních agentur 

3) Krytí energetické náročnosti akce (ušlé náhrady za nájemné, energie)
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
I.  

Subjekty smlouvy 
 
1. Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV,  

č. účtu 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín,  
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou, dále jen jako „poskytovatel dotace“. 
 

 
2. Jaroslav Kortus,  se sídlem 28. října 661/4, 40502, Děčín - Děčín I - 

Děčín, IČ: 49067141, č. účtu 1042828329/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka 
Děčín, dále jen jako „příjemce dotace“.                                                                                                                                                               

 
II. 
 

Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace ve výši 500 000,- Kč z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly školství a kultury, v souladu s ustanovením § 85 zák. 
čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu aktivit v oblasti 
kultury ve městě Děčín. 

2. O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 
ZM ….. ze dne ……..   

3. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 500 000,- Kč ve lhůtě 
do 30 dnů od dne podpisu této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. 
I., odst. 2. této smlouvy. 

4. Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2017 do 31.12.2017. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5. Účelem dotace je zajištění a organizace kulturních a společenských aktivit ve všech 
oblastech kultury a společenského života občanů ve Společenském domu Střelnice 
v Děčíně v roce 2017 dle předloženého rozpočtu. 
  

III. 
 

Povinnosti příjemce 
 
Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 
1. Příjemce je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy, 

dle předložené žádosti, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. 

2. Příjemce odpovídá poskytovateli za co nejhospodárnější způsob využití finančních 
prostředků, vedoucí k dosažení cíle uvedeného v této smlouvě. 

3. Příjemce nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, 
pokud nejde o úhradu nákladů v souvislosti s  realizací projektu, na který byly poskytnuty. 

4. Příjemce nesmí použít dotaci pro jiné účely, zejména na pohoštění, dary, na úhradu 
nájemného na základě smluv o finančním pronájmu (leasing), na úhradu soudních 
poplatků, penále a pokut za pozdní platby, na úhradu splátek jistiny a na úhradu úroků z 
úvěrů a půjček. K jakýmkoliv změnám v čerpání jednotlivých položek, je nezbytný 
předchozí písemný souhlas poskytovatele; příjemce je povinen bez zbytečného odkladu 
požádat poskytovatele o změnu této smlouvy či poskytnutí výjimky v případě takových 
změn skutečností či podmínek předpokládaných touto smlouvou, které mu bez zavinění 
znemožnily dodržet podmínky této smlouvy. 
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5. Příjemce použije dotaci pouze v kalendářním roce, ve kterém mu byly poskytnuty, neboť 
tyto prostředky nejsou převoditelné do následujícího roku. 

6. Příjemce je povinen umožňovat poskytovateli provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb. Ke 
kontrole je příjemce povinen předložit kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o 
použití finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou. 

7. Předložit za I. pololetí roku 2017 finanční vyhodnocení čerpání přidělené dotace a toto 
předat spolu s kopiemi prvotních účetních dokladů na odbor školství a kultury MM Děčín 
v termínu do 17. 7. 2017. 

8. Příjemce je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu a provést finanční 
vyhodnocení činnosti dle čl. II. a toto předat spolu s kopiemi prvotních účetních dokladů 
na odbor školství a kultury MM Děčín v termínu do 15. ledna 2018 nebo do 15-ti dnů ode 
dne ukončení platnosti této smlouvy. 

9. Nevyčerpanou část dotace nebo nesprávně čerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit 
statutárnímu městu Děčín nejpozději do 31. 12. 2017 na č. ú. 921402389/0800 ved. 
u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

10. S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo 
o vrácených finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí 
obsahovat název příjemce dotace, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo 
účtu, na které byly prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky 
zaslány a datum odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím 
podatelny Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

11. Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy, vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

12. Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení 
právnické osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., 
pobočka Děčín. V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen 
informovat poskytovatele dotace písemnou formou do pěti dnů o tom, na který subjekt 
přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení 
právnické osoby a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti 
z této smlouvy, je povinen provést závěrečné vyúčtování a to ke dni rozdělení právnické 
osoby a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet a to do 15 
dnů – k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická 
osoba. 

13. Vést o použití poskytnuté dotace samostatnou průkaznou evidenci, a to nezávisle na 
svém vlastním účetnictví. 

 
IV. 

 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
poskytovatelem dotace zveřejněna. 

2. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že: 
a. dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b. příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této 

smlouvy, 
c. závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2018. 

3. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen 
vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující 
projev vůle poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

4. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem 
bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 
Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo 
zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně sankce stanovené tímto 
zákonem. 

5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017. Smlouvu lze měnit či doplňovat 
po dohodě smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

6. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz 
tohoto podepisují. 

 

                 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
         Mgr. Marie Blažková                 Jaroslav Kortus 

 
                                                                                                



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 06 11

Název:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol 
zřízených statutárním městem Děčín.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se vymezují školské 
obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín a

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol 
zřízených statutárním městem Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 06 39 06 ze dne 28.03.2017 doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol zřízených 
statutárním městem Děčín.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje OZV vydat



Důvodová zpráva:
Novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), která vešla v účinnost dne 01.01.2017, byla obcím § 179 odst. 3 stanovena povinnost v 
souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání (PPV) vymezit školské obvody mateřských škol. 

Odbor školství a kultury na tomto základě zpracoval návrh obecně závazné vyhlášky, kterou jsou vymezeny 
školské obvody mateřských škol v Děčíně. Při vymezení školských obvodů vycházel OŠK z údajů získaných z 
evidence obyvatel ke dni 10.01.2017, celkové kapacity mateřských škol, předpokládaného počtu dětí 
odcházejících do ZŠ, předpokládaného počtu odkladů povinné školní docházky, předpokládaného počtu 
volných míst v MŠ k 01.09.2017. Ze získaných údajů vyplynulo, že je silná koncentrace dětí v obou centrech 
města, přičemž MŠ v těchto částech jsou v objektech s nižší kapacitou. Naproti tomu v okrajových částech 
města jsou kapacity volnější. Také bylo nutné se také vypořádat se skutečností, že některé děti mají místo 
trvalého pobytu Děčín IV – Podmokly, Mírové nám. 1175/5, na kterém se fakticky nezdržují a zdržují se v 
nezjištěných částech města. Tyto děti, vzhledem k jejich počtu, byly přiřazeny do školského obvodu MŠ s 
volnější kapacitou. Zároveň bylo pracováno se současnými obvody vymezenými pro základní školy, a to 
především z toho důvodu, aby děti měly, pokud je to realizovatelné, možnost plynule přecházet z MŠ do ZŠ v 
rámci jedné příspěvkové organizace. 

Vymezení školských obvodů je podpůrným institutem, jehož cílem je, aby obec zajistila místo v MŠ pro každé 
dítě, kterého se PPV týká. Možnost rodiče, zvolit si jinou MŠ dle svých požadavků a představ, mimo vymezený 
školský obvod tím není dotčena. 

Návrh OZV byl zaslán k právnímu posouzení na MV ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly se závěrem, 
že předmětný návrh OZV nebyl shledán v rozporu se zákonem. 

Vyjádření:

Příloha: 2017_OZV_MS.pdf Komentář:          

Příloha: 31636-2ODK-2017 
posouzení.pdf Komentář:          

Příloha:
rozbor-Děčín-návrh-2017-
±kolské obvody 
spádových M&_169;.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 28.3.2017 14:33 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 29.3.2017 08:45 podepsáno
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV- 31636-2/ODK-2017 

Praha 13. března 2017 
Přílohy: 1 

 
Magistrát města Děčín 
Mgr. Michaela Rašková 
oddělení Kontrolní a právní  
Mírové náměstí 1175/5 
405 38 Děčín IV 
 
 
Posouzení zákonnosti návrhu obecně závazné vyhlášky 
 

K návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín č…/2017, kterou 
se vymezují školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním 
městem Děčín, který byl na Ministerstvo vnitra doručen dne 7. března 2017, 
uvádíme, že předmětný návrh obecně závazné vyhlášky nebyl shledán v rozporu 
se zákonem. V případě, že máte zájem o bližší informace, zasíláme Vám v příloze 
též příslušný právní rozbor. 
 

Při zpracování dalších obecně závazných vyhlášek a jejich návrhů lze využít 
metodické pomoci zaměstnanců územního pracoviště v Ústí nad Labem, Mírové 
náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem, kontaktní osoba: Mgr. Martin Pech, tel.: 974 420 
710, e-mail: dozorul@mvcr.cz.  
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 
 
 
 
Vyřizuje: Ing. Mgr. Ivana Vršovská 
tel. č.: 974 816 414 
e-mail: odbordk@mvcr.cz  

*MVCRX03DTGQA* 
MVCRX03DTGQA 
prvotní identifikátor 

 

mailto:dozorcb@mvcr.cz
mailto:odbordk@mvcr.cz
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly  
oddělení dozoru Ústí nad Labem 

 
 

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky 
 

Statutární město: Děčín (dále jen „město“)  
 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2017, kterou se vymezují školské obvody 
spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín (dále jen „OZV“) 
 
Datum vydání:         xx. xx. 2017 (plán) 
Vyvěšeno na úřední desce: xx. xx. 2017 (plán) 
Sejmuto z úřední desky:       xx. xx. 2017 (plán) 
Datum účinnosti:        dnem vyhlášení 
 
Na základě zmocnění: 
 
Z úvodní věty OZV Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České 
republiky (dále jen „ODK“) zjistil, že má být vydána na základě ustanovení § 178 odst. 2 
písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „školský zákon“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o obcích“).  
 
Posouzení OZV: 
 
Při posuzování OZV byl použit ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále 
jen „Ústava“), usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále 
jen „Listina“), zákon o obcích a školský zákon. Současně byly respektovány nálezy 
Ústavního soudu České republiky – zejména sp. zn. Pl. ÚS 24/06 a Pl. ÚS 57/05. Dále 
bylo postupováno dle stanovisek ODK č. 1/2007 podmínky platnosti a účinnosti obecně 
závazné vyhlášky, č. 22/2008 postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně 
závazných vyhlášek obcí se zákonem. Dále byl při posuzování OZV využit metodický 
materiál ODK č. 1 k vydání obecně závazné vyhlášky obce o vymezení školských obvodů 
a metodické doporučení ODK k činnosti územních samosprávných celků č. 1 – 
„Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí – obecná část“. Bylo využito i 
stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „K vymezení školských 
obvodů spádové školy a společných školských obvodů“ publikované v Právních výkladech 
č. 1/2005 dne 31. 5. 2005 (dále jen „stanovisko Ministerstva školství“), jakožto ústředního 
orgánu správy ve věci školského zákona.  
 
K obsahu OZV: 
 
ODK nejdříve zkoumal, zda má být OZV přijata a vydána v mezích Ústavou stanovené 
kompetence a zda bude přijata ústavně předepsaným způsobem (tedy, zda OZV samotná 
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má být vydána oprávněným orgánem a zda proces jejího vydávání nebude poznamenán 
závažnou formální vadou). OZV má být vydána na zasedání Zastupitelstva města někdy 
v roce 2017. Konkrétnější údaje o datu chystaného vyvěšení OZV na úřední desce 
Magistrátu města, jakož i datu sejmutí z této úřední desky, kromě roku 2017, OZV 
neobsahuje. Účinnost je nastavena dnem vyhlášení. Z tohoto důvodu nemůže být 
posouzeno, zda dojde k splnění podmínky platnosti OZV vyvěšením na dobu 15 dnů po 
jejím vydání na úřední desce Magistrátu města. Je však jisté, že nedojde vzhledem 
k nastavené účinnosti k zavedení pravé zpětné účinnosti (retroaktivity). Lze zároveň 
důvodně předpokládat, že město takové vyvěšení na úřední desce provede, tedy že 
procedurální požadavky při schvalování OZV budou splněny, tedy že OZV bude přijata 
a vydána zákonným postupem a v rámci pravomoci svěřené městu Ústavou. 
 
ODK se rovněž zaměřil na zkoumání, zda město při vydání OZV nebude jednat za hranicí 
pravomoci (ultra vires), tj. mimo věcnou působnost zákonem mu vymezenou (srov. nález 
Pl. ÚS 63/04 nebo Pl. ÚS 1/05) nebo nezneužije zákonem svěřené působnosti 
(tj. na případné zjevné zneužití výkonu samostatné působnosti, resp. právem 
aprobovaného účelu či opomíjení relevantních úvah nebo věnování se nerelevantním 
úvahám při přijímání rozhodnutí). Dle ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy jsou obce, 
resp. jejich zastupitelstva nadány pravomocí vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích 
své působnosti. Na tuto činnost je třeba pohlížet jako na originární normotvorbu. Podle 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno 
vydávat obecně závaznou vyhlášku obce v rámci samostatné působnosti obce. 
Dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích do samostatné působnosti obce patří 
záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny 
krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která 
je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále 
záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Ukládat obecně závaznou 
vyhláškou občanům jednostrannými příkazy a zákazy povinnosti smí obec jen na základě 
a v mezích zákona, neboť je vázána čl. 2 odst. 3 Ústavy a  čl. 2 odst. 2 Listiny. Podle 
ustanovení § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích se obec při výkonu samostatné 
působnosti (obecně definované ustanovením § 35 odst. 1 zákona o obcích) řídí 
při vydávání obecně závazné vyhlášky zákonem. Tomuto zákonnému příkazu odpovídá 
vymezení věcných oblastí, v nichž je obec oprávněna originárně tvořit právo. Zákon 
o obcích stanoví, v jaké věcně vymezené oblasti může obec ukládat povinnosti obecně 
závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti. Mimo jiné se jedná o případ, kdy 
je k tomu obec zmocněna zvláštním zákonem (§ 10 písm. d) zákona o obcích). V daném 
případě je takovým zvláštním zákonem školský zákon, dle jehož ustanovení:  

• § 178 odst. 2 písm. b) se vymezují školské obvody spádové školy tak, že je-li v obci 
více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně 
závaznou vyhláškou; 

• § 179 odst. 3 (ve znění od 1. 1. 2017) se na vymezení školského obvodu spádové 
mateřské školy a pravidla zajištění podmínek předškolního vzdělávání dětí 
uvedených v odstavci 2 použije § 178 odst. 2 až 4 obdobně.  

 
Článek 1  - „Stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených statutárním 
městem Děčín“ 
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Na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 školského zákona přistoupilo 
město k určení školských obvodů spádových mateřských škol. Ustanovení vymezuje deset 
školských obvodů deseti spádových mateřských škol. Náhledem do rejstříku škol 
a školských zařízení bylo zjištěno, že město zřídilo právě těchto deset mateřských škol, 
tedy naplňuje u všech mateřských škol v souladu se zákonným zmocněním rozsah tohoto 
zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky (tj. stanoví k nim školský obvod). 
Ke každému ze všech stanovených školských obvodů se přiřazuje konkrétně určená 
(spádová) mateřská škola. Mateřské školy, jimž přináleží stanovené školské obvody, jsou 
v textu OZV konkretizovány svým oficiálním názvem dle rejstříku škol a školských 
zařízení. Územní rozsah školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem 
je v OZV vymezen konkrétně uvedením části města, názvů ulic a náměstí, resp. částí ulic 
a náměstí (s konkrétními popisem rozdělení dané ulice). Školské obvody jsou z tohoto 
pohledu vymezeny dostatečně přesně a určitě. ODK v rámci abstraktní kontroly zákonnosti 
neposuzoval územní rozsah jednotlivých obvodů (např. jejich velikost) nebo úplnost 
pokrytí celého města všemi obvody (resp. vymezením ulic v rámci města, např. otázka 
adres nezařazených pod konkrétními ulicemi atd.), ani případné překrývání území obvodů. 
U překrývání obvodů podle výše uvedeného stanoviska Ministerstva školství (které je 
možné analogicky použít i pro vymezení školských obvodů spádových mateřských škol), 
které je příslušným orgánem státní správy pro výklad školského zákona, není vyloučeno, 
že mohou nastat situace, kdy je nutné, aby se školské obvody dvou nebo více základních 
škol co do území překrývaly. Potom bude vhodné zajistit, aby se „působnost“ těchto škol 
na území, kde se školské obvody územně překrývají, odlišila a vyloučily se případy, kdy by 
určití žáci na tomto území měli dvě (či více) spádové školy. Samotné překrývání školských 
obvodů, a tedy příslušnost žáka do školského obvodu dvou nebo i více škol, sice není 
přímo v rozporu se školským zákonem, v praxi by tím však mohly být způsobeny obtíže. 
Je totiž nutné mít na paměti, že žák má nárok na přednostní přijetí k plnění povinné školní 
docházky do základní školy, v jejímž školském obvodu má místo trvalého pobytu, a ředitel 
spádové školy je povinen přednostně přijímat žáky s místem trvalého pobytu ve školském 
obvodu této školy až do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku (§ 36 
odst. 7 zákona školského zákona). Tyto závěry je možné vztáhnout i na úpravu povinného 
předškolního vzdělávání a právo přednostního přijetí dle § 34 odst. 3 školského zákona 
(účinné však až od 1. 9. 2017). ODK ještě dodává, že školský zákon pamatuje 
i na případy, kdy území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod ani společný 
školský obvod a je ohroženo plnění povinné školní docházky dítěte (§ 178 odst. 3 
ve spojení s § 179 odst. 3 školského zákona). Takovému případnému opomenutí lze 
předejít zpravidla tak, že jeden či více z uvedených školských obvodů je určen jako obvod 
i pro ostatní v OZV neuvedené adresy ve městě (při určení více „sběrných obvodů“ je 
vhodné využít např. územního členění obce na místní části apod., aby nedocházelo 
k jejich překrývání), což tato OZV skutečně činí. Pokud totiž není nějaká adresa na území 
města výslovně uvedena, stává se dle odst. 2 součástí školského obvodu uvedeného 
v odst. 1 písm. c) tohoto článku OZV. Tento školský obvod tak slouží též jako „sběrný“ 
pro všechny v OZV neuvedené adresy. Z OZV je tak na první pohled zjevné, že i výslovně 
v OZV neuvedená místa spadají do jednoho ze školských obvodů (je tedy pokryto celé 
území města). Stát garantuje právo dětí na předškolní vzdělání. Zavedením institutu 
spádové školy se tak mělo garantovat každému dítěti místo ve spádové škole, a tedy 
přístup k předškolnímu vzdělávání. K prolomení tohoto práva může dojít pouze v případě 
překročení nejvyššího počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Stát předpokládá, že 
když obce už ke stanovení spádových obvodů přistoupí, že tak učiní rozumně s ohledem 
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na garanci tohoto přednostního přijetí promítnutého v § 34 odst. 3 školského zákona 
(přestože tato garance je zakotvena v zákoně až s účinností od 1. 9. 2017). 
 
