
MĚSTO LITOMĚŘICE 

 

POZVÁNKA 

na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřice, 

které se koná dne 23. 4. 2020 od 16:00 hodin 

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (v sále Domu kultury, Na Valech 2028) 

 

Program: 

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

2.  Schválení zápisu minulého jednání 

3.  Kontrola plnění bodů 

4.  Doplnění / stažení bodů programu 

5.  Hlasování o programu 

 

6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV  
7. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2019 

8. Poskytnutí dotace a prominutí nájemného a licenčního poplatku pro společnost 
Zahrada Čech s.r.o. 

9. Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro radu města 
10.  Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 

v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč 

11. Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK – DDM Rozmarýn 

12. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích – rok 2020  
13. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2020 
14. Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování 

kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“  
15. Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 

2020 organizaci ShineBean o. p. s.  
16. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ 

17. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 

18. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 
3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice 

19. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020 

20. Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická  
21. Obecně závazná vyhláška o zkrácení nočního klidu 

22. Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to zpětně od 
16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách 

23. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice 
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 

24. Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky 
požární ochrany s obcí Mlékojedy 

25. Vypracování nové OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých 
věcí  

26. Snížení daně z nemovitých věcí   

27. Souhlas jediného akcionáře společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s prodejem 
obchodního závodu 

28. Schválení dohody o splátkách dluhu 

Majetkové záležitosti: 

Záměry: 



29. Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. 
v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité dva přístřešky navazující na stavbu 

30. Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice 

31. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice 

32. Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice 

33. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného 
břemene v k.ú. Litoměřice 

34. Záměr prodeje klasické hrobky v k.ú. Litoměřice 

35. Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice 

36. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v k.ú. 
Litoměřice na ČR MO 

37. Doplnění seznamu adresného záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí 
tvořící areál nemocnice v Litoměřicích 

Prodeje: 

38. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořící areál 
nemocnice v Litoměřicích 

39. Prodej pozemků parc.č. 196/65, 194/41, 194/42, 196/64 a zřízení VCB v k.ú. 
Pokratice 

40. Směna pozemku parc.č.657/94 v k.ú. Pokratice ve vl. Města za parc.č. 325/2 v k.ú. 
Třeboutice 

41. Prodej BJ č. 414/3, ulice A.Muchy 414/25, k.ú. Pokratice 

42. Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice – staženo z jednání 
43. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 

 

44. Informace 

45. Interpelace 

46. Diskuze 

47. Závěr 
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 1

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

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

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. 24/2/2020

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání.

usnesením č. 25/2/2020

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání.

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

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

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

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 3
Název bodu: Kontrola plnění bodů
Zodpovídá: Mgr. Václav Červín
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZM ZE DNE 06.02.2020:

A) Procesní body 1

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

2 - Schválení zápisu minulého jednání

3 - Kontrola plnění bodů

4 - Doplnění/stažení bodů programu

5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1.2020

SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města

7 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.

SPLNĚNO – smlouva zveřejněna v registru smluv a finance odeslány

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

8 - Žádost o dotaci – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice

SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána oběma smluvními stranami

9 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020

SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotací podepsány a dotace vyplaceny

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

10 - Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 společnosti
Nemocnice Litoměřice, a.s.

SPLNĚNO
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E) Útvar Pro lidi

11 - Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace
usnesení

SPLNĚNO

F) Kancelář starosty a tajemníka

12 - Volba soudního přísedícího

SPLNĚNO

G) Tajemník

13 - Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019

SPLNĚNO

H) 1. Místostarosta

14 - Realizace Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici

PLNĚNO – probíhají jednání pracovních skupin

I) Různé

15 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020

SPLNĚNO

16 - Zrušení místního poplatku ze psů od 1.1.2021

NESPLNĚNO – návrh nebyl přijat

J) Odbor správy nemovitého majetku města

17 - Prominutí smluvní pokuty

PLNĚNO

18 - Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú.
Litoměřice

SPLNĚNO – odepsáno

19 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice

SPLNĚNO
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20 - Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019