Chystaná právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem.  
 
Článek 2 – „Účinnost“ 
 
Účinnost OZV se stanoví z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. Jedná 
se o účinnost s kratší, než standardní legisvakační lhůtou (patnáctým dnem po dni 
vyhlášení), kterou předpokládá samotný § 12 odst. 2 zákona o obcích v prvé řadě 
(v případech, kdy obecně závazná vyhláška sama neurčí svou účinnost). Jedná se tak 
o účinnost z důvodu naléhavého obecného zájmu s kratší legisvakanční lhůtou. Naléhavý 
obecný zájem ODK neposuzoval. Město by však mělo být připraveno naléhavý obecný 
zájem obhájit a zdůvodnit. Způsob nastavení účinnost dnem vyhlášení zajišťuje, že 
nezáleží na tom, kdy bude vydaná OZV skutečně vyvěšena, neboť nikdy nemůže při takto 
nastavené účinnosti dojít ke zpětné účinnosti (před dnem vyhlášení OZV). V případě 
nastavení takové účinnost je však nutné si ohlídat, že po vydání na Zastupitelstvu města 
bude také neprodleně OZV vyhlášena (pokud je tu takový naléhavý obecný zájem, aby 
začala být účinná dnem vyhlášení).  
 
Chystaná právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem.  
 
Závěr:  Při posouzení nebyl shledán rozpor OZV se zákonem. 
 
 
Schválil: Ing. Bc. Miroslav Veselý 
vedoucí oddělení dozoru 
 
V Praze 10. března 2017  
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 01

Název:
Prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku stp.č. 822 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú. 
Horní Oldřichov.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14. 03. 2017 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a usnesením 
č. RM 17 05 37 09 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku stp.č. 822 o 
výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú. Horní Oldřichov.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel podnět vlastníka sousedního objektu čp. 41 ******, který požádal vlastníka pozemku p.č. 822 
se stavbou bez čp. (bývalá kůlna), tj. statutární město Děčín, o řešení špatného technického stavu tohoto 
objektu, tj. odstranění stavby 
- v žádosti uvádí, že stavba ohrožuje jeho rodinu na životě a na zdraví a dále, že stavba způsobuje škodu na 
jeho nemovitosti zatékáním vody z rozpadlých střech 
- na základě místního šetření OMH objednal vypracování projektové dokumentace na demolici objektu 
- při vypracování dokumentace bylo zjištěno, že stavba na stp.č. 822 k.ú. Horní Oldřichov je technicky 
propojena s objektem čp. 117 na stp.č. 450 k.ú. Horní Oldřichov, který je ve vlastnictví manželů ****** 
- v části objektu bez čp. na stp.č. 822 k.ú. Horní Oldřichov (vlastnictví statutární město Děčín) je vybudována 
koupelna a WC k jedné z bytových jednotek v objektu čp. 117 k.ú. Horní Oldřichov (vlastnictví ******) 
- na základě výše uvedeného zjištění, OMH svolal dne 20.2.2017 jednání, za účasti projektanta a manželů 
****** 
- OMH prostudoval historii prodeje domu čp. 117 – viz. vyjádření OMH 
- p. ****** na jednání sdělil, že sociální zařízení bylo vybudováno asi v 70 letech, dále sdělil, že na tento 
nesoulad upozornil při prodeji zbývající části domu, avšak při prodeji byla tato skutečnost opomenuta a tímto 
vznikl majetkoprávní nesoulad mezi skutečným stavem a právním stavem v katastru nemovitostí 
- projektant sdělil, že lze stavebně oddělit stavbu sociálního zařízení a tuto ponechat při provedení stavebních 
prací (dozdění, střecha) a zbývající část zchátralé stavby lze následně odstranit 
- pro vyřešení letitého majetkoprávního nesouladu a dořešení demolice bylo na jednání domluveno: 
- OMH zajistí GP na oddělení části stp.č. 822 k.ú. Horní Oldřichov pod stavbou sociálního zařízení a tato část 
pozemku bude navržena k odprodeji manželům ****** – manželé ****** s tímto řešením souhlasí 
- stavební zajištění stavby sociálního zařízení, patřící k domu čp. 117, navrhne projektant a vlastní stavební 
práce si zajistí manželé ****** – manželé ****** s tímto řešením souhlasí 
- následně bude možno zrealizovat demolici zbylé části zchátralé stavby na stp.č. 822 k.ú. Horní Oldřichov 
- OMH zajistí a uhradí GP a projektovou dokumentaci 
- z hlediska stavebního řízení bude pravděpodobně nutné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 
- vyjádření odborů k této problematice nebyla vyžadována

OMH – prostudoval historii prodeje domu čp. 117 a zjistil, že tento majetkoprávní nesoulad vznikl již v 
minulosti. V roce 1988 prodal OBP Děčín manželům ****** bytovou jednotku + spoluvlastnický podíl ve výši 
43,5 % na společných částech domu. V roce 1992 prodali manželé ****** výše uvedenou bytovou jednotku + 
příslušný podíl p. ******. V roce 1993 prodala obec Děčín manželům ****** zbývající část domu + podíl ve výši 
56,5 % na společných částech domu, včetně venkovních úprav, vedlejší stavby (nejedná se o projednávanou 
stavbu) a oplocení bez pozemku stp.č. 450 vše k.ú. Horní Oldřichov, na který je uzavřená platná nájemní 
smlouva. 
Dle dokladů ze SÚ byla stavba sociálního zařízení rozhodnutím o přípustnosti stavby povolena, stavební 
úpravy v domě byly provedeny v souladu se stavebním povolením v r. 1985, ale tehdejší správce objektu již 
nezajistil zápis provedených úprav do katastru nemovitostí. Tímto vznikl majetkoprávní nesoulad mezi 
skutečným stavem a právním stavem v katastru nemovitostí. Tato skutečnost byla při prodeji domu čp. 117 
k.ú. Horní Oldřichov opomenuta. 
Pro úplnost OMH dodává, že předběžný rozpočet na demolici objektu na stp.č. 822 v k.ú. Horní Oldřichov byl 
projektantem vyčíslen ve výši cca 356.000,00 Kč. 
Odhad na zajišťovací stavební práce pro zachování části stavby, ve které se nachází sociální zařízení, je dle 
sdělení projektanta ve výši cca 200 tis. Kč. 
Výše uvedeným řešením, tj., že manželé ****** si odkoupí část pozemku stp.č. 822 k.ú. Horní Oldřichov pod 
stavbou sociálního zařízení a na své náklady provedou zajišťovací stavební práce (tj. dozdění, střecha) 
související se zachováním stávajícího sociálního zařízení, statutární město Děčín ušetří finanční prostředky za 
tyto zajišťovací stavební práce a za demolici, která nebude provedena již v celém rozsahu.

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad 

Nájemní smlouva: 0 

Předpokládaná cena za prodej: dle „Zásad“ – II. pásmo – 1 000,- Kč/m2 x koef. 0,5 (bydlení) - 500,- Kč/m2 + 



ostatní náklady spojené s převodem 

Žadatelé: manželé ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

Příloha: Snimek.pdf Komentář:          

Příloha: Zadost o odstraneni 
stavby.pdf Komentář:          

Příloha: Zaznam z jednani.pdf Komentář:          

Příloha: Pudorysy objektu.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:27 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:09 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 02

Název:
Prodej pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Křešice u Děčína – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 169/1 o výměře 187 m2 v k.ú. Křešice u Děčína.

Stanovisko RM:
RM dne 28.02.2017 usnesením č. RM 17 04 37 08 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
169/1 o výměře 187 m2 v k.ú. Křešice u Děčína.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- ****** jsou vlastníky RD a pozemku p.č. 168 v k.ú. Křešice u Děčína 
- Pozemek p.č. 169/1 v k.ú. Křešice u Děčína má ****** v pronájmu na zahradu od statutárního města Děčín 
od roku 1985 
- V návaznosti na výzvu o sdělení, zda souhlasí nájemce s navýšením nájemného na částku 10,00 Kč/m2/rok, 
nájemce sdělil, že s navrženým navýšením nájemného nesouhlasí, případně pouze na částku 380,00 Kč/rok, 
ale má zájem o prodej pozemku za jím navrženou částku 100,00 Kč/m2 – viz příloha 
- Na základě toho předkládá OMH do jednání RM a ZM návrh na zveřejnění záměru města pozemek prodat

Nájemní smlouva: 1x na požadovaný pozemek na zahradu - žadatelka o prodej – ******
 
Návrh ceny za prodej – výměra pozemku - 187 m2 
Varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 300,00 Kč/m2 – zahrada = = 56.100,00 Kč 
Varianta č. 2 - dle návrhu žadatelů - 100,00 Kč/m2 = při celkové výměře 187 m2 = 18.700,00 Kč
 
Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH                   
A A A-pozn. A A                   

Vysvětlivky:
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 169/1 v katastrálním území Křešice u Děčína na 
zahradu k rodinnému domu na st.p.č. 168 v katastrálním území Křešice u Děčína. Předmětný pozemek se dle 
platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – Smíšená zóna s 
RD venkovského typu. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem 
souhlasí. 
Funkční využití zóny BV dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby, 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 15. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti 
BI – Bydlení individuální v rodinných domech – městské.

Příloha: anonym_prilohy_169.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:27 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:10 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 03

Název:
Prodej pozemku p.č. 2439/3 v k.ú. Podmokly – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 2439/3 o výměře 357 m2 v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
RM dne 28.02.2017 usnesením č. RM 17 04 37 08 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
2439/3 o výměře 357 m2 v k.ú. Podmokly.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- ****** jsou vlastníky RD vč. pozemků p.č. 2438/1, 2438/3 vše v k.ú. Podmokly 
- Pozemek p.č. 2439/3 v k.ú. Podmokly mají ****** v pronájmu na zahradu od města Děčín od roku 2012 
- V návaznosti na výzvu o sdělení, zda souhlasí nájemce s navýšením nájemného na částku 10,00 Kč/m2/rok, 
nájemci sdělili, že s navrženým navýšením nájemného nesouhlasí, ale mají zájem o prodej pozemku – viz 
příloha 
- V souladu se stanovisky OSC a OKD bude, v případě zveřejnění záměru města pozemek prodat, zadáno 
vytýčení pozemku tak, aby předmětem prodeje byla pouze plocha na stávající opěrné zdi 

Nájemní smlouva: 1x na požadovaný pozemek na zahradu - žadatelé o prodej – ******

Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – 357 m2 
Varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 300,00 Kč/m2 – zahrada = 107.100,00 Kč 
Varianta č. 2 - dle návrhu žadatelů - odprodej za cenu, která odpovídá době, kdy z vlastnictví města Děčín 
kupovali dům, tj. dle tehdy platné cenové mapy (B 290 x koef. 0,5) = 145,00 Kč/m2 = 51.765,00 Kč 

Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******



Vyjádření:

OSC OKD OSU OR OMH                   
A-pozn. A-pozn. A-pozn. A-pozn. A-pozn.                   

Vysvětlivky:
Poznámka OSC + OKD: pozemek p.č. 2439/3 k.ú. Podmokly hraničí s místní komunikací ul. Veveří a Hraniční 
a je v rozhledových poměrech křižovatky. Pod opěrnou zdí je umístěna plakátovací plocha, kontejnery TKO. V 
případě prodeje je nutné provést vytýčení hranice pozemku tak, aby nedošlo k prodeji části pod komunikací. 
Nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 2439/3 k.ú. Podmokly. 

Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemku na zahradu k rodinnému domu na pozemku parc. č. 2438/1 
v katastrálním území Podmokly. Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v 
zastavěném území a je součástí zóny BM – RD městského typu. Z důvodu možnosti budoucího rozšíření 
křížení ul. Hraniční a Veveří doporučujeme zachovat přiléhající část pozemku. 
Funkční využití zóny BM dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 25. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti 
BI – Bydlení individuální v rodinných domech – městské. 

Poznámka OR: neplánuje žádnou akci na pozemcích. 

Poznámka OMH: vzhledem k tomu, že požadovaný pozemek je v rozhledových poměrech křižovatky a pod 
opěrnou zdí je umístěna plakátovací plocha a kontejnery TKO, je nutné, v případě prodeje, provést vytýčení 
hranice pozemku tak, aby nedošlo k prodeji části pod komunikací. V případě zveřejnění záměru města 
pozemek prodat, bude vytýčena hranice pozemku a případně oddělena část pod místní komunikací. 

Příloha: anonym_prilohy_2439.pdf Komentář:          
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 04

Název:
Prodej částí pozemků p.č. 3055/1 a 3102/1 v k.ú. Podmokly – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 3055/1 o výměře cca 50 m2 a část pozemku p.č. 3102 o výměře cca 
15 m2 vše v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
RM dne 28.02.2017 usnesením č. RM 17 04 37 11 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 3055/1 o výměře cca 50 m2 a část pozemku p.č. 3102 o výměře cca 15 m2 vše v k.ú. 
Podmokly.

Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- ****** jsou vlastníky RD vč. pozemků p.č. 3103/2, 3105 a 3103/1 vše v k.ú. Podmokly 
- Části pozemků p.č. 3055/1 a 3102 v k.ú. Podmokly má ****** v pronájmu na zahradu od města Děčín od roku 
1977 
- V návaznosti na výzvu o sdělení, zda souhlasí nájemce s navýšením nájemného na částku 10,00 Kč/m2/rok, 
nájemce sdělil, že s navrženým navýšením nájemného nesouhlasí, ale má zájem o prodej částí pozemků za 
jím navrženou částku 150,00 Kč/m2 – viz příloha

Nájemní smlouva: 1x na požadované části pozemků na zahradu - žadatel o prodej – ****** 

Návrh ceny za prodej – výměra částí pozemků – 50 + 15 m2 
Varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 300,00 Kč/m2 – zahrada = při celkové výměře 65 m2 = 19.500,00 Kč 
Varianta č. 2 - dle návrhu žadatelů - 150,00 Kč/m2 = při celkové výměře 65 m2 = 9.750,00 Kč 

Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OMH OKD                   
N-pozn. A N-pozn. N-pozn. N-pozn.                   

Vysvětlivky:
Poznámka OSC + OMH: nedoporučuje prodej z důvodu rezervy pro případné rozšíření místní komunikace ul. 
Sadová v souvislosti s možnou výstavbou na p.č. 3155/1 k.ú. Podmokly. Doporučuje pouze pronájem. 

Poznámka OSU: nedoporučuje prodej z důvodu zhoršení přístupu k návrhové ploše pro bydlení. Požadované 
pozemky se, dle platného ÚPD, nacházejí v zastavěném území. 

Poznámka OR: neplánuje žádnou akci na pozemcích. Poznámka OKD: žádané části pozemku p.č. 3055/1 a 
p.č. 3102 k.ú. Podmokly se nachází na MK ul. Sadová. V případě další výstavby RD v této lokalitě bude přes 
tyto pozemky přístup. 