SPLNĚNO

21 - Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích

PLNĚNO – zveřejněno, probíhá jednání

22 - Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice

SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena

23 - Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky na městském hřbitově

SPLNĚNO

24 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice

SPLNĚNO – smlouva podepsána

K) Procesní body 2

25 - Informace

26 - Interpelace

27 - Diskuze

28 - Závěr

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

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

Důvodová zpráva:
RM na svém jednání dne 20.4.2020 schválila:
stažení bodu z programu jednání ZM č. 20 - Smlouva o postoupení souboru pohledávek mezi Městem
a MŠ
a doplnění bodů:
- Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM (Mgr. Krejza)
- Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ (Mgr. Krejza)
- Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to zpětně od 16.3.2020 do doby
zrušení omezeného provozu v mateřských školách (Ing. Kocánek)

Mgr. Červín podal na zasedání ZM návrh na stažení bodu č. 30 - Záměr prodeje části pozemku
parc.č. 5173/19 o výměře cca 3 000 m2 v k.ú. Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 26/2/2020

ZM schvaluje projednání bodů:
Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická
Snížení daně z nemovitých věcí

usnesením č. 27/2/2020

ZM schvaluje stažení bodů:
č. 20 - Smlouva o postoupení souboru pohledávek mezi Městem a MŠ
č. 30 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5173/19 o výměře cca 3 000 m2 v k.ú. Litoměřice
a doplnění bodů:
č. 9 - Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM (Mgr. Krejza)
č. 14 - Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" (Mgr. Krejza)
č. 22 - Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to zpětně od 16.3.2020 do doby
zrušení omezeného provozu v mateřských školách (Ing. Kocánek)

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

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

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2020

ZM schvaluje program dnešního jednání.

usnesením č. 28/2/2020

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

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

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. 29/2/2020

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 8.4. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_8_4_2020.pdf
Příloha č. 2: FV2.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA (radní)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 7
Název bodu: Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2019
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
Dle Směrnice k provádění inventarizace je se závěrem inventarizace (tj. inventarizační zprávou)
seznámeno zastupitelstvo města.
V rámci provedené inventarizace za rok 2019 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 30/2/2020

ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: inventarizacni_zprava_final_2019.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 8

Název bodu: Poskytnutí dotace, prominutí nájemného a licenčního poplatku
pro společnost Zahrada Čech s.r.o.

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

Důvodová zpráva:

Poskytnutá dotace bude použita na pokrytí provozních nákladů společnosti (viz přiložená Žádost o
dotaci). Zahrada Čech s.r.o. byla nucena zrušit bez náhrady všechny naplánované akce jarní sezóny,
včetně jedné z nejvýznamnějších akcí - Tržnice Zahrady Čech ve vazbě na vyhlášení nouzového stavu
Vládou ČR. V důsledku toho došlo k  propadu v tržbách cca 10 mil. Kč bez DPH. Výpadek těchto
výnosů znamená vážné ohrožení chodu společnosti, neboť tyto výnosy měly zajistit financování
provozu společnosti do 31. 8. 2020.

Výše dotace 9 mil. Kč – po dohodě se zástupci společnosti – vyhodnoceno jako maximální výše.
Konkrétní čerpání dotace takto – 4 mil. jednorázově po podpisu smlouvy (tj. tím bude vyřešena
akutní situace), zbylá část bude uvolňována postupně na základě skutečných aktuálních  potřeb
odsouhlasovaných městem (ekonomický odbor + vnitřní audit).

Po dohodě s městem – společnost prověřila a průběžně prověřuje veškeré současné možnosti
finanční pomoci od státu – v současné době možno využít pouze program Antivirus, který byl
vyhlášen Vládou ČR (po konzultaci s Úřadem práce bude možno uplatnit pouze na 5 zaměstnanců).

Spolu s žádostí o dotaci společnost požádala o prominutí nájemného a licenčního poplatku za období
březen až srpen 2020 (ve finančním vyjádření se jedná o prominutí v celkové výši 1 570 tis.   Kč vč.
DPH – viz přiložené rozpočtové opatření – snížení příjmů).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2020

ZM schvaluje:
a) Prominutí nájemného za nemovitý a movitý majetek za období březen až srpen 2020 vyplývajícího
z nájemní smlouvy uzavřené se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01,
Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR
v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci
společnosti.

b) Prominutí licenčního poplatku za období březen až srpen 2020 vyplývajícího z licenční smlouvy
uzavřené se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí,
IČO: 22794701, z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových
opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti. 

c) Poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 9 mil. Kč pro společnost Zahrada Čech
s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701
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d) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a společností
Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701 (viz
příloha orig. zápisu).