Poznámka OKD: žádané části pozemku p.č. 3055/1 a p.č. 3102 k.ú. Podmokly se nachází na MK ul. Sadová. 
V případě další výstavby RD v této lokalitě bude přes tyto pozemky přístup. Odbor komunikací a dopravy 
nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 3055/1 a p.č. 3102 k.ú. Podmokly. K pronájmu nemá námitek.
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 05

Název:
Prodej pozemku p.č. 392/2 k.ú. Boletice nad Labem – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 392/2 o vým. 57 m2 v k.ú. Boletice nad Labem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 14. 2. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad 
Labem a usnesením č. RM 17 03 37 18 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemek p.č. 392/2 o vým. 57 m2 v k.ú. Boletice nad Labem, tj. variantu č. 1.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemek p.č. 392/2 o vým. 57 m2 v k.ú. Boletice nad Labem. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 392/2 k.ú. Boletice nad Labem pro parkování osobních vozidel pro 3 bytové 
jednotky v domě žadatele;

- pozemek navazuje na místní komunikaci ul. Štefanikova, prodejem by se zamezilo v přístupu na další 
pozemky v majetku města.

Vyjádření:
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 392/2 v k.ú. 
Boletice nad Labem za účelem parkování. Toto vyjádření nenahrazuje povolení podle stavebního zákona. 
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního plánu 
města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – Smíšená zóna s RD venkovského typu. 
Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasíme.
Funkční využití zóny BV dle Územního plánu města Děčín:
- přípustné – individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné – objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící 
výrobní aktivity a služby;
- nepřípustné – ostatní rušící výrobní aktivity a služby. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1–2 + podkroví, 
intenzita zastavění pozemku v %: 15.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti 
BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nesouhlasí s prodejem p.p.č. 392/2 k.ú. Boletice nad Labem. 
Uvedený pozemek slouží jako obratiště slepé části ul. Štefanikova, Děčín XXXII.

OKD – nedoporučuje prodej pozemku, jeho prodejem by došlo k zamezení vstupu na pozemky ve vlastnictví 
města.

OZP – nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 392/2 k.ú. Boletice nad Labem pro zajištění parkování 
motorových vozidel, jelikož předmětný pozemek slouží jako obratiště pro ul. Štefanikova, která je obtížně 
průjezdná.

OMH – nedoporučuje prodej pozemku p.č. 392/2 k.ú. Boletice nad Labem, pozemek navazuje na místní 
komunikaci ul. Štefanikova, prodejem by se zamezilo v přístupu na další pozemky v majetku města.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 392/2 (zastavěná plocha – zbořeniště) o výměře 57 m2 v k. ú. Boletice nad 
Labem.

Cena pozemku: dle „Zásad“ III. pásmo – ost. samostatně prodávané pozemky - 200,- Kč/m2 = 11 400,- Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: parkovaní motorových vozidel

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 06

Název:
Směna – výkup pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a v k.ú. Podmokly - záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu a výkup pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje

záměr města směnit

- části pozemků p.č. 1577/1, p.č. 1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov a část pozemku p.č. 487/1 v k.ú. Podmokly, o 
výměrách dle GP, který bude vyhotoven, do majetku města a

- pozemek p.č. 1161/17 o výměře 285 m2, včetně stavby garáže bez čp/če, v k.ú. Podmokly, z majetku města 

a

schvaluje

výkup části pozemků p.č. 1577/1, p.č. 1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov a části pozemku p.č. 487/1 v k.ú. 
Podmokly, o výměrách dle GP, který bude vyhotoven. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 14. 2. 2017 návrh na směnu a výkup pozemků v k.ú. Horní 
Oldřichov a v k.ú. Podmokly a usnesením č. RM 17 03 37 17 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit 
záměr města směnit
- části pozemků p.č. 1577/1, p.č. 1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov a část pozemku p.č. 487/1 v k.ú. Podmokly, o 
výměrách dle GP, který bude vyhotoven, do majetku města a
- pozemek p.č. 1161/17 o výměře 285 m2, včetně stavby garáže bez čp/če, v k.ú. Podmokly, z majetku města
a doporučila zastupitelstvu města vykoupit části pozemků p.č. 1577/1, p.č. 1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov a 
část pozemku p.č. 487/1 v k.ú. Podmokly, o výměrách dle GP, který bude vyhotoven, tj. variantu č. 1.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- části pozemků p.č. 1577/1, p.č. 1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov a část pozemku p.č. 487/1 v k.ú. Podmokly, o 
výměrách dle GP, který bude vyhotoven, do majetku města a
- pozemek p.č. 1161/17 o výměře 285 m2, včetně stavby garáže bez čp/če, v k.ú. Podmokly, z majetku města. 



Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila směnu pozemků, doporučila výkup 



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost vlastníka pozemků o směnu částí pozemků p.č. 1577/1, p.č. 1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov a části 
pozemku p.č. 487/1 v k.ú. Podmokly pod stavbami chodníků za pozemek p.č. 1161/17, včetně stavby garáže 
bez čp/če, v k.ú. Podmokly;

- stavba garáže na pozemku p.č. 1161/17 v k.ú. Podmokly je využívána pro skladování vybavení pro chod 
Magistrátu města Děčín;

- v územní studii „Obnova historické části Podmokel“ je na pozemku p.č. 1161/17 a p.č. 1161/1 k.ú. Podmokly 
navržena výstavba parkovacího domu;

- usnesením č. ZM 15 05 06 15 z 28. 5. 2015 zastupitelstvo města nezveřejnilo záměr města prodat pozemek, 
včetně stavby garáže bez čp/če, v k.ú. Podmokly;

- z důvodu majetkoprávního vypořádání bude s žadatelem dále jednáno o možnosti výkupu částí pozemků 
pod stavbami chodníků.

Vyjádření:
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek ke směně pozemků pod stavbami 
chodníků, a to část p.p.č. 15771 a p.č. 1526/4 v katastrálním území Horní Oldřichov a část p.p.č. 487/1 v 
katastrálním území Podmokly za pozemek p.č. 1161/17 v k.ú. Podmokly, jehož součástí je stavba garáže, a to 
za podmínky, že město neuvažuje s výstavbou či jinou investicí v dané lokalitě.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platného Územního plánu 
města Děčín nachází v zastavěném území. Pozemek p.č. 1577/1 je veden jako vodní plocha a p.p.č. 1526/4 je 
součástí zóny SM – Smíšená městská zóna, oba k.ú. Horní Oldřichov. Pozemek p.č. 487/1 a 1161/17 jsou 
součástí zóny SM – Smíšená městská zóna, oba k.ú. Podmokly. Se směnou nesouhlasíme z důvodu 
možného budoucího využití p.p.č. 1161/17 k.ú. Pomokly.
Funkční využití zóny SM dle Územního plánu města Děčín:
- přípustné – trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3–4, intenzita zastavění pozemku v %: 50.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí pozemky p.č. 1161/17 a 
487/1 k.ú. Pomokly a p.p.č. 1526/4 k.ú. Horní Oldřichov do oblasti SM – Plocha smíšená obytná městská. 
Nový rozpracovaný Územní plán Děčín respektuje současný stav u pozemku p.č. 1577/1 k.ú. Horní Oldřichov. 

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje směnu pozemkové parcely 1161/17 k.ú. Podmokly za 
pozemky, nacházejícími se pod tělesy chodníků v ul. Teplická a Na Hrázi, Děčín VIII. Doporučujeme uvedené 
pozemky vykoupit, avšak nesměňovat za p.p.č. 1161/17 k.ú. Podmokly. Již v roce 2014 silniční správní úřad 
nedoporučoval prodej p.p.č. 1161/7 k.ú. Podmokly, citujeme: „Statutární město Děčín v minulosti zadalo 
zpracování projektové dokumentace na dostavbu ul. Jeronýmova obytným domem se 73 bytovými jednotkami. 
V případě, že by k realizaci dostavby ulice Jeronýmova nedošlo, bylo by vhodnější pozemek ponechat jako 
rezervu pro možnost rozšíření parkovacích kapacit v této lokalitě“.

OKD – v územní studii „Obnova historické části Podmokel“ je na pozemku p.č. 1161/17 a p.č. 1161/1 k.ú. 
Podmokly navržena výstavba parkovacího domu. Vlastníkem stavby na pozemku p.č. 1162/17 k.ú. Podmokly 
není žadatel. Na části pozemku p.č. 1577/1 a p.č. 1526/4 k.ú. Horní Oldřichov se nachází stavby chodníků. 
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací je nutné převést pozemky pod stavbou komunikace 
(chodníku) do vlastnictví města. OKD nedoporučuje směnu pozemku p.č. 1161/17 k.ú. Podmokly. Žádáme o 



převod části pozemku p.č. 1577/1 a p.č. 1526/4 k.ú. Horní Oldřichov do vlastnictví statutárního města Děčín.

OPO – součástí pozemku p.č. 1161/17 je stavba garáží, které OPO využívá ke skladování, a i nadále využívat 
bude. K tomuto pozemku je přístup z p.p.č. 1161/1, která je také v majetku města, a i proto nedoporučujeme 
prodávat ani směňovat.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek ke směně části pozemku p.č. 1577/1 a p.p.č. 1526/4 v k.ú. 
Horní Oldřichov a části p.p.č. 487/1 v k.ú. Podmokly za p.p.č. 1161/17 v k.ú. Podmokly.

OMH – nedoporučuje směnu pozemků ve vlastnictví žadatele za pozemek p.č. 1161/17 k.ú. Podmokly, jehož 
součástí je stavba garáže bez čp/če. Tato stavba je využívána pro skladování vybavení nezbytného pro chod 
magistrátu. Zastupitelstvo města v roce 2015 projednávalo prodej tohoto pozemku a usnesením č. ZM 15 05 
06 15 z 28. 5. 2015 nezveřejnilo záměr města prodat pozemek, včetně stavby garáže bez čp/če, v k.ú. 
Podmokly.
Po projednání žádosti v orgánech města bude žadatel o výsledku jednání informován a dále s ním bude 
jednáno o možnosti výkupu částí pozemků pod stavbami chodníků z důvodu majetkoprávního vypořádání – 
stavba na cizím pozemku.

Jedná se o směnu části pozemků p.č. 1577/1, p.č. 1526/4 v k.ú. Horní Oldřichov a části pozemku p.č. 487/1 v 
k.ú. Podmokly, případně jejich výkup, do majetku města a směnu pozemku p.č. 1161/17, včetně stavby garáže 
bez čp/če, v k.ú. Podmokly – z majetku města.

Cena pozemku: dle „Zásad“ - p.p.č. 1161/17 k.ú. Podmokly I. pásmo – 2300,- Kč/m2 – koeficient 0,9 – ostatní 
účely jinde neuvedené – 2070,- Kč /m2 celkem 589 950,- Kč + cena dle ZP za stavbu garáže

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací

Žadatel: Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, Děčín IV

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OPO OZP OMH
A N N N N A N

Vysvětlivky:

Příloha: smena zad.pdf Komentář:          

Příloha: smena km.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:29 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:01 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 07

Název:
Prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a v k.ú. Chlum u Děčína – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a v k.ú. Chlum u Děčína a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemky p.č. 1057/3 o vým. 883 m2, p.č. 1099/5 o vým. 874 m2, p.č. 1099/6 o vým. 2 
657 m2, p.č. 1209/2 o vým. 262 m2, p.č. 939/1 o vým. 33 138 m2, p.č. 979/11 o vým. 11 891 m2 a části 
pozemků p.č. 1057/6 nově ozn. jako p.č. 1057/8 o vým. 19 219 m2, p.č. 1099/16 nově ozn. jako p.č. 1099/17 
o vým. 27 761 m2, p.č. 1286 nově ozn. jako p.č. 1286/7 o vým. 914 m2 a p.č. 1286/9 o vým. 898 m2, p.č. 
1288/1 nově ozn. jako p.č. 1288/6 o vým. 356 m2, vše dle GP č. 763–587/2016 a část pozemku p.č. 294/1 o 
vým. 7386 m2, dle GP, který bude vyhotoven, vše v k.ú. Březiny u Děčína, pozemek p.č. 597/1 o vým. 8 758 
m2 a části pozemků p.č. 443/1 nově ozn. jako p.p.č. 443/7 o vým. 6 080 m2, p.č. 660 nově ozn. jako p.č. 
660/7 o vým. 10 960 m2 a p.č. 1065 nově ozn. jako p.č. 1065/4 o vým. 829 m2, vše dle GP č. 255–587/2016 
vše v k.ú. Chlum u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 2. 2017 návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína 
a v k.ú. Chlum u Děčína a usnesením č. RM 17 04 37 10 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr 
města prodat pozemky p.č. 1057/3 o vým. 883 m2, p.č. 1099/5 o vým. 874 m2, p.č. 1099/6 o vým. 2 657 m2, 
p.č. 1209/2 o vým. 262 m2, p.č. 939/1 o vým. 33 138 m2, p.č. 979/11 o vým. 11 891 m2 a části pozemků p.č. 
1057/6 nově ozn. jako p.č. 1057/8 o vým. 19 219 m2, p.č. 1099/16 nově ozn. jako p.č. 1099/17 o vým. 27 761 
m2, p.č. 1286 nově ozn. jako p.č. 1286/7 o vým. 914 m2 a p.č. 1286/9 o vým. 898 m2, p.č. 1288/1 nově ozn. 
jako p.č. 1288/6 o vým. 356 m2, vše dle GP č. 763–587/2016 a část pozemku p.č. 294/1 o vým. 7386 m2, dle 
GP, který bude vyhotoven, vše v k.ú. Březiny u Děčína, pozemek p.č. 597/1 o vým. 8 758 m2 a části pozemků 
p.č. 443/1 nově ozn. jako p.p.č. 443/7 o vým. 6 080 m2, p.č. 660 nově ozn. jako p.č. 660/7 o vým. 10 960 m2 a 
p.č. 1065 nově ozn. jako p.č. 1065/4 o vým. 829 m2, vše dle GP č. 255–587/2016 vše v k.ú. Chlum u Děčína, 
tj. variantu č. 1.
 
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemky p.č. 1057/3 o vým. 883 m2, p.č. 1099/5 o vým. 874 m2, p.č. 1099/6 o vým. 2 657 m2, p.č. 1209/2 o 
vým. 262 m2, p.č. 939/1 o vým. 33 138 m2, p.č. 979/11 o vým. 11 891 m2 a části pozemků p.č. 1057/6 nově 
ozn. jako p.č. 1057/8 o vým. 19 219 m2, p.č. 1099/16 nově ozn. jako p.č. 1099/17 o vým. 27 761 m2, p.č. 
1286 nově ozn. jako p.č. 1286/7 o vým. 914 m2 a p.č. 1286/9 o vým. 898 m2, p.č. 1288/1 nově ozn. jako p.č. 
1288/6 o vým. 356 m2, vše dle GP č. 763–587/2016 a část pozemku p.č. 294/1 o vým. 7386 m2, dle GP, který 
bude vyhotoven, vše v k.ú. Březiny u Děčína, pozemek p.č. 597/1 o vým. 8 758 m2 a části pozemků p.č. 
443/1 nově ozn. jako p.p.č. 443/7 o vým. 6 080 m2, p.č. 660 nově ozn. jako p.č. 660/7 o vým. 10 960 m2 a p.č. 
1065 nově ozn. jako p.č. 1065/4 o vým. 829 m2, vše dle GP č. 255–587/2016 vše v k.ú. Chlum u Děčína. 



Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Litoměřicích o prodej pozemků v národní přírodní památce 
Březinské tisy v k.ú. Březiny u Děčína a k.ú. Chlum u Děčína z důvodu zajištění ochrany porostů tisu 
červeného, společně s významným paleontologickým nalezištěm a s geologickým výtvorem a zajištění 
pozemků k tvorbě ekologické stability území;

- prodejem pozemků dojde ke snížení výměry lesů města Děčína pod 1000 ha, čímž dojde ke snížení 
bodového zisku při uvažovaných žádostech o poskytnutí dotací z Programu rozvoje venkova;

- v NPP Březinské tisy se nachází porostní skupiny, které byly součástí projektu „Úprava druhové a prostorové 
skladby lesních porostů v lesích města Děčín 3”, který byl spolufinancován z Operačního programu životní 
prostředí. Tento projekt byl ukončen v roce 2015 a doba udržitelnosti je pro žadatele 5 let od ukončení 
projektu;

- zdroj semenného materiálu tisu červeného (zvláště chráněný druh) je v České republice unikátní a lze jej v 
budoucnu využít i v rámci propagace činnosti Lesního úřadu Děčín, potažmo města Děčín (nejzelenější město 
ČR);

- v roce 2017 požádal Lesní úřad Děčín o dotaci na tyto uznané tisy v rámci Národního programu ochrany a 
reprodukce genofondu lesních dřevin „Podpora rodičů rodiny, ortelů a klonů”. Výše dotace bude činit 
1000,-Kč/jedince a rok;

- obnova lesních porostů (těžba a výsadba) je v těchto porostech plánována, navržena a schválena i orgány 
ochrany přírody a krajiny v novém lesním hospodářském plánu.

Vyjádření: 
OR – odbor rozvoje neplánuje žádnou akci na pozemcích k.ú. Chlum u Děčína a k.ú. Březiny u Děčína, jež 
jsou součástí NPP Březinské tisy.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků p.č. 443/1, 597/1, 
660, 1065 v k.ú. Chlum u Děčína, p.č. 1286, 1057/3, 1057/6, 1099/16, 1099/5, 1099/6, 1209/2, 1288/1, 294/1, 
939/1, 979/11 v k.ú. Březiny u Děčína za účelem zajištění ekologické stability území.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemky p.č. 443/1, 597/1, 660, 1065 v k.ú. Chlum u 
Děčína a pozemky p.č. 1286, 1057/3, 1057/6, 1099/16, 1099/6, 1209/2, 1288/1, 294/1, 939/1, 979/11 v k.ú. 
Březiny u Děčína se dle platného Územního plánu města Děčín nacházejí v nezastavěném území. Pozemek 
p. č. 1099/5 v k.ú. Březiny u Děčína se nachází v zastavěném území. Předmětné pozemky jsou součástí zóny 
CHÚ – zóna chráněných území. S prodejem výše uvedených pozemků souhlasíme. V souvislosti s prodejem 
doporučujeme nejprve prověřit aktuálnost dříve plánovaného záměru směny pozemků v regionálním biocentru 
č. 021 – Březinské tisy za sejmutí ochrany území interakčního prvku č. 85 – Bělá vzhledem k rozpracovanému 
návrhu Územního plánu Děčín a záměrů výstavby v tomto území.
Funkční využití zóny CHÚ dle Územního plánu města Děčín:
- přípustné – přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v 
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo 
zařízení;
- výjimečně přípustné – naučné stezky, turistické trasy;
- nepřípustné – všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně, 
regulace vodního toku, výstavba všech forem.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0, intenzita zastavění pozemku v %: 0. 

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k převodu pozemkových parcel v k.ú. Chlum u 
Děčína a k.ú. Březiny u Děčína patřících k národní přírodní památce Březinské tisy do vlastnictví státu (AOPK 
ČR) za podmínky, že pozemkové parcely s využitím ostatní plocha – ostatní komunikace (p.p.č. 1065 k.ú. 
Chlum u Děčína a p.p.č. 1286, 1057/3, 1209/2 a 1288/1 k.ú. Březiny u Děčína) budou zachovány jako veřejně 
přístupné účelové komunikace.

OKD – nemá námitek k prodeji pozemků dle žádosti v případě, že pozemky, na kterých se nachází 



komunikace, zůstanou veřejně přístupné.

OZP – nesouhlasí z hlediska životního prostředí a na základě záporného stanoviska Lesního úřadu Děčín s 
prodejem pozemků v k.ú. Chlum u Děčína a v k.ú. Březiny u Děčína – oblast NPP „Březinské tisy“.

Lesní úřad Děčín – jako příspěvková organizace pověřená správou všech lesních pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Děčín, nedoporučuje prodeje lesních pozemků města Děčína v NPP Březinské tisy z níže 
uváděných důvodů:

- prodejem těchto pozemků by klesla výměra lesů města Děčína pod 1000 ha, což by snížilo bodový zisk při 
uvažovaných žádostech o poskytnutí dotací z Programu rozvoje venkova, kde je v preferenčním kritériu 
„Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku” udělován nejvyšší počet bodů 
lesním majetkům větším než 1 000 ha;

- v lesích NPP Březinské tisy se nachází porostní skupiny, které byly součástí projektu „Úprava druhové a 
prostorové skladby lesních porostů v lesích města Děčín 3”, který byl spolufinancován z Operačního programu 
životní prostředí. Tento projekt byl ukončen v roce 2015 a doba udržitelnosti je pro žadatele 5 let od ukončení 
projektu. Tento důvod jsme již uváděli v nesouhlasném stanovisku k prodeji těchto pozemků v minulých letech.

- Lesní úřad Děčín dlouhodobě chrání a podporuje předmět ochrany, tj. tis červený, ať už ve spolupráci s 
orgány ochrany přírody a krajiny, tak i z vlastní iniciativy (výstavba oplocenek k ochraně přirozené obnovy tisů, 
jednotlivá ochrana tisových semenáčků před zvěří, uvolňování dospělých jedinců tisů k podpoře fruktifikace 
…)

- v roce 2016 došlo, na základě aktivit Lesního úřadu Děčín, k uznání 21 jedinců tisu červeného jako 
genetického zdroje Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů;

- tento zdroj semenného materiálu tisu červeného (zvláště chráněný druh) je v České republice unikátní a lze 
jej v budoucnu využít i v rámci propagace činnosti Lesního úřadu Děčín, potažmo města Děčín (nejzelenější 
město ČR);

- v roce 2017 požádal Lesní úřad Děčín o dotaci na tyto uznané tisy v rámci Národního programu ochrany a 
reprodukce genofondu lesních dřevin „Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů”. Výše dotace bude činit 
1000,-Kč/jedince a rok;

- obnova lesních porostů (těžba a výsadba) je v těchto porostech plánována, navržena a schválena i orgány 
ochrany přírody a krajiny v novém lesním hospodářském plánu;

- prodej těchto pozemků nepřinese městu významný finanční obnos (vzhledem k velikosti rozpočtu města) a 
nemovitý majetek je majetkem, který svou hodnotu v čase neztrácí.

OMH – s ohledem na stanovisko Lesního úřadu Děčín nedoporučuje prodej pozemků v národní přírodní 
památce Březinské tisy v k.ú. Březiny u Děčína a k.ú. Chlum u Děčína.

Jedná se o prodej pozemků:
k.ú. Chlum u Děčína – GP č. 255–587/2016
p.p.č. 443/1 nově ozn. p.p.č. 443/7– 6 080 m2
p.p.č. 660 nově ozn. p.p.č. 660/7–10 960 m2
p.p.č. 1065 nově ozn. p.p.č. 1065/4 – 829 m2
+ celý p.p.č. 597/1 – 8 758 m2
k.ú. Březiny u Děčína – GP č. 763–587/2016
p.p.č. 1057/6 nově ozn. p.p.č. 1057/8 – 19 219 m2 
p.p.č. 1099/16 nově ozn. p.p.č. 1099/17 – 27 0761 m2
p.p.č. 1286 nově ozn. p.p.č. 1286/7 – 914 m2 a p.p.č. 1286/9 – 898m2
p.p.č. 1288/1 nově ozn. p.p.č. 1288/6 – 356 m2
+ celé pozemky p.p.č. 1057/3 – 883 m2
p.p.č. 1099/5 – 874 m2
p.p.č. 1099/6 – 2 657 m2



p.p.č. 1209/2 – 262 m2
p.p.č. 939/1 – 33 138 m2
p.p.č. 979/11 – 11 891 m2
+ p.p.č. 294/1 – bude nový GP – 7386 m2

Cena pozemku: jedná se o organizační složku státu, prodej je realizován za cenu dle znaleckého posudku

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zajištění ochrany porostů tisu červeného a zajištění pozemků k tvorbě ekologické stability 
území v národní přírodní památce Březinské tisy

Žadatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Ústecko, Michelská 260/14, Litoměřice

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP Lesní úřad OMH
A A A A N N N

Vysvětlivky:

Příloha: aopk zad.pdf Komentář:          

Příloha: aopk km.pdf Komentář:          

Příloha: aopk km_gp map.php.pdf Komentář:          

Příloha: aopk gp breziny.pdf Komentář:          

Příloha: aopk gp chlum.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:30 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:01 podepsáno



















































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 08

Název:
Prodej pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice – revokace – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a 
schvaluje

revokaci usnesení č. ZM 16 09 08 02 ze dne 24. 11. 2016, týkající se prodeje částí pozemku p.č. 333/8 v k.ú. 
Vilsnice, v plném znění, z důvodu nových skutečností a

zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 333/8 o vým. 91 m2 v k.ú. Vilsnice, s podmínkou zatížení pozemku věcným 
břemenem – služebnost cesty.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 2. 2017 návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v 
k.ú. Vilsnice a usnesením č. RM 17 04 37 13 schválila revokaci usnesení č. RM 16 19 37 05 ze dne 8. 11. 
2016, týkající se prodeje částí pozemku p.č. 333/8 v k.ú. Vilsnice, v plném znění, z důvodu nových skutečností 
a doporučila zastupitelstvu města 
1. schválit revokaci usnesení č. ZM 16 09 08 02 ze dne 24. 11. 2016, týkající se prodeje částí pozemku p.č. 
333/8 v k.ú. Vilsnice, v plném znění, z důvodu nových skutečností a 
2. zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 333/8 o vým. 91 m2 v k.ú. Vilsnice, s podmínkou zatížení 
pozemku věcným břemenem – služebnost cesty. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit revokaci a zveřejnit prodej celého pozemku s věcným břemenem



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice – přístup do areálu společnosti Bohemia Cargo, s.r.o., 
stávající napojení na komunikaci ul. Vilsnická, na pozemku je umístěna brána uzavírající areál žadatele;

- část pozemku je využívána pro přístup i vlastníkem sousedního areálu na pozemku p.č. 333/10 k.ú. Vilsnice 
– VAMA, s.r.o.;

- na základě úkolu z PVO byl žadatel vyzván k upřesnění budoucího využití pozemku – část tohoto pozemku 
tvoří zadní – druhý vjezd a vstup do stávajícího logistického areálu společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o., z 
ulice Vilsnické. Jedná se o dřívější areál ČETRANS a.s., budoucí využití pozemku se nezmění od 
současného, bude sloužit pro vjezd a vstup do areálů společností Bohemia Cargo, s.r.o. a VAMA, s.r.o.;

- na základě výsledku společného jednání obou firem je předkládán návrh na revokaci původního usnesení a 
následný prodej celého pozemku společnosti Bohemia Cargo, s.r.o. s podmínkou zřízení věcného břemene ve 
prospěch společnosti VAMA, s.r.o.;

- RM záměr - usn. č. RM 16 19 37 05 ze dne 8. 11. 2016
- ZM záměr - usn. č. ZM 16 09 08 02 ze dne 24. 11. 2016

Vyjádření:
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 333/8 k.ú. 
Vilsnice – pozemek je využíván pro přístup do areálu spol. s r.o. Bohemia Cargo.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného územního plánu 
nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských kultur. Plánovaný záměr není s 
regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasíme.
Funkční využití zóny dle územní plánu –
- přípustné – produkční zemědělská výroba, účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy 
technické infrastruktury, komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, 
cykloturistika, opatření pro zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace;
- výjimečně přípustné – zahrádkářské osady;
- nepřípustné – nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání – počet podlaží 1 + podkroví, intenzita zastavění v % - u stávajících zahrádkářských 
osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter.
Poznámka – pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný územní plán řadí tento pozemek do oblasti NZ1 
plocha zemědělská půda.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice. Jako 
reciprocitu doporučujeme smluvně zajistit se společností Bohemia Cargo s.r.o. průjezd nákladních vozidel, 
zejména Technických služeb a.s., a dopravu na skládku Orlík přes areál společnosti.

OKD – z důvodu stížností obyvatel městské části Vilsnice na zvýšený provoz nákladních vozidel jezdící na 
skládku „Orlík“ je jednáno se společností Bohemia Cargo s.r.o. Děčín o umožnění průjezdu přes areál. Výška 
a šířka viaduktu (výjezd na ul. Ústecká z ul. Vilsnická) neumožňuje projetí nákladních vozidel. Společnost 
Bohemia Cargo s.r.o. Děčín má vybudované dopravní připojení přímo na silnici č. I/62. OKD nedoporučuje 
prodej pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice do doby ukončení jednání.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice za účelem 
zajištění přístupu do reálu společnosti Bohemia Cargo, s.r.o. Upozorňujeme, že prodejem dojde k zamezení 
přístupu vlastníku p.p.č. 333/10 k.ú. Vilsnice (VAMA s.r.o.).

OMH – usnesením č. ZM 16 09 08 02 ze dne 24. 11. 2016 byl zveřejněn záměr města prodat části pozemku 
p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice, žadatel byl informován a na základě úkolu z PVO byl vyzván k upřesnění budoucího 
využití pozemku. Dle jeho sdělení část tohoto pozemku tvoří zadní – druhý vjezd a vstup do stávajícího 



logistického areálu společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o., z ulice Vilsnické. Jedná se o dřívější areál 
ČETRANS a.s., budoucí využití pozemku se nezmění od současného, bude sloužit pro vjezd a vstup do 
areálů společnosti.
Na základě výsledku společného jednání společností Bohemia Cargo, s.r.o. a VAMA, s.r.o., je předkládán 
návrh na revokaci usnesení a následný prodej celého pozemku společnosti Bohemia Cargo, s.r.o. s 
podmínkou zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti VAMA, s.r.o., která část pozemku rovněž 
využívá jako jediný možný přístup a příjezd do svého areálu. Z tohoto důvodu žádají o zřízení věcného 
břemene bezúplatně.
Výsledek jednání o možnosti průjezdu vozidel TS areálem spol. Bohemia Cargo, s.r.o., není OMH znám. 

Jedná se o prodej pozemku p.č. 888/3 o vým. 91 m2 v k. ú. Vilsnice a zřízení věcného břemene – služebnost 
cesty.

Návrh ceny:
a) prodej – dle „Zásad“ II. pásmo 1000,- Kč/m2 – podnikání (koef. 0,8) tj. 72 800,- Kč
b) věcné břemeno – dle „Zásad“ - služebnost cesty - 10 000,- Kč + ost. náklady + DPH

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: přístup, příjezd do areálů žadatelů

Žadatelé:
Bohemia Cargo, s.r.o., Ústecká 98, Děčín XII – prodej pozemku
VAMA s.r.o., Vilsnická 94, Děčín XII – věcné břemeno

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A A A/pozn. A/pozn. A A          

Vysvětlivky:

Příloha: 333 vils zad.pdf Komentář:          

Příloha: 333 vils zapis.pdf Komentář:          

Příloha: 333 vils km.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:30 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:02 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 09

Název:
Výkup části pozemku p.č. 1275 v k.ú. Prostřední Žleb 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a 
schvaluje

výkup části pozemku p.č. 1275, dle GP č. 870-088/2016 nově ozn. jako p.p.č. 1275/2 o vým. 48 m2, v k.ú. 
Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 
Chomutov, do majetku statutárního města Děčín, za cenu 13.800,00 Kč + DPH ve výši 2.898,00 Kč + ostatní 
náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 14. 3. 2017 návrh na výkup části pozemku v k.ú. Prostřední 
Žleb a usnesením č. RM 17 05 37 14 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p.č. 1275, 
dle GP č. 870-088/2016 nově ozn. jako p.p.č. 1275/2 o vým. 48 m2, v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, do majetku 
statutárního města Děčín, za cenu 13.800,00 Kč + DPH ve výši 2.898,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 16 698,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit výkup.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- evidována žádost o pronájem pozemků p.č. 751/4, p.č. 752/2 a id. ½ pozemku p.č. 752/5 k.ú. Prostřední 
Žleb (vodní nádrž na toku Ostružník);

– usn. č. RM 16 17 37 34 ze dne 4. 10. 2016 byl zveřejněn záměr města pozemky pronajmout – nyní jsou 
zajišťovány podklady pro následné uzavření nájemní smlouvy;

- souběžně jednáno s ostatními vlastníky pozemků, které tvoří vodní nádrž na toku „Ostružník“, případně její 
břehy – podány žádosti o výkup;

- pozemek p.č. 1275 k.ú. Prostřední Žleb, ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s. p., je součástí vodního díla, 
vlastník souhlasí s prodejem části pozemku (pod stavbou hráze, bezpečnostním přelivem, odpadním korytem 
od přelivu a potrubím spodní výpusti vodní nádrže);

- pozemky p.č. 741 a p.č. 752/1 k.ú. Prostřední Žleb, ve vlastnictví Lesy ČR, s. p., jsou součástí vodního díla, 
vlastník souhlasí s jejich prodejem – zajištěny a předány podklady pro projednání a schválení;

- usn. č. ZM 16 08 04 28 schválen výkup části pozemku p.č. 1275 k.ú. Prostřední Žleb z majetku Povodí Ohře, 
s.p. Chomutov.

Vyjádření – pronájem:

OR – nemá v současné v dané lokalitě žádný záměr, souhlasí s pronájmem.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k pronájmu za účelem obnovení vodní 
plochy.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že výše uvedené pozemky se dle platného územního plánu 
nachází mimo zastavěné území v zóně ZPF – zóna zemědělských kultur. S pronájmem za účelem obnovení 
vodní plochy souhlasíme.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí k pronájmu námitek. Do nájemní smlouvy doporučujeme 
zapracovat podmínku, že náklady spojené s úpravami vodní nádrže nebudou následně požadovány po 
pronajímateli.