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

usnesením č. 31/2/2020

ZM schvaluje:
a) prominutí nájemného za nemovitý a movitý majetek za období březen až srpen 2020 vyplývajícího
z nájemní smlouvy uzavřené se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01,
Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR
v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci
společnosti.
b) prominutí licenčního poplatku za období březen až srpen 2020 vyplývajícího z licenční smlouvy
uzavřené se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí,
IČO: 22794701, z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových
opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti.
c) část rozpočtového opatření – příjmy (viz příloha orig. zápisu).

usnesením č. 32/2/2020

ZM schvaluje:
d) poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 9 mil. Kč pro společnost Zahrada Čech
s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701.
e) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a společností
Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701 (viz
příloha orig. zápisu).
f) část rozpočtového opatření – výdaje (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_o_dotaci_2020_provoz.pdf
Příloha č. 2: ZC_provozni_dotace_2020_final.pdf
Příloha č. 3: RO_ZM_23_04_2020_Zahrada_Cech.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 9

Název bodu: Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro
radu města

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

Důvodová zpráva:
Kompetence k provádění rozpočtových opatření pro RM byly naposledy řešeny v ZM v září 2015, kdy
byl z důvodu operativnosti stanoven limit pro nové výdaje schvalované RM ve výši 5 mil. Kč za rok.
 
V letošním roce je však tento limit již nyní téměř vyčerpán (zbývá 283 tis. Kč). Naposledy byly
z tohoto limitu uvolněny 3 mil. Kč na jednání RM dne 6.4.2020 z důvodu nutnosti rychlé realizace
poskytování darů pro OSVČ v souvislosti se současnou situací (uzavření provozoven v souvislosti
s přijetím opatření na zamezení šíření COVID-19).
Z tohoto důvodu je mimořádně pro tento rok navrženo zvýšení tohoto limitu o dalších 5 mil. Kč, tj.
celkem na 10 mil. Kč za rok 2020. Ekonomický odbor probral tento návrh s příslušnými odbory a
vedením města, tj. navýšení o dalších 5 mil. Kč v roce 2020 by mělo sloužit jako dostatečná rezerva a
bude využito pouze v případech, kdy nebude možné z časových důvodů řešit příslušné rozpočtové
opatření v rámci jednání ZM (a FV).
 
Všechna rozpočtová opatření schválená radou města jsou v souladu s příslušnou legislativou
zveřejňována na úřední desce města (spolu s informací o průběžném čerpání limitů pro RM).

Návrh Usnesení:

usnesením č. 33/2/2020

ZM revokuje usnesení č. 162/7/2015 ze dne 17.9. 2015 a stanoví v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kompetence pro radu města k provádění rozpočtových opatření
v hlavní činnosti v tomto rozsahu:

zvýšení celkových výdajů rozpočtu z vlastních prostředků města až do výše 10 mil. Kč za rok, zvýšení
platí pouze pro rok 2020 (tj. do 31.12.2020).

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 10

Název bodu: Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY
v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč

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

Důvodová zpráva:
V rozpočtu Města Litoměřice na rok 2020 byla schválena částka 700 tis. Kč pro přiznání dotací na
celoroční činnost subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích. V prosinci 2019 byl Městem
Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v
Litoměřicích pro rok 2020. Web:
Https://www.litomerice.cz/dotace#program-podpory-celorocni-cinnosti-subjektu-v-oblasti-kultury-v-li
tomericich-2020 
(dále jen "Program"). 

Celkem bylo ve stanovené lhůtě přijato do Programu 20 žádostí o poskytnutí dotace, z nichž 4
převyšují požadovanou částku dotace ve výši 50 tis. Kč. Tyto jsou v souladu s § 85 bod c) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění předkládány v podobě návrhu komise kultury při RM ze dne
5. 2. 2020 (viz příloha orig. zápisu) ZM ke schválení.