OMH - odd. nakládání s majetkem města eviduje žádost o pronájem pozemků p.č. 751/4, p.č. 752/2 a ideální 
½ pozemku p.č. 752/5 v k.ú. Prostřední Žleb. Jedná se o pronájem pozemků tvořících vodní nádrž a její břehy.
OMH obdržel výzvu odboru životního prostředí, v souvislosti s prováděnými úpravami vodního díla ze strany 
jeho spoluvlastníka (žadatele o pronájem), ke zjednání nápravy a uvedení vodního díla do neškodného stavu 
– došlo k úpravě okolí vodního díla, vyřezání porostů, odbahnění vodní nádrže, byly provedeny terénní 
úpravy, úprava bezpečnostního přelivu a hráze. V souvislosti s tímto byl geodetem zpracován mapový podklad 
vodního díla na toku Ostružník a následně bylo svoláno jednání vlastníků dotčených pozemků, OŽP a 
projektanta Ing. Hory. Bylo dohodnuto, že OMH bude dále jednat s Lesy ČR, s.p. a Povodím Ohře, s.p. o 
odprodeji dotčených pozemků tak, aby vlastníkem vodního díla nadále bylo pouze město Děčín a současný 
spoluvlastník (žadatel o pronájem) s tím, že tento se bude podílet na obnově vodního díla, uvedení do 
neškodného stavu a dále bude provádět jeho údržbu. Byla zpracována dokumentace pro posouzení 
bezpečnosti vodního díla na potoku Ostružník a předána Povodí Ohře, s.p., Chomutov. Dále budou 
zpracovány ostatní podklady (manipulační a havarijní řád vodního díla, povolení k nakládání s vodami aj.) pro 
provozování vodního díla tak, aby následně mohla být schválena a uzavřena nájemní smlouva.

Výkup části pozemku p.č. 1275 v k.ú. Prostřední Žleb, z vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s. p., Chomutov byl 
schválen usn. č. ZM 16 08 04 28 z 20. 10. 2016. OMH na základě jednání s vlastníkem pozemku zajistil a 
předal požadované podklady pro realizaci výkupu a následně obdržel návrh kupní smlouvy.

Výkup pozemků p.č. 741 a p.č. 752/1 k.ú. Prostřední Žleb z majetku spol. Lesy ČR, s.p. byl rovněž projednán 
a schválen usnesením č. ZM 16 08 04 29 z 20. 10. 2016, byly vyhotoveny a předány podklady dle propozic. 



Jedná se o výkup části pozemku p.č. 1275, dle GP č. 870-088/2016 ozn. jako p.p.č. 1275/2 o vým. 48 m2, k.ú. 
Prostřední Žleb.

Cena za výkup pozemků – 287,50 Kč/m2 tj. 13.800,00 Kč + DPH ve výši 2.898,00 Kč 

Cena pro prodej pozemků dle „Zásad“ III. pásmo – ost. pozemky zastavěné, nikoliv však stavbami pro bydlení 
tj. 500,- Kč/m2 

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: obnova vodního díla

Vlastník pozemku – ČR – Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: an povodi 
nab_20170303082024.pdf Komentář:          

Příloha: 1275 pzl 
km_20170313100553.pdf Komentář:          

Příloha: an povodi 
gp_20170303082107.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:31 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:03 podepsáno























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 10

Název:
Prodej pozemku p.č. 920/2 k.ú. Březiny u Děčína 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje

prodej pozemku p.č. 920/2 o výměře 577 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím do 
podílového spoluvlastnictví, a to podíl ve výši ½ pro ******, za cenu 173.100,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 14. 2. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína 
a usnesením č. RM 17 03 37 20 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 920/2 o výměře 
577 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví, a to 
podíl ve výši ½ pro ******, za cenu 173.100,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 173 100,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- evidence nájemní smlouvy č. 920/2-114/2014 ze dne 5. 5. 2014 na pronájem pozemku p.č. 920/2 k.ú. 
Březiny u Děčína, uzavřené mezi městem Děčín a žadateli – zahrada k domu ve spoluvlastnictví kupujících;

- RM záměr – usn. č. RM 09 11 37 08 ze dne 26. 5. 2009
- ZM záměr – usn. č. ZM 09 11 37 24 ze dne 24. 9. 2009

- opětovně zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup.

OMH eviduje nájemní smlouvu č. č. 920/2-114/2014 ze dne 5. 5. 2014 na pronájem pozemku p.č. 920/2 k.ú. 
Březiny u Děčína – zahrada k domu. Nájemce byl písemně požádán o sdělení, zda souhlasí se změnou výše 
nájemného za pozemek užívaný jako zahrada k domu dle stávajících „Zásad“, nebo zda má zájem o jeho 
prodej. Nájemce ve své odpovědi sdělil, že nesouhlasí se zvýšením nájemného a má zájem o prodej 
pronajatého pozemku. S ohledem na skutečnost, že finanční prostředky na úhradu kupní ceny budou mít k 
dispozici v březnu 2017, je prodej pozemku předkládán ke schválení až nyní.

Prodej pozemku p.č. 920/2 k.ú. Březiny u Děčína byl projednán a zveřejněn již v roce 2009 společně s 
prodejem pozemku st.p.č. 152/2 k.ú. Březiny u Děčína – pozemek pod domem – prodej tohoto pozemku byl 
zrealizován a kupní smlouva byla vložena do evidence katastru nemovitostí v roce 2014 – pozemek s domem 
oba kupující spoluvlastní.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 920/2 o vým. 577 m2 k.ú. Březiny u Děčína.

Opětovně zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: ano

Cena pozemku dle „Zásad“: II. pásmo 1000,00 Kč/m2 – zahrada (koef. 0,3) tj. 173.100,00 Kč

Nájemní smlouva: 1x zahrada

Účel dle žádosti: zahrada k domu

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 920 km.pdf Komentář:          

Příloha: 920 zad.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:31 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:03 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 11

Název:
Prodej části pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín – Staré Město

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje

prodej části pozemku p.č. 604/5, dle GP č. 875-3/2017 nově ozn. jako p.p.č. 604/7 o vým. 10 m2, v k.ú. Děčín 
– Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pro vlastníky bytových 
jednotek domu č.p. 296, 297, 298 a 299, ul. Oblouková, Děčín III, za cenu 9.000,00 Kč + 226,028 Kč za 
úhradu nákladů na revitalizaci předmětné části pozemku + ostatní náklady, s podmínkou zřízení věcného 
břemene práva stezky na pozemku p.č. 604/5 pro vlastníky části pozemku nově ozn. jako p.p.č. 604/7 v 
rozsahu dle GP č. 875-3/2017, za cenu dle „Zásad“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 14. 3. 2017 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín – 
Staré Město a usnesením č. RM 17 05 37 13 doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 604/5, dle GP 
č. 875-3/2017 nově ozn. jako p.p.č. 604/7 o vým. 10 m2, v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pro vlastníky bytových jednotek domu č.p. 296, 297, 298 a 299, 
ul. Oblouková, Děčín III, za cenu 9.000,00 Kč + 226,028 Kč za úhradu nákladů na revitalizaci předmětné části 
pozemku + ostatní náklady, s podmínkou zřízení věcného břemene práva stezky na pozemku p.č. 604/5 pro 
vlastníky části pozemku nově ozn. jako p.p.č. 604/7 v rozsahu dle GP č. 875-3/2017, za cenu dle „Zásad“, tj. 
varianta č. 1.

Dále RM projednala variantu č. 2, tj. schválit prodej části pozemku p.č. 604/5, dle GP č. 875-3/2017 nově ozn. 
jako p.p.č. 604/7 o vým. 10 m2, v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do 
podílového spoluvlastnictví pro vlastníky bytových jednotek domu č.p. 296, 297, 298 a 299, ul. Oblouková, 
Děčín III, za cenu 1.000,- Kč + 226,028 Kč za úhradu nákladů na revitalizaci předmětné části pozemku + 
ostatní náklady, s podmínkou zřízení věcného břemene práva stezky na pozemku p.č. 604/5 pro vlastníky 
části pozemku nově ozn. jako p.p.č. 604/7 v rozsahu dle GP č. 875-3/2017, za cenu dle „Zásad“. 

Cena: 9 000,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej a zřízení věcného břemene



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej části pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín – Staré Město pro rekonstrukci stávajícího přístupu do 
technických prostor bytového domu ve vlastnictví žadatele;

- pozemek je dotčen projektem IPRM „Děčín – sídliště Staré Město“ s dobou udržitelnosti projektu do 31. 7. 
2019 - prodej je možné realizovat po ukončení doby povinné udržitelnosti projektu;

- žadatel byl informován a bylo vyžádáno stanovisko poskytovatele dotace k případnému prodeji před 
ukončením stanovené lhůty;

- řídící orgán IOP souhlasil s prodejem pozemku před ukončením stanovené lhůty povinné udržitelnosti 
projektu a byly vyčísleny náklady na revitalizaci předmětné části pozemku, které uhradí kupující;

- RM záměr – usn. č. RM 16 12 37 22 ze dne 28. 6. 2016
- ZM záměr – usn. č. ZM 16 07 10 08 ze dne 22. 9. 2016

Vyjádření:

OR – sděluje, že do 31. 7. 2019 se na tento pozemek vztahuje povinná udržitelnost výstupů projektu „2. část – 
Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město. Odbor rozvoje souhlasí s prodejem, či pronájmem tohoto 
pozemku nejdříve od 1. 8. 2019. Pokud by měl žadatel zájem o pozemek dříve je nutné jej nejprve zbavit 
povinnosti udržitelnosti výstupů, která souvisí s dotací na něj poskytnutou.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 604/5 v k.ú. 
Děčín – Staré Město pro vytvoření přístupu k technické části domu.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek je dle platného územního plánu města 
Děčín plochou bytových domů – smíšená městská zóna. Záměr není v rozporu s regulativem plochy, s 
prodejem dle zákresu souhlasíme.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín – Staré 
Město za účelem vybudování přístupu k technické části domu.

OMH - odd. nakládání s majetkem města – místním šetřením bylo zjištěno, že v uvedeném prostoru se vstup 
do technické části domu, již nachází. Pozemek bude využitý pro jeho rekonstrukci z důvodu zajištění 
bezpečnějšího přístupu k technické části domu, kde SVJ plánuje výstavbu plynové kotelny.
OMH na základě úkolu z PVO vyzval žadatele k upřesnění účelu budoucího využití části pozemku p.č. 604/5 
k.ú. Děčín – Staré Město. Dle sdělení předsedy výboru ******, SVJ plánuje výstavbu samostatné plynové 
kotelny v suterénu (technické podlaží) objektu v ul. Oblouková čp. 296, 297, 298, 299, který je v jejich 
vlastnictví. Pro obsluhu kotelny je nutná rekonstrukce stávajícího vchodu ze strany tohoto objektu. Pro 
rekonstrukci a přístup je nutné vykoupit uvedenou část pozemku.
Dle vyjádření OR byla poskytovateli dotací předložena Žádost o schválení podstatné změny projektu. Řídící 
orgán IOP tuto žádost schválil a uvedenou část pozemku je tedy možné prodat před ukončením stanovené 
lhůty povinné udržitelnosti výstupů projektu „2. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“. Byly 
vyčísleny náklady na revitalizaci předmětné části pozemku ve výši 226,028 Kč, které budou uhrazeny 
kupujícím. Žadatel byl informován.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 604/5 v k.ú. Děčín – Staré Město o vým. 10 m2 a zřízení věcného 
břemene – služebnost stezky, vše dle GP č. 875-3/2017.

Návrh ceny:
1. prodej pozemku – 
a) dle „Zásad“ - II. pásmo 1.000,00 Kč/m2 - ost. účely (koef. 0,9) tj. 9.000,00 Kč
b) dle návrhu žadatele - 100,- Kč/m2 tj. 1.000,00 Kč
2. zřízení věcného břemene – dle „Zásad“ – 10.000,00 Kč + DPH
3. úhrada nákladů na revitalizaci předmětné části pozemku – 226,028 Kč vč. DPH



Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: rekonstrukce stávajícího přístupu k nemovitosti

Žadatel:
Společenství vlastníků jednotek domu, Oblouková 296/83, Děčín III
SBD, Zelená 382/40, Děčín III

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: svj zad_an 
20170303081547.pdf Komentář:          

Příloha: svj gp_an 
20170303081516.pdf Komentář:          

Příloha: svj 
km_20160513111057.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:32 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:04 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 12

Název:
Prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a 
schvaluje

prodej částí pozemků p.č. 730, p.č. 733 a p.č. 1220, dle GP č. 858-138/2016 nově ozn. jako p.p.č. 730/2 o 
vým. 2 m2, p.č. 733/2 o vým. 4 m2, p.č. 733/3 o vým. 8 m2 a p.č. 1220/2 o vým. 3 m2, vše v k.ú. Prostřední 
Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu 
890,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 2. 2017 návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední 
Žleb a usnesením č. RM 17 04 37 12 doporučila ZM schválit prodej částí pozemků p.č. 730, p.č. 733 a p.č. 
1220, dle GP č. 858-138/2016 nově ozn. jako p.p.č. 730/2 o vým. 2 m2, p.č. 733/2 o vým. 4 m2, p.č. 733/3 o 
vým. 8 m2 a p.č. 1220/2 o vým. 3 m2, vše v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro 
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu 890,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 890,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost Povodí Ohře, s.p., Chomutov o prodej částí pozemků pro realizaci stavby „Ostružník – oprava zdi u 
čp. 37“;

- požadované části pozemků p.č. 730, p.č. 733 a p.č. 1220 k.ú. Prostřední Žleb budou stavbou trvale dotčeny, 
tj. majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou;

- RM záměr – usn. č. RM 16 20 37 21 ze dne 22. 11. 2016
- ZM záměr – usn. č. ZM 16 10 05 01 ze dne 15. 12. 2016

Vyjádření:
OR – nemá v této lokalitě žádný záměr.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji částí pozemků p.č. 730, p.č. 
733 a p.č. 1220 k.ú. Prostřední Žleb pro realizaci stavby „Ostružník – oprava zdi u čp. 37“.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se nacházejí v zastavěném území. S 
výše uvedeným záměrem z hlediska územního plánování lze souhlasit za předpokladu, že bude respektován 
č. 7 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín, ve znění: 
„Umisťování a povolování staveb technického vybavení pro obsluhu jednotlivých zón je přípustné jen tehdy, 
pokud nebudou mít vliv na jejich dominantní funkci“. S prodejem pozemku souhlasíme.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí k prodeji námitek.

OMH – požadované části pozemků p.č. 730, p.č. 733 a p.č. 1220 k.ú. Prostřední Žleb budou stavbou trvale 
dotčeny, tj. majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou.

Jedná se o prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb:
- p.č. 730 dle GP – p.č. 730/2 o vým. 2 m2
- p.č. 733 dle GP – p.č. 733/2 o vým. 4 m2,p.č. 733/3 o vým. 8 m2
- p.č.1220 dle GP – p.č. 1220/2 o vým. 3 m2

Návrh ceny za prodej: jedná se o organizační složku státu, prodej je realizován za cenu dle znaleckého 
posudku č. 5684-05-6/17 ze dne 2. 2. 2017 pro stanovení ceny obvyklé
- p.č. 730/2 o vým. 2 m2 – 110,00 Kč
- p.č. 733/2 o vým. 4 m2 – 210,00 Kč
- p.č. 733/3 o vým. 8 m2 – 410,00 Kč
- p.č.1220/2 o vým. 3 m2– 160,00 Kč – celkem 890,00 Kč

Nájemní smlouva: 1x – zahrada

Účel dle žádosti: oprava zdi vodního toku

Žadatel: Povodí Ohře, s.p., Chomutov

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 
 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:



Příloha: 730 zad.pdf Komentář:          

Příloha: 730 zad dod.pdf Komentář:          

Příloha: 730 km.pdf Komentář:          

Příloha: 730 zp.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:33 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:05 podepsáno























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 13

Název:
Prodej části pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje

1) prodej části pozemku p. č. 249/2 o výměře cca 20 m2, dle geometrického plánu, který zajistí žadatel  
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a přísl. pro spol. ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za 
cenu dle „Zásad“, tj. 2070,00 Kč/m2 + ostatní náklady, s podmínkou následného odstranění trafostanice na 
pozemku p. č. 250/3 k. ú. Děčín do 2 let ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí na užívání stavby 
trafostanice na pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín a dále s podmínkou, že v rámci projednávání stavebního 
řízení bude stanovena podmínka případné náhradní výsadby za odstraněné dřeviny a keře a
 
2) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 249/2 o výměře cca 20 m2, dle 
geometrického plánu, který zajistí žadatel v k. ú. Děčín se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“, tj. 2.070,00 Kč/m2 + ostatní náklady, s podmínkou následného 
odstranění trafostanice na pozemku p. č. 250/3 k. ú. Děčín do 2 let ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí 
na užívání stavby trafostanice na pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín a dále s podmínkou, že v rámci 
projednávání stavebního řízení bude stanovena podmínka případné náhradní výsadby za odstraněné dřeviny 
a keře. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14.2.2017 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 17 03 37 22 
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 249/2 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Děčín se 
všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost ČEZ Distribuce s.r.o., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle 
„Zásad“, tj. 2.070,00 Kč/m2 + ostatní náklady, s podmínkou následného odstranění trafostanice na pozemku   
p. č. 250/3 k. ú. Děčín do 2 let ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí na užívání stavby trafostanice na 
pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín a dále s podmínkou, že v rámci projednávání stavebního řízení bude 
stanovena podmínka případné náhradní výsadby za odstraněné dřeviny a keře. 

Cena: 41 400,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 249/2 v k. ú. Děčín o vým. cca 20 m2; 

- žadatel společnost ČEZ Distribuce a.s. žádá o část pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín z důvodu 
postavení nové samostatně stojící kompaktní trafostanice včetně napojení na kabelové vedení VN a 
vyvedení nových kabelů NN do distribuční sítě NN; 

- v současné době jedná žadatel o zrušení zastaralé trafostanice DC 1896, která je situována v objektu 
ul. K. Čapka 1222/7 na části pozemku p. č. 250/3 k. ú. Děčín; 

- dle sdělení vlastníka stavby, bude zastaralá trafostanice zrušena po uvedení do provozu nové 
trafostanice, která bude umístěna na části pozemku 249/2 k. ú. Děčín; 

- pozemek p. č. 249/2 k. ú. Děčín je veřejnou městskou zelení, na které rostou keře a stromy. 

RM záměr - usn. č. RM 16 20 37 22 
ZM záměr – usn. č. ZM 16 10 05 03

Poznámka: 
OR – nemá v této lokalitě žádný záměr. 

OSU – oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 249/2  
v k. ú. Děčín o výměře cca 20 m2, za účelem výstavby samostatně stojící kompaktní trafostanice.

Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst. 1e) a f) zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platné znění sděluje, že předmětný pozemek se 
dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SC – Smíšená 
centrální zóna. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. 

S prodejem pozemku souhlasíme.

Funkční využití zóny SC dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: 
vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a sociální, 
kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, školství, 
veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské 
třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: 
individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné výroby a služeb. 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4-5 
intenzita zastavění pozemku v % 75-100 

Doporučené typy domů:
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a 
„vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality 
(tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá stavba architektonických prvků a detailů, členění 
fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní vestavby). 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti SC – Plocha 
smíšená obytná v centrální zóně. 

OZP – souhlasí s prodejem části (20 m2) pozemku p. p. č. 249/2 v k. ú. Děčín, pro výstavbu nové kompaktní 



trafostanice, včetně napojení na kabelové vedení VN a vyvedení nových kabelů NN do distribuční sítě NN. Na 
pozemku se nachází veřejná městská zeleň, a proto při výstavbě bude nezbytné dodržovat ochranná opatření 
pro stavební zásahy (opatření pro ochranu kořenového prostoru při výkopových pracích v kořenové zóně 
dřevin, prevence poškození nadzemních částí) a ochrana dřevin na staveništi. 

OKD – jako správce majetku města a veřejné městské zeleně nesouhlasí s prodejem části pozem. p. č. 249/2 
k. ú. Děčín za účelem stavby nové samostatně stojící kompaktní trafostanice z důvodu: pozemek p. č. 249/2 
k. ú. Děčín je veřejnou městskou zelení, která je v centru města důležitou součástí městského prostoru, na 
pozemku rostou stromy a keře. 

OMH – souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín za předpokladu, že v rámci stavebního 
řízení bude provedena náhradní výsadba dřevin.

Jedná se o část pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín o výměře cca 20 m2. 

Vzhledem k navazujícímu jednání s žadatelem, je pro zahájení jednání o výstavbě nové trafostanice nutné 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní tak, aby mohla být vypracována projektová dokumentace na stavbu 
trafostanice, následně bude dle projektové dokumentace oddělena část pozemku geometrickým plánem. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ I. pásmo – využití pro ostatní účely - 2.300,00 Kč/m2 koef.0,9,  
tj. 2.070,00 Kč/m2 – celkem cca 41.400,00 Kč. 

Účel dle žádosti: podnikání - výstavba kompaktní trafostanice

Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A A - pozn. A N - pozn. A - pozn.                   

Vysvětlivky:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:34 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:05 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 14-15

Název:
Prodej částí pozemků p.č. 622/10 a 622/7 v k.ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 17 03 07 14

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje

prodej části pozemku p.č. 622/10 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 100 m2, vč. 
stavby opěrné zdi a části pozemku p.č. 622/7 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 7 
m2 – pouze stávající vjezd), vše v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 690,00 
Kč/m2 + ostatní náklady + cena za opěrnou zeď ve výši 58.927,00 Kč, s podmínkou zatížení prodávaných 
částí pozemků p.č. 622/7 a 622/10 v k.ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a 
rekonstrukce zařízení kanalizační přípojky a šachty, včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše 
uvedené části pozemků za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího 
oprávněného, tj. vlastníka sítě (statutární město Děčín) a s podmínkou zatížení prodávaných částí pozemků 
p.č. 622/7 a 622/10 v k.ú. Děčín věcným břemenem práva jízdy a chůze (služebnost cesty) pro vlastníky 
pozemků p.č. 622/8 a 622/9 k.ú. Děčín, bezúplatně.

Návrh usnesení:

ZM 17 03 07 15

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p.č. 622/7 v k.ú. Děčín a
schvaluje

prodej části pozemku p.č. 622/10 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 
3 m2, pod stávajícími garážemi, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 2.070,00 Kč/m2 + 
ostatní náklady.



Stanovisko RM:
RM dne 14.02.2017 usnesením č. RM 17 03 37 33 doporučila ZM schválit variantu č. 1, tj. prodej části 
pozemku p.č. 622/10 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 100 m2, vč. stavby 
opěrné zdi a části pozemku p.č. 622/7 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 7 m2 – 
pouze stávající vjezd), vše v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 690,00 
Kč/m2 + ostatní náklady + cena za opěrnou zeď ve výši 58.927,00 Kč, s podmínkou zatížení prodávaných 
částí pozemků p.č. 622/7 a 622/10 v k.ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a 
rekonstrukce zařízení kanalizační přípojky a šachty, včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše 
uvedené části pozemků za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího 
oprávněného, tj. vlastníka sítě (statutární město Děčín) a s podmínkou zatížení prodávaných částí pozemků 
p.č. 622/7 a 622/10 v k.ú. Děčín věcným břemenem práva jízdy a chůze (služebnost cesty) pro vlastníky 
pozemků p.č. 622/8 a 622/9 k.ú. Děčín, bezúplatně.

Současně RM projednala variantu č. 2, tj. prodej části pozemku p.č. 622/10 o výměře dle geometrického 
plánu, který bude vyhotoven – cca 100 m2, vč. stavby opěrné zdi a části pozemku p.č. 622/7 o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 7 m2 – pouze stávající vjezd), vše v k.ú. Děčín, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, pro paní Drahoslavu Divišovou, Lužická 702/2, Děčín II za cenu 150,00 Kč/m2 + 
ostatní náklady + cena za opěrnou zeď ve výši 58.927,00 Kč, s podmínkou zatížení prodávaných částí 
pozemků p.č. 622/7 a 622/10 v k.ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a 
rekonstrukce zařízení kanalizační přípojky a šachty, včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše 
uvedené části pozemků za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího 
oprávněného, tj. vlastníka sítě (statutární město Děčín) a s podmínkou zatížení prodávaných částí pozemků 
p.č. 622/7 a 622/10 v k.ú. Děčín věcným břemenem práva jízdy a chůze (služebnost cesty) pro vlastníky 
pozemků p.č. 622/8 a 622/9 k.ú. Děčín, bezúplatně.

RM dne 14.02.2017 usnesením č. RM 17 03 37 34 doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 622/10 v 
k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 3 m2, pod stávajícími garážemi, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele Mgr. Jana a Mgr. Lenku Divišovy, Lužická 702/2, Děčín II za 
cenu 2.070,00 Kč/m2 + ostatní náklady.

Cena: 138 967,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- ****** je vlastníkem pozemků p.č. 622/15 a p.č. 621 vč. objektu RD, vše v k.ú. Děčín 
- ****** jsou vlastníky přilehlých garáží na p.č. 622/8 a 622/9 v k.ú. Děčín 
- Společně bydlí v domě na p.č. 621 v k.ú. Děčín 
- Dne 23.05.2016 požádala paní ****** o prodej pozemků p.č. 622/10 a 622/7 v k.ú. Děčín s návrhem na kupní 
cenu 100 - 150,- Kč/m2 – viz příloha 
- OMH nechal vypracovat vytyčovací plán, aby bylo zřejmé, kudy vedou hranice požadovaných pozemků a 
umístění opěrné zdi – viz příloha 
- Pozemky jsou využívány pouze jako vjezd a vstup k nemovitostem ve vlastnictví ****** – následný případný 
prodej toto musí ošetřit zřízením věcného břemene (viz součást návrhu na usnesení) 
- Pozemek p.č. 622/7 k.ú. Děčín je dvouúrovňový, část tvoří příjezdová cesta, druhá část je nad opěrnou zdí a 
je na ní umístěna odtoková šachta pro odvod dešťových vod z přilehlých garáží – viz příloha 
- Přístup a umožnění oprav, údržby šachty je ošetřeno rovněž návrhem na zřízení věcného břemene 
- Na části pozemku p.č. 622/10 k.ú. Děčín je umístěna stavba garáží, které jsou ve vlastnictví ****** - prodej je 
řešen současně v rámci celkového prodeje - viz návrh na usnesení č. ZM 17 03 07 15. 
- Vypracování geometrického plánu bude zadáno v návaznosti na přijatá usnesení RM a ZM a na základě 
schválené varianty kupní ceny (následná další jednání se žadatelkou ******) 

Pozemek p.č. 622/10 k.ú. Děčín 
Záměr RM - č. RM 16 17 37 26 ze dne 04.10.2016 - A 
Záměr ZM – č. ZM 16 08 04 05 ze dne 20.10.2016 - A 

Pozemek p.č. 622/7 k.ú. Děčín 
Záměr RM - č. RM 16 17 37 27 ze dne 04.10.2016 - A 
Záměr ZM – č. ZM 16 08 04 06 ze dne 20.10.2016 - A 

Nájemní smlouva: 0 

ZM 17 03 07 14 - návrh ceny za prodej pod stávající účelovou komunikací – výměra pozemků – cca 107 m2 
Varianta č. 1 - dle Zásad: tj. I. pásmo – 2300,- Kč/m2 x koef. 0,3 – pod stávající účelovou komunikací = 690,00 
Kč/m2 = při celkové výměře cca 107 m2 = 73.830,00 Kč 
Varianta č. 2 – dle návrhu žadatelky – 100 - 150,00 Kč/m2 = při celkové výměře cca 107 m2 = 10.700,00 Kč – 
16.050,00 Kč (v návrhu varianty č. 2 uvedena částka 150,00 Kč/m2) 
Součástí kupní ceny bude vložená investici za opravu opěrné zdi, která je součástí prodeje – cena 58.927,00 
Kč. 

ZM 17 03 07 15 - návrh ceny za prodej pod stávajícími garážemi – výměra pozemků – cca 3 m2 
dle Zásad: tj. I. pásmo – 2300,00 Kč/m2 x koef. 0,9 – ostatní účely - pod řadovými garážemi = 2.070,00 Kč/m2 
= při celkové výměře cca 3 m2 = 6.210,00 Kč 

Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města: 
******
******



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH                   
A-pozn. A-pozn. A-pozn. A-pozn. A-pozn.                   

Vysvětlivky:
Poznámka OSC: doporučuje prodej pozemků. Uvedené pozemkové parcely slouží výhradně jako vjezd k 
nemovitostem ve vlastnictví žadatelky a toto řešení bylo žadatelce doporučeno při ústním jednání, spojeném s 
místním šetřením za účasti odd. správy pozemních komunikací a silničního správního a dopravního úřadu. 

Poznámka OŽP: nemá námitek k prodeji části p.č. 622/7 a p.č. 622/10 k.ú. Děčín dle vypracovaného 
vytyčovacího náčrtu. 

Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 622/10, 622/7 v k.ú. Děčín, za podmínky 
zachování přístupu ke kanálu na dešťovou vodu pro vlastníky přilehlých garáží. Předmětné pozemky se dle 
platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BM – RD 
městského typu. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasí 
za předpokladu zachování přístupu ke kanálu na dešťovou vodu. 
Funkční využití zóny BM dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti SM 
– Plocha smíšená obytná městská. 

Poznámka OR: nemá v lokalitě žádný záměr. 

Poznámka OMH + OKD: Na pozemku p.č. 622/7 k.ú. Děčín se nachází opěrná zeď, která musí být součástí 
prodeje. Nemá námitek k prodeji nezastavěné části pozemku p.č. 622/7 a pozemku p.č. 622/10 k.ú. Děčín. Na 
pozemku p.č. 622/7 k.ú. Děčín se nachází stavba opěrné zdi, vč. šachty dešťové kanalizace ve vlastnictví 
města Děčín. Dešťová kanalizace dále vede do ulice Lužická. Tato šachta se pravidelně čistí cca každé 3 
měsíce. Je nutné zachovat přístup k tomuto zařízení. Na základě toho je součástí usnesení návrh na zřízení 
příslušného věcného břemene. S ohledem na nutnost zajištění bezproblémového přístupu a příjezdu ke 
garážím na pozemcích p.č. 622/8 a 622/9 k.ú. Děčín, je součástí návrhu na usnesení zatížení prodávaných 
pozemků věcným břemenem práva jízdy a chůze, tj. služebnosti cesty. Současně je kupní cena navýšena o 
vloženou investici za opravu opěrné zdi, která je součástí prodeje – cena 58.927,00 Kč. 

Příloha: 14_prilohy_622_anonym.
pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:35 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl PRIM 20.3.2017 17:06 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 16

Název:
Prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína – Lesy ČR s.p.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína, v rámci majetkoprávního 
vypořádání po dokončení akce „LP Bělského potoka, ř.km 0,200 – 0,250“ a

schvaluje

prodej částí pozemků p.č. 1156/2 o výměře 4 m2, p.č. 1156/3 o výměře 24 m2, p.č. 220/2 o výměře 2 m2 a 
st.p.č. 42 o výměře 8 m2, (dle GP č. 755-168/2014 se jedná o p.č. 1156/4, 1156/5, 220/6, díl „d“) vše k.ú. Bělá 
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za 
cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 4215-2-2017 ze dne 04.01.2017, tj. 1.800,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 17 03 37 21 ze dne 14.02.2017 doporučila ZM schválit prodej částí pozemků p.č. 
1156/2 o výměře 4 m2, p.č. 1156/3 o výměře 24 m2, p.č. 220/2 o výměře 2 m2 a st.p.č. 42 o výměře 8 m2, 
(dle GP č. 755-168/2014 se jedná o p.č. 1156/4, 1156/5, 220/6, díl „d“) vše k.ú. Bělá u Děčína, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, pro Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu obvyklou dle 
znaleckého posudku č. 4215-2-2017 ze dne 04.01.2017, tj. 1.800,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 1 800,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Dne 20.02.2015 obdržel OMH žádost spol. NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1, v zast. Lesy ČR - 
správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice o prodej částí pozemků p.č. 1156/2, 1156/3, 220/2 a st.p.č. 42 k.ú. 
Bělá u Děčína, z důvodu realizace akce „LP Bělského potoka, ř.km 0,200 – 0,250“ 
- Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Děčín 
- Části uvedených pozemků byly užívány krátkodobě, byla uzavřena nájemní smlouva 
- U některých částí pozemků došlo k trvalému záboru – tj. je nutné je investorovi odprodat, staly se součástí 
Bělského potoka 
- Dle GP č. 755-168/2014 se jedná o p.č. 1156/4, 1156/5, 220/6, díl „d“) vše k.ú. Bělá u Děčína o celkové 
výměře 38 m2 
- OMH doporučuje schválit prodej částí pozemků dle návrhu na usnesení 
- Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej pozemků státní organizaci, je prodej realizován za kupní cenu dle 
znaleckého posudku za cenu obvyklou 

Záměr RM č. RM 15 08 37 07 ze dne 21.04.2015 - A 
Záměr ZM č. ZM 15 05 06 04 ze dne 28.05.2015 - A 

Trvalý zábor: celkem 38 m2 
p.č. 1156/2 – 4 m2 
p.č. 1156/3 – 24 m2 
p.č. 220/2 –2 m2 
st.p.č. 42 – 8 m2 

Cena za prodej: jedná se o státní organizaci, tj. prodej bude realizován za cenu dle znaleckého posudku č. 
4215-2-2017 ze dne 04.01.2017, tj. 1.800,00 Kč 

Nájemní smlouva: 1x na části pozemků p.č.220/2 a st.p.č. 42 k.ú. Bělá u Děčína na zahradu – Josef Egr, 
Saská 35/82, Děčín X – nedotýká se požadovaných částí pozemků 

Účel dle žádosti: majekové urovnání po dokončení akce „LP Bělského potoka, ř.km 0,200 – 0,250“ 

Žadatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, resp. Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast 
povodí Ohře, Teplice 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OŽP OMH                            
A A-pozn. A A                            

Vysvětlivky:
Poznámka OSU: nemá námitek k pronájmu a následnému prodeji částí pozemků v souvislosti s realizací 
stavby „LP Bělského potoka, ř.km 0,200 – 0,250“. Jedná se o pozemky v okolí stávajícího koryta 
levostranného přítoku Bělského potoka a části pozemků budou využity v souvislosti s realizací stavby „LP 
Bělského potoka, ř.km 0,200 – 0,250“ – investor Lesy ČR. 