Komise kultury při RM na svém jednání dne 5. 2. 2020  všechny předložené žádosti vyhodnotila v
souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 "Programu"

6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace:

- tradice spolku, úspěšná reprezentace na soutěžích
- členská základna – upřednostněny budou spolky s dětskou/mládežnickou základnou
- koncepce a rozsah činnosti pro rok 2020-divácká návštěvnost
- finanční náročnost oboru
- zajištění vícezdrojového financování spolku

Dopad do rozpočtu:
ÚZ 3401/3400 – dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury SR 700 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. 34/2/2020

ZM schvaluje:

a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční
činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020 (návrh viz příloha orig. zápisu). 
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b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 3._VzorovaVPS_dotace_na_cinnost_subjektu_v_oblasti_KULTURY_nad_50tis_ZM.pdf
Příloha č. 2: 4._ZM_23_4_2020_Tabulka_dotace_na_cinnost.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 11

Název bodu: Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK - DDM
Rozmarýn Litoměřice

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

Důvodová zpráva:
Ředitelka DDM Rozmarýn Litoměřice Mgr. Zuzana Bendová překládá ZM na vědomí, že PO DDM
Rozmarýn se stává jedním z podpořených subjektů v rámci Ústeckého kraje z programu "Podpora
polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK",, a to z Operačního programu Výzkum, Vývoj a
Vzdělávání - viz příloha orig. zápisu - Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem.  Projekt bude
realizován v rámci činnosti Technického klubu mládeže (TKM) při DDM Rozmarýn od 1. dubna 2020.
Celkově je podpořen na dobu trvání 3 let částkou ve výši 6,3mil Kč z rozpočtu MŠMT. Podpora bude
využita jak na vybavení TKM, tak i na platy pedagogů volného času, zapojených v projektu - viz
předpokládaný rozpočet jako příloha uzavřené smlouvy.
Finanční spoluúčast PO ve výši 105tis Kč pro rok 2020 byla předložena v rámci bodu rozpočtová
opatření.
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 35/2/2020

ZM bere na vědomí uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi PO Dům dětí a
mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 a Ústeckým
krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 za účelem realizace
projektu "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK" - smlouva viz příloha orig.
zápisu. 

Příloha č. 1: Smlouva_TKM_podepsana_2020_UK.PDF

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 12

Název bodu: Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020
- dotace nad 50 tis. Kč

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

Důvodová zpráva:
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 byla schválena částka ve výši 1. mil. Kč pro
přiznání dotací v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích. V prosinci 2019 byl Městem
Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2020.
Celkem bylo ve stanovené lhůtě přijato do Programu 40 žádostí, z nichž 16 převyšuje požadovanou
částku dotace ve výši 50 tisíc Kč. Tyto jsou v souladu s §85 bod c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v
platném znění předkládány v podobě návrhu komise kultury při RM ze dne 15. 4. 2020 (viz příloha
orig. zápisu) ZM ke schválení. Některé žádosti byly na základě písemného dodatku žadatele z důvodů
aktuální epidemiologické situace buď úplně zrušeny, nebo se termín konání posouvá na později.
Všechny tyto žádosti i s jejich přílohami byly projednány na jednání komise kultury. 

Komise kultury při RM  na svém jednání dne 15. 4. 2020 všechny předložené žádosti vyhodnotila v
souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 "Programu" resp.:

- naplňování cíle programu, rozšiřování kulturní nabídky města
- dopad na cílovou skupinu, zvýšení potenciálu cestovního ruchu
- originalita, vzorový projekt
- finanční stránka projektu

 a doporučila ZM schválit předložený návrh na přidělení dotací jednotlivým žadatelům.

Dopad do rozpočtu města:
03401/3400 – dotační program - oblast kultury    SR 1. mil. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. 36/2/2020

ZM schvaluje

a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti
KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020 (návrh viz příloha orig. zápisu).  