Příloha: anonym_prilohy_Lesy_2.
pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:35 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl PRIM 20.3.2017 17:12 podepsáno

































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 17

Název:
Prodej pozemků p.č. 672/1, 672/2 a části p.č. 673/2 v k.ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje

prodej pozemků p.č. 672/1 o výměře 306 m2, p.č. 672/2 o výměře 7 m2 a části pozemku p.č. 673/2 (dle GP č. 
2515-206/2016 se jedná o p.č. 673/5 o výmře 185 m2), vše v k.ú. Děčín, vč. staveb na nich stojících, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 343.620,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 14.03.2017 usnesením č. RM 17 05 37 12 doporučila ZM schválit prodej pozemků p.č. 672/1 o 
výměře 306 m2, p.č. 672/2 o výměře 7 m2 a části pozemku p.č. 673/2 (dle GP č. 2515-206/2016 se jedná o 
p.č. 673/5 o výmře 185 m2), vše v k.ú. Děčín, vč. staveb na nich stojících, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro ****** za cenu 343.620,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 343 620,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Usnesením č. ZM 16 06 06 08 ze dne 30.06.2016 byl zveřejněn záměr města prodat pozemky p.č. 672/1, 
672/2 a část p.č. 673/2 v k.ú. Děčín 
- Pozemky p.č. 672/1 a 672/2 k.ú. Děčín, vč. objektů na nich stojících, byly převedeny v roce 2013 kupní 
smlouvou z vlastnictví Technických služeb Děčín v likvidaci za cenu 227.710,00 Kč 
- Dle platného územního plánu města Děčín jsou pozemky vhodné pro výstavbu RD - V souladu se Zásadami 
uskutečnil OMH dohadovací řízení s výchozí kupní cenou 343.620,00 Kč 
- Dohadovacího řízení se zúčastnil pouze jeden zájemce, který potvrdil zájem o nemovitosti za výchozí kupní 
cenu – viz příloha Zápis z dohadovacího řízení 
- Na základě toho předkládá OMH do jednání RM a ZM návrh na schválení prodeje pozemků pro vybraného 
kupujícího 

- Záměr č. RM 16 10 37 18 ze dne 24.05.2016 - A 
- Záměr č. ZM 16 06 06 08 ze dne 30.06.2016 - A

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej: dle Zásad: tj. I. pásmo - 2300,- Kč x koef. 0,3 (bydlení – výstavba RD s max. 2 bytovými 
jednotkami) = 690,00 Kč/m2 
při celkové výměře 498 m2 = 343.620,00 Kč, vč. staveb (vzhledem k tomu, že stavby opakovaně vyhořely, 
jsou vhodné pouze pro demolici)

Žadatel o prodej: ****** - nejsou v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OSU OSC OŽP OR OMH                   
A-pozn. A-pozn. N-pozn. A A-pozn.                   

Vysvětlivky:
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemků za účelem výstavby RD. Předmětné pozemky se nacházejí 
v zastavěném území a jsou součástí zóny BM - RD městského typu, Plánovaný záměr není s regulativem 
funkčního využití zóny v rozporu. Poznámka OSC: souhlasí s prodejem pozemků. Upozorňuje na skutečnost, 
že obslužnost musí být zajištěna přímo z místní komunikace ul. U Střelnice, nikoliv přes účelovou komunikaci 
na p.p.č. 737/5 k.ú. Děčín. (Ta je navržena a odsouhlasena pouze pro přístup k novostavbě jednoho RD na 
p.p.č. 736/1 k.ú. Děčín). 

Poznámka OŽP: nesouhlasí s prodejem. Předmětné pozemkové parcely souvisí s veřejným městským 
parkem „Kvádrberg“, původně sloužily jako zázemí k údržbě a měly by být opět k městskému parku přičleněny 
a zkulturněny. 

Poznámka OR: v lokalitě nemá žádný záměr. S prodejem pozemků souhlasí. 

Poznámka OMH: v návaznosti na stanovisko OKD zajistil OMH vyhotovení geometrického plánu, kterým byla 
oddělena část pozemku p.č. 673/2 v k.ú. Děčín, na které je umístěna trasa kanalizační přípojky k objektu RD 
na p.č. 736/1 k.ú. Děčín, stávající příjezdová cesta k tomuto RD a bude sloužit při případném prodloužení 
trasy veřejného osvětlení). Tato část pozemku (v GP označena jako p.č. 673/2 k.ú. Děčín) zůstane nadále ve 
vlastnictví města Děčín. 

Poznámka OKD: pozemek p.č. 673/2 k.ú. Děčín hraničí s místní komunikací, ul. U Střelnice. Na hranici 
pozemku s MK ul. U Střelnice je vedena trasa a sloup veřejného osvětlení. Dále pak přes pozemek je vedena 
trasa vodovodního řadu. Při prodeji je nutné upřesnit hranice pozemku p.č. 673/2 k.ú. Děčín a případně oddělit 
část, na které se nachází stavba místní komunikace a zatížit pozemek věcným břemenem pro stávající 
veřejné osvětlení. Nemá námitek k prodeji.
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 18

Název:
Pozemky p.č. 1717/1 a 1717/2 v k.ú. Děčín – revokace, prodej, věcné břemeno

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM, návrh na prodej částí pozemků a jejich 
zatížení věcným břemenem, v k.ú. Děčín a

schvaluje

1. revokaci usnesení č. ZM 17 01 04 07 ze dne 26.01.2017 v plném znění, z důvodu nových skutečností, 

2. prodej části pozemku p.č. 1717/1 a části pozemku p.č. 1717/2 k.ú. Děčín (dle GP č. 2502-98/2016 se jedná 
o p.č. 1717/10 o výměře 100 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 80.000,- Kč + 
ostatní náklady s podmínkou zatížení prodávaných částí pozemků p.č. 1717/1 a 1717/2 v k.ú. Děčín věcným 
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení dálkového teplovodního potrubí a 
sdělovacího kabelu, včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené části pozemků za účelem 
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě Termo 
Děčín a.s., Oblouková 958/25, Děčín I za cenu dle Zásad, tj. 11.000,00Kč.

Stanovisko RM:
RM dne 28.02.2017 usnesením č. RM 17 04 37 14 schválila revokaci usnesení č. RM 17 01 37 12 ze dne 
10.01.2017 v plném znění a doporučila zastupitelstvu města schválit: 
1. revokaci usnesení č. ZM 17 01 04 07 ze dne 26.01.2017 v plném znění, z důvodu nových skutečností, 
2. prodej části pozemku p.č. 1717/1 a části pozemku p.č. 1717/2 k.ú. Děčín (dle GP č. 2502-98/2016 se jedná 
o p.č. 1717/10 o výměře 100 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 80.000,- Kč + 
ostatní náklady s podmínkou zatížení prodávaných částí pozemků p.č. 1717/1 a 1717/2 v k.ú. Děčín věcným 
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení dálkového teplovodního potrubí a 
sdělovacího kabelu, včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené části pozemků za účelem 
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě Termo 
Děčín a.s., Oblouková 958/25, Děčín I za cenu dle Zásad, tj. 11.000,00 Kč.

Cena: 91 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit revokaci a doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
-****** byl jediným vlastníkem objektu na pozemku st.p.č. 1718/1 a p.č. 1719 vše k.ú. Děčín 
- V areálu se nachází firemní objekt „Střešní systémy“ a současně je zde plánována realizace „Domu s 
pasantními byty“ 
- Usnesením č. RM 17 01 37 12 ze dne 10.01.2017 rada města doporučila ZM schválit prodej částí pozemků 
p.č. 1717/1 a 1717/2 v k.ú. Děčín ****** za cenu 80.000,00 + ostatní náklady 
- Usnesením č. ZM 17 01 04 07 ze dne 26.01.2017 zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků p.č. 
1717/1 a 1717/2 v k.ú. Děčín ****** za cenu 80.000,00 Kč + ostatní náklady 
- Vzhledem k tomu, že schválený kupující ****** část objektu převedl na syna (část, která bude bytovými 
jednotkami), požaduje realizovat prodej pozemků na jeho osobu
 - Součástí návrhu na usnesení je zatížení pozemků věcným břemenem pro spol. Termo Děčín a.s., z důvodu 
vedení trasy dálkového teplovodního potrubí a sdělovacího kabelu přes prodávané pozemky - OMH 
doporučuje schválit revokaci usnesení RM a ZM a doporučuje schválit prodej pozemků s věcným břemenem 
pro nového kupujícího dle návrhu na usnesení

Pozemek p.č. 1717/1 v k.ú. Děčín 
Záměr RM dne 22.03.2016 – usnesení č. RM 16 06 37 11 – A 
Záměr ZM dne 27.04.2016 – usnesení č. ZM 16 04 05 03 – A 

Pozemek p.č. 1717/2 v k.ú. Děčín 
Záměr RM dne 24.05.2016 – usnesení č. RM 16 10 37 16 – A 
Záměr ZM dne 30.06.2016 – usnesení č. ZM 16 06 06 10 - A 

Přijatá usnesení RM a ZM: 
Usnesením č. RM 17 01 37 12 ze dne 10.01.2017 doporučila rada města zastupitelstvu města schválit prodej 
části pozemku p.č. 1717/1 a části pozemku p.č. 1717/2 k.ú. Děčín (dle GP č. 2502-98/2016 se jedná o p.č. 
1717/10 o výměře 100 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 80.000,00 Kč + ostatní 
náklady. 
Usnesením č. ZM 17 01 04 07 ze dne 26.01.2017 zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p.č. 
1717/1 a části pozemku p.č. 1717/2 k.ú. Děčín (dle GP č. 2502-98/2016 se jedná o p.č. 1717/10 o výměře 100 
m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 80.000,00 Kč + ostatní náklady. 

Vzhledem k tomu, že původně schválený kupující převedl část objektu (budoucí bytové jednotky, ke kterým je 
zřizována parkovací plocha) na syna, požádal o změnu kupujícího.
 Součástí návrhu na usnesení je zřízení věcného břemene (právo uložení, provozu, údržby, oprav a 
rekonstrukce zařízení dálkového teplovodního potrubí a sdělovacího kabelu, včetně příslušenství a práva 
vstupu a vjezdu na výše uvedené části pozemků za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto 
zařízení) pro spol. Termo Děčín a.s - přes prodávané části pozemků je vedena trasa dálkového teplovodního 
potrubí. Trasa věcného břemene není v přiloženém GP vyznačena, neboť budou zatíženy celé prodávané 
části pozemků.

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za VB: dle Zásad: tj. I. pásmo, ostatní plocha - 110,00 Kč/m2 x rozsah věcného břemene - 100 m2 
= 11.000,00 Kč 

Žadatel o VB - Termo Děčín a.s., Oblouková 958/25, Děčín I 

Změna kupujícího: původní ******, nový ******

Vyjádření:

Příloha: anonym_prilohy_1717.pdf Komentář:          
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 19

Název:
Prodej podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly – revokace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a 
schvaluje

částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 09 08 11 ze dne 24. 11. 2016, týkající se prodeje 
podílu ve výši ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly, ve smyslu změny textu z původního znění „za cenu 132. 
480,00 Kč + ostatní náklady“ nově na „za cenu 57.030,00 Kč dle znaleckého posudku pro stanovení ceny 
obvyklé, který doložil žadatel + ostatní náklady“, dle žádosti kupujícího.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 14. 2. 2017 návrh na částečnou revokaci usnesení a 
usnesením č. RM 17 03 37 19 schválila částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 16 18 37 23 ze dne 
18. 10. 2016, týkající se prodeje podílu ve výši ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly, ve smyslu změny textu z 
původního znění „za cenu 132.480,00 Kč + ostatní náklady“ nově na „za cenu 57.030,00 Kč dle znaleckého 
posudku pro stanovení ceny obvyklé, který doložil žadatel + ostatní náklady“, dle žádosti kupujícího a 
doporučila zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 09 08 11 
ze dne 24. 11. 2016, týkající se prodeje podílu ve výši ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly, ve smyslu změny 
textu z původního znění „za cenu 132.480,- Kč + ostatní náklady“ nově na „za cenu 57.030,- Kč dle 
znaleckého posudku pro stanovení ceny obvyklé, který doložil žadatel + ostatní náklady“, dle žádosti 
kupujícího, tj. varianta č. 2.

Dále rada města projednala variantu č. 1, tj. RM neschvaluje částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 
16 18 37 23 ze dne 18. 10. 2016, týkající se prodeje podílu ve výši ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly, ve 
smyslu změny textu z původního znění „za cenu 132.480,- Kč + ostatní náklady“ nově na „za cenu 57.030,- Kč 
dle znaleckého posudku pro stanovení ceny obvyklé, který doložil žadatel + ostatní náklady“, dle žádosti 
kupujícího a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení rady města č. ZM 16 09 
08 11 ze dne 24. 11. 2016, týkající se prodeje podílu ve výši ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly, ve smyslu 
změny textu z původního znění „za cenu 132.480,- Kč + ostatní náklady“ nově na „za cenu 57.030,- Kč dle 
znaleckého posudku pro stanovení ceny obvyklé, který doložil žadatel + ostatní náklady“, dle žádosti 
kupujícího. 

Cena: 57 030,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit revokaci



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- evidována žádost o prodej ideální ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly pod stavbou domu, žadatelé vlastní 
dům a id. ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly;

- usn. č. ZM 16 09 08 11 ze dne 24. 11. 2016 byl schválen prodej id. ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly za 
cenu dle „Zásad“ ve výši 132.480,00 Kč, žadatelé byli informováni o usnesení ZM a pozváni k uzavření kupní 
smlouvy;

- kupující následně doložili znalecký posudek č. 5558-088/16 ze dne 13. 12. 2016, kterým byla stanovena 
cena obvyklá pro prodej id. ½ pozemku ve výši 57.030,00 Kč a požádali o revokaci usnesení;

- pozemek je pro město Děčín nepotřebný, bez možnosti dalšího využití, prodejem bude dokončeno narovnání 
majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku, dle „Zásad“ je možné prodej pozemku realizovat za 
cenu individuální.

OMH eviduje nájemní smlouvu č. 694-695-108/94 na pronájem pozemku pod stavbou domu a na zahradu 
uzavřenou s ******. Žadatelé vlastní dům a id. ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly a požádali o prodej zbylé 
části pozemku. Prodejem id. ½ pozemku pod domem dojde ke sjednocení vlastnictví stavby domu a pozemku.
Usnesením zastupitelstva města č. ZM 16 09 08 11 ze dne 24. 11. 2016 byl schválen prodej id. ½ pozemku 
p.č. 694 k.ú. Podmokly za cenu dle „Zásad“ ve výši 132.480,00 Kč. Žadatelé byli o usnesení ZM písemně 
informováni a pozváni k uzavření kupní smlouvy. Tato cena se jim s ohledem na využitelnost a polohu 
pozemku jeví jako nepřiměřená. Z tohoto důvodu kupující následně doložili znalecký posudek č. 5558-088/16 
ze dne 13. 12. 2016, kterým byla stanovena cena obvyklá pro prodej id. ½ pozemku ve výši 57.030,00 Kč a 
požádali o revokaci usnesení.
Pozemek je pro město Děčín nepotřebný, bez možnosti dalšího využití, prodejem bude dokončeno narovnání 
majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku, dle „Zásad“ je možné prodej pozemku realizovat za 
cenu individuální.

Nájemní smlouva: 1x

Návrh ceny za prodej
a) dle „Zásad“: I. pásmo - 2 300,00 Kč/m2, koef. 0,6 - bydlení – 1380,00 Kč/m2 – 132.480,00 Kč - za id. ½
b) dle návrhu žadatelů – za cenu dle ZP ve výši 57.030,00 Kč

Účel: pozemek pod domem

Žadatelé o prodej: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 20

Název:
Prodej podílu ve výši ½ pozemků k.ú. Velká Veleň – revokace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a 
schvaluje

revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 10 05 12 ze dne 15. 12. 2016, týkající se prodeje podílu ve 
výši ½ pozemků v k.ú. Velká Veleň, v plném znění, z důvodu žádosti kupujícího o změnu výše kupní ceny a 
změnu kupujícího a 

neschvaluje

prodej podílu ve výši ½ pozemků p.č. 1310/3 o vým. 80 m2, p.č. 1623/3 o vým. 187 m2 a p.č. 1623/4 o vým. 
106 m2 vše k.ú. Velká Veleň, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pro ******, 
za cenu 1.865,00 Kč + ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14. 2. 2017 návrh na revokaci usnesení a usnesením č. RM 17 03 37 25 schválila 
revokaci usnesení rady města č. RM 16 20 37 26 ze dne 22. 11. 2016, týkající se prodeje podílu ve výši ½ 
pozemků v k.ú. Velká Veleň, v plném znění, z důvodu žádosti kupujícího o změnu výše kupní ceny a změnu 
kupujícího a 
doporučila zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 10 05 12 ze dne 15. 
12. 2016, týkající se prodeje podílu ve výši ½ pozemků v k.ú. Velká Veleň, v plném znění, z důvodu žádosti 
kupujícího o změnu výše kupní ceny a změnu kupujícího a 
nedoporučila zastupitelstvu města schválit prodej podílu ve výši ½ pozemků p.č. 1310/3 o vým. 80 m2, p.č. 
1623/3 o vým. 187 m2 a p.č. 1623/4 o vým. 106 m2 vše k.ú. Velká Veleň, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pro ******, za cenu 1.865,00 Kč + ostatní náklady, tj. varianta 
č.1.

Dále rada města projednala variantu č. 2 tj. schválila revokaci usnesení rady města č. RM 16 20 37 26 ze dne 
22. 11. 2016, týkající se prodeje podílu ve výši ½ pozemků v k.ú. Velká Veleň, v plném znění, z důvodu 
žádosti kupujícího o změnu výše kupní ceny a změnu kupujícího a doporučila zastupitelstvu města schválit
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 10 05 12 ze dne 15. 12. 2016, týkající se prodeje podílu 
ve výši ½ pozemků v k.ú. Velká Veleň, v plném znění, z důvodu žádosti kupujícího o změnu výše kupní ceny a 
změnu kupujícího a 
2. prodej podílu ve výši ½ pozemků p.č. 1310/3 o vým. 80 m2, p.č. 1623/3 o vým. 187 m2 a p.č. 1623/4 o vým. 
106 m2 vše k.ú. Velká Veleň, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pro ******, 
za cenu 1.865,00 Kč + ostatní náklady. 



Cena: 1 865,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit revokaci v plném znění, nedoporučila prodej za sníženou cenu.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost spoluvlastníka pozemků o prodej podílu ve výši ½ pozemků v k.ú. Velká Veleň;

- usnesením č. ZM 16 10 05 12 z 15. 12. 2016 byl prodej id. ½ pozemků schválen za cenu dle „Zásad“ ve výši 
149 200,- Kč, žadatelka byla informována a pozvána k uzavření kupní smlouvy;

- OMH následně obdržel sdělení žadatelky s nabídkou kupní ceny ve výši 10,00 Kč/m2 a o prodej pro oba 
manžele;

- pozemek p.č. 1310/3 je v evidenci katastru nemovitostí veden jako „trvalý travní porost“, pozemky p.č. 
1623/3 a p.č. 1623/4 jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako „ostatní plocha – ostatní komunikace“, 
přičemž tento charakter nemají;

- prodávané pozemky netvoří v terénu souvislou plochu, pro město jsou nevyužitelné a nepotřebné, prodejem 
bude zajištěna jejich údržba, dle „Zásad“ je možné prodej pozemku realizovat za cenu individuální.

Přijatá usnesení:
Usnesení č. RM 16 20 37 26 z 22. 11. 2016
Rada města projednala návrh na prodej id. ½ pozemků v k.ú. Velká Veleň a doporučila ZM schválit prodej id. 
½ pozemků p.č. 1310/3 o vým. 80 m2, p.č. 1623/3 o vým. 187 m2 a p.č. 1623/4 o vým. 106 m2 vše k.ú. Velká 
Veleň, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 149.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 10 05 12 z 15. 12. 2016
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej id. ½ pozemků v k.ú. Velká Veleň a schválilo prodej id. ½ 
pozemků p.č. 1310/3 o vým. 80 m2, p.č. 1623/3 o vým. 187 m2 a p.č. 1623/4 o vým. 106 m2 vše k.ú. Velká 
Veleň, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 149.200,00 Kč + ostatní náklady.

Po schválení prodeje pozemků byla žadatelka písemně informována o usnesení ZM a pozvána k uzavření 
kupní smlouvy. OMH poté obdržel sdělení ****** s nabídkou kupní ceny ve výši 10,00 Kč/m2. Dle následného 
telefonického sdělení mají o prodej pozemku zájem pouze za nabízenou cenu a současně do podílového 
spoluvlastnictví pro oba manžele. Z tohoto důvodu je předkládán návrh na revokaci usnesení. 

Jedná se o prodej id. ½ pozemků v k.ú. Velká Veleň – id. ½ spoluvlastní ******
p.č. 1310/3 o vým. 80 m2 – trvalý travní porost 
p.č. 1623/3 o vým. 187 m2 – ost. plocha – ost. komunikace 
p.č. 1623/4 o vým. 106 m2 – ost. plocha – ost. komunikace
Prodej ostatních pozemků uvedených v žádosti ZM nezveřejnilo.

Cena pozemku dle „Zásad“: III. pásmo 800,00 Kč/m2 - podnikání – celkem 149.200,00 Kč za id. ½
Cena dle návrhu žadatelů – 10,00 Kč/m2 – 1.865,00 Kč za podíl ve výši ½ pozemků

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zemědělská činnost

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

Příloha: vvel zad.pdf Komentář:          



Příloha: vvel km.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:37 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:14 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 21

Název:
Prodej pozemků p.č. 899/50 a 899/34 v k.ú. Horní Oldřichov – revokace, prodej

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM ve věci prodeje pozemků p.č. 
899/50 a 899/34 v k.ú. Horní Oldřichov a

schvaluje

částečnou revokaci usnesení č. ZM 16 10 05 11 ze dne 15.12.2016, týkající se výše kupní ceny, z původního 
textu“ „….za cenu 625.200,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o ceně 
obvyklé, nemovité věci č. 669-043/2016, tj 414.733,00 Kč + ostatní náklady, v návaznosti na žádost kupujících 
s odkazem na čl. VII odst. 3 Postupu a zásad.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 17 03 37 23 ze dne 14.02.2017 schválila variantu č. 1, tj. částečnou revokaci usnesení 
č. RM 16 21 37 12 ze dne 06.12.2016, týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „….za cenu 625.200,00 
Kč + ostatní náklady“ na nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, nemovité věci č. 
669-043/2016, tj 414.733,00 Kč + ostatní náklady, v návaznosti na žádost kupujících s odkazem na čl. VII 
odst. 3 Postupu a zásad a doporučila zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 16 10 
05 11 ze dne 15.12.2016, týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „….za cenu 625.200,00 Kč + ostatní 
náklady“ na nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, nemovité věci č. 669-043/2016, tj. 
414.733,00 Kč + ostatní náklady, v návaznosti na žádost kupujících s odkazem na čl. VII odst. 3 Postupu a 
zásad.

Současně RM projednala variantu č. 2, tj. neschválení částečné revokace usnesení č. RM 16 21 37 12 ze dne 
06.12.2016, týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „….za cenu 625.200,00 Kč + ostatní náklady“ na 
nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, nemovité věci č. 669-043/2016, tj. 414.733,00 
Kč + ostatní náklady a nedoporučení zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 16 10 
05 11 ze dne 15.12.2016, týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „….za cenu 625.200,00 Kč + ostatní 
náklady“ na nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, nemovité věci č. 669-043/2016, tj. 
414.733,00 Kč Kč + ostatní náklady.

Cena: 414 733,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit částečnou revokaci



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- ****** jsou vlastníky pozemků p.č. 899/33 a st.p.č. 632 vč. objektu RD, vše v k.ú. Horní Oldřichov 
- Na pozemky ve vlastnictví manželů ****** navazují pozemky ve vlastnictví statutárního města Děčín p.č. 
899/34 a 899/50 k.ú. Horní Oldřichov 
- Dne 22.06.2016 obdržel OMH žádost o prodej těchto pozemků s návrhem na kupní cenu 200,00 Kč/m2 – viz 
příloha 
- Pozemky byly v minulosti pronajaty na sekání trávy, byl řešen i návrh na jejich prodej, ale z důvodu vysoké 
kupní ceny (v té době 200,00 Kč/m2) žadatel od koupě odstoupil 
- V současné době nejsou pozemky pronajaty - RM a ZM návrh na prodej pozemků ****** projednala a 
schválila za cenu dle Zásad, tj. 625.200,00 Kč + ostatní náklady
- V návaznosti na ustanovení čl. VII odst 3. Postupu a zásad dodali žadatelé na OMH znalecký posudek o 
ceně obvyklé č. 669-043/2016 a požadují přehodnocení výše kupní ceny 

- Záměr č. RM 16 16 37 08 ze dne 20.09.2016 - A 
- Záměr č. ZM 16 08 04 07 ze dne 20.10.2016 - A 

Přijatá usnesení RM a ZM: 
Usnesení č. RM 16 21 37 12 ze dne 06.12.2016 
RM doporučila ZM schválit prodej pozemků p.č. 899/50 o výměře 446 m2 a p.č. 899/34 o výměře 1638 m2 v 
k.ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 625.200,00 Kč + ostatní náklady. 

Usnesení č. ZM 16 10 05 11 ze dne 15.12.2016 
ZM schválilo prodej pozemků p.č. 899/50 o výměře 446 m2 a p.č. 899/34 o výměře 1638 m2 v k.ú. Horní 
Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 625.200,00 Kč + ostatní náklady. 

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej – výměra pozemků – 2.084 m2 
Varianta č. 1 - dle znaleckého posudku č. 669-043/2016 o ceně obvyklé: tj. v souladu s čl. VII odst. 3 Postupu 
a zásad – 414.733,00 Kč 
Varianta č. 2 – ponechané v platnosti původní rozhodnutí č. RM 16 21 37 12 ze dne 06.12.2016 a č. ZM 16 10 
05 11 ze dne 15.12.2016– tj. 625.200,00 Kč 

Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH                   
A-pozn. A A-pozn. A A-pozn.                   

Vysvětlivky:
Poznámka OMH: dle doloženého znaleckého posudku se jedná o pozemek s omezeným přístupem z 
veřejného prostranství, spodní část je za valem ČD, v ochranném pásmu pozemku. Vzhledem ke spádu 
pozemku, tvaru klínu a terénnímu valu je spodní část pozemku téměř trvale podmáčena. V trase přístupové 
komunikace vede odvodňovací rigol. Zvláště omezujícím faktorem je přístup, napojení na sítě, val tělesa ČD a 
spád k němu, tvar pozemku. Místním šetřením bylo zjištěno, že pozemky jsou přístupné pouze pěšky, nelze 
na ně vjet technikou pro jejich údržbu – sekání apod. Spodní část pozemku je podmáčena. 

Poznámka OSC: doporučuje prodej pozemků ke zřízení zahrady k domu na st.p.č. 632 k.ú. Horní Oldřichov. 
Uvedené pozemky nejsou přístupné z místní komunikace a nejsou tedy využitelné k jinému účelu, než k 
zemědělskému využití vlastníky sousedních nemovitostí. 

Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 899/34, 899/50 v katastrálním území Horní 
Oldřichov na zahradu. Předmětné pozemky se dle platného Územního plánu města Děčín nacházejí v 
zastavěném území a jsou součástí zóny BV – SMÍŠENÁ ZÓNA S RD VENKOVSKÉHO TYPU. Plánovaný 
záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasí. 
Funkční využití zóny BV dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura,
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby, 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 15. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti ZN – 
Zeleň nezastavitelných soukromých zahrad. 

Poznámka OR: nemá v lokalitě žádný záměr 

Příloha: anonym_prilohy_Oldricho
v.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:38 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl PRIM 20.3.2017 17:16 podepsáno



























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017 ZM 17 03 07 22

Název:
Prodej pozemku p.č. 588 v k.ú. Křešice u Děčína – revokace, prodej

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM ve věci prodeje pozemku p.č. 588 
v k.ú. Křešice u Děčína a

neschvaluje

částečnou revokaci usnesení č. RM 16 17 37 32 ze dne 04.10.2016, týkající se výše kupní ceny, z původního 
textu“ „….za cenu 46.500,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o ceně 
obvyklé, nemovité věci č. 5554-084-16, tj. 23.810,00 Kč + ostatní náklady.
Dle znaleckého posudku je tento pozemek obtížně obchodovatelný, nejedná se o čl. VII odst. 3 Postupu a 
zásad.

Stanovisko RM:
RM dne 14.02.2017 přijala variantu č. 2, tj. neschválení částečné revokace usnesení č. RM 16 17 37 32 ze 
dne 04.10.2016, týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „….za cenu 46.500,00 Kč + ostatní náklady“ 
na nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, nemovité věci č. 5554-084-16, tj. 23.810,00 
Kč + ostatní náklady a nedoporučení zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 16 08 
04 19 ze dne 20.10.2016, týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „….za cenu 46.500,00 Kč + ostatní 
náklady“ na nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, nemovité věci č. 5554-084-16, tj 
23.810,00 Kč + ostatní náklady.
Dle znaleckého posudku je tento pozemek obtížně obchodovatelný, nejedná se o čl. VII odst. 3 Postupu a 
zásad.

Současně RM projednala variantu č. 1, tj. schválení částečné revokace usnesení č. RM 16 17 37 32 ze dne 
04.10.2016, týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „….za cenu 46.500,00 Kč + ostatní náklady“ na 
nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, nemovité věci č. 5554-084-16, tj. 23.810,00 Kč 
+ ostatní náklady, v návaznosti na žádost kupujících s odkazem na čl. VII odst. 3 Postupu a zásad a 
doporučení zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 16 08 04 19 ze dne 20.10.2016, 
týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „….za cenu 46.500,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: 
„…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, nemovité věci č. 5554-084-16, tj 23.810,00 Kč + ostatní 
náklady, v návaznosti na žádost kupujících s odkazem na čl. VII odst. 3 Postupu a zásad. 

Cena: 46 500,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje schválit částečnou revokaci usnesení ZM



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Pan ****** jsou vlastníky RD s pozemky p.č. 583, 586/2, 584/2, 585/2, 587 vše k.ú. Křešice u Děčína 
- Pozemek p.č. 588 k.ú. Křešice u Děčína má pan ****** v pronájmu na zahradu od statutárního města Děčín 
- V návaznosti na výzvu o sdělení, zda souhlasí nájemce s navýšením nájemného na částku 10,00 Kč/m2/rok, 
nájemce sdělil, že s navýšením nájemného nesouhlasí, ale má zájem o prodej pozemku za jím navrhovanou 
částkou 100,00 Kč/m2 
- RM a ZM návrh na prodej pozemku projednala a schválila za cenu dle Zásad, tj. 46.500,00 Kč + ostatní 
náklady 
- V návaznosti na ustanovení čl. VII odst 3. Postupu a zásad dodali žadatelé na OMH znalecký posudek o 
ceně obvyklé č. 5554-084-16 a požadují přehodnocení výše kupní ceny 

Přijatá usnesení RM a ZM: 
Usnesení č. RM 16 17 37 32 ze dne 04.10.2016 
RM doporučila zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p.č. 588 o výměře 155 m2 v k.ú. 
Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 46.500,00 Kč + ostatní náklady. 
Současně projednala variantu č. 2, tj. prodej pozemku p.č. 588 o výměře 155 m2 v k.ú. Křešice u Děčína se 
všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 15.500,00 Kč + ostatní náklady. 

Usnesení č. ZM 16 08 04 19 ze dne 20.10.2016 
ZM schválilo prodej pozemku p.č. 588 o výměře 155 m2 v k.ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro ******, za cenu 46.500,00 Kč + ostatní náklady. 

Nájemní smlouva: 1x na pozemek na zahradu - žadatel o prodej – ****** 

Návrh ceny za prodej – výměra pozemku 155 m2 
Varianta č. 1 - dle znaleckého posudku č. 5554-084-16 o ceně obvyklé: tj. v souladu s čl. VII odst. 3 Postupu a 
zásad – 23.810,00 Kč 
Varianta č. 2 - ponechané v platnosti původní rozhodnutí č. RM 16 17 37 32 ze dne 04.10.2016 a č. ZM 16 08 
04 19 ze dne 20.10.2016 – tj. 46.500,00 Kč 

Účel: zázemí a zahrada k RD ve spoluvlastnictví žadatelů 

Žadatelé: ****** - nejsou v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

záměr RM záměr ZM OSC OSU OR OMH          
07.06.2016-A 30.06.2016-A A-pozn. A-pozn. A-pozn. A-pozn.          

Vysvětlivky:
Poznámka OSC: nemá námitek k prodeji pozemku současným nájemcům. 

Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemku za účelem zarovnání hranic pozemků ve vlastnictví 
žadatele. Předmětný pozemek se dle platného ÚPD nachází v návrhové ploše bydlení a je součástí zóny BV – 
smíšená zóna s RD venkovského typu. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. 
K tomuto účelu budou využívány i nadále. K prodeji nemá námitek. 

Poznámka OR: v lokalitě nemá žádný záměr. 

Poznámka OMH: nemá námitek k prodeji pozemku vlastníkům sousedních nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 
vlastníci jsou ******, bude případný prodej pozemku realizován na obě osoby. 

Příloha: anonym_prilohy_588_Kre
sice.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 17.3.2017 12:38 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.3.2017 17:15 podepsáno
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