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
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Příloha č. 1: 5._VzorovaVPS_PO_program_podpory_KULTURA_2020_nad_50_tis.pdf
Příloha č. 2: 5._VzorovaVPS_FO_program_podpory_KULTURA_2020_nad_50_tis.pdf
Příloha č. 3: KULTURA_navrh_dotaci_komise_do_ZM_23_4_2020.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 13

Název bodu: Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na
rok 2020

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

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKSaPP předkládá ZM ke schválení návrh Komise územního rozvoje a městských památek na
rozdělení příspěvku pro žadatele na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu
regenerace MPR Litoměřice na rok 2020.
Státní finanční podpora od Ministerstva kultury ČR (MK ČR) v tomto programu je pro rok 2020
v celkové výši 2 030 000,- Kč. Příspěvek města vlastníkům doporučovaných objektů činí 225 000,- Kč
(financováno z UZ 3404/3400 v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2020), a to při
respektování pravidel alokace veřejných zdrojů v rámci programu resp.:

MK ČR – max. 50% způsobilých nákladů
Město Litoměřice - min. 10%
Vlastník nemovité kulturní památky - min. 40%
je-li vlastníkem město, pak 50% MK ČR / 50% město

 
Celkem je předkládán návrh na alokaci veřejných prostředků ve výši 2 234 000,- Kč - viz příloha orig.
návrhu. Přidělený příspěvek z MK ČR není plně vyčerpán, a to z důvodu dodržení shora uvedených
povinných podílů ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům památkové péče.
 Komise územního rozvoje a městských památek při hodnocení anketních dotazníků jednotlivých
žadatelů o podporu vycházela z výše přidělené finanční kvóty MK ČR, dále pak přihlížela ke
stavebnímu stavu dotčených objektů a naléhavosti jejich obnovy. Přihlédnuto bylo rovněž k faktu, jak
vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků a
k aktuálnímu stavu připravenosti obnovy kulturních památek.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 37/2/2020

ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice ze
zdrojů MK ČR na rok 2020 ve výši 2.009.000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice  ve výši 225.000,-
Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: MPR_2020_MKCR_navrh_komise_UR_MP.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 14

Název bodu:
Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP –
Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení“

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

Důvodová zpráva:
Zájmem města Litoměřice jako zřizovatele základních škol je kontinuální zvyšování kvality zázemí
pro plnění povinné školní docházky. Za tímto účelem je záměrem města podat 2 žádosti do 12. výzvy
IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení",  a to :

ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybudování zázemí pro technické a řemeslné obory a vybudování
učebny přírodních věd“

Předmětem projektu je vybudování a vybavení zázemí pro technické a řemeslné obory a vybudování
učebny přírodních věd s bezbariérovým přístupem na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32.
Předpokládané celkové náklady projektu jsou kalkulovány:
Cena projektu:                         2.300.000,- včetně DPH
Uznatelné náklady projektu:      2.300.000,- Kč včetně DPH
Dotace 95 % uznatelných nákladů: 2.185.000, - Kč včetně DPH
Vlastní prostředky města (min. 5% z uznatelných nákladů + neuznatelné) předpoklad 115.000, - Kč
včetně DPH
   2. „ZŠ Litoměřice, Ladova 5 – vybudování učebny pro moderní výuku cizích jazyků a informatiky“

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení odborné učebny cizích jazyků, která bude sloužit i
pro výuku digitálních technologií.
Předpokládané celkové náklady projektu jsou kalkulovány:
Cena projektu:                         1.500.000,- včetně DPH
Uznatelné náklady projektu:      1.500.000,-Kč včetně DPH
Dotace 95 % uznatelných nákladů: 1.425.000, - Kč včetně DPH
Vlastní prostředky města (min. 5% z uznatelných nákladů + neuznatelné) předpoklad 75.000, - Kč
včetně DPH

Návrh Usnesení:

usnesením č. 38/2/2020

ZM schvaluje:

a) podání žádostí o dotace z 12. výzvy IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ na financování projektů "ZŠ
Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybudování zázemí pro technické a řemeslné obory a vybudování učebny
přírodních věd" a "ZŠ Litoměřice, Ladova 5 – vybudování učebny pro moderní výuku cizích jazyků a
informatiky"
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b) zajištění spolufinancování těchto projektů z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši
minimálně 5% z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 15

Název bodu: Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou
spolupráci v Keni pro rok 2020 organizaci ShineBean o. p. s.

Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Bohdana Dojčinovičová

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice rozhodlo, ze svého rozpočtu vyčlenit částku 50 000 Kč na zahraniční rozvojovou
spolupráci v Keni. Poskytnuté finanční prostředky jsou již součástí schváleného rozpočtu města na
rok 2020 a budou použity na vybavení školy Lolwe v Keni tiskárnou, počítači a internetovým
připojením. Jak bylo již v minulosti ověřeno v Ndere, toto vybavení je nezbytné pro hlubší studium
potřebné pro odborný rozvoj tréninkové farmy, která byla jen díky podpoře města již vybudována.
Část finanční podpory bude využita na další rozvoj školní tréninkové farmy při škole Lolwe. Obecně
prospěšná společnost ShineBean se sídlem v Litoměřicích, která již několik let spolupracuje s touto
oblastí, zajistí veškeré potřebné náležitosti.
Město Litoměřice poskytne finanční prostředky ShineBean o.p.s. na základě přijaté žádosti o udělení
individuální dotace ze dne 7. 2. 2020.
Přílohou tohoto návrhu je veřejnoprávní smlouva, která byla vyhotovena dle vzorové smlouvy
připravené odborem Kancelář starosty a tajemníka.
Dopad do rozpočtu města:
Řešeno v rámci schváleného rozpočtu města Litoměřice - 06018/6300 rozvojová spolupráce

Návrh Usnesení:

usnesením č. 39/2/2020

ZM schvaluje

a) přidělení individuální dotace ve výši 50.000,- Kč organizaci ShineBean o. p. s. se sídlem
Osvobození 839, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litoměřice a organizací ShineBean o. p. s. se sídlem
Osvobození 839, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_dotace_ShineBean_2020.pdf
Příloha č. 2: ShineBean_o.p.s._2020.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 16

Název bodu: Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ –
doporučení dotací

Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Jana Eflerová

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva města Litoměřice ze dne 5.12.2019 byl schválen rozpočet na rok 2020.
Následně dne 10.12.2019 byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“
(dále jen „Program“). Program je zaměřen na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, které jsou zařazeny v Základní síti kraje. Všechny služby zařazené do této
sítě obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Součástí Pověření je kalkulace vyrovnávací
platby, která představuje celkovou výši finančních prostředků z veřejných rozpočtů, kterou sociální
služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované sociální služby vedle prostředků, které získá
vlastní činností. Od roku 2016 tedy dochází ke změně financování sociálních služeb tzv. vyrovnávací
platbou. Město Litoměřice se poskytnutím dotací na soc. služby připojí k Pověření Ústeckého
kraje.V rámci Programu bylo přijato 36 žádostí v rámci I. kola. Po hodnocení žádostí dle kritérií
Programu bylo Odborem sociálních věcí a zdravotnictví bylo přistoupeno k navržení dotací dle
přílohy č. 1 tohoto návrhu. Program podpory sociálních služeb pro rok 2020 i vzor smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice byla konzultována s Odborem - Kancelář starosty a
tajemníka. Vzor smlouvy viz příloha orig. zápisu.
Dotace budou poskytnuty z ÚZ 6400 podpora soc. služeb (schválený rozpočet na rok 2020).

Návrh Usnesení:

usnesením č. 40/2/2020

ZM schvaluje:

a) poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ subjektům, ve
výši a na účely uvedené v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu).

b) přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018-2021 uvedené v příloze
č.1 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Priloha_c._1_Pridelene_dotace_2020_.pdf
Příloha č. 2: Vzor_smlouvy_o_dotaci_2020.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020
Číslo bodu: 17
Název bodu: Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková

Soulad s rozpočtem města:
a) Viz. ÚZ 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek, v rámci schváleného rozpočtu 200
tis. Kč b) Viz. ÚZ 6375 Diecézní charita, kap. 06037 dobrovolnické centrum, v rámci
schváleného rozpočtu 150 tis. Kč c) Viz. ÚZ 6375 Diecézní charita, kap. 06031 charitní
šatník, v rámci schváleného rozpočtu 50 tis. Kč

Zpracoval/a/i: Jan Vochomůrka

Důvodová zpráva:
Diecézní charita Litoměřice požádala o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice
na výdaje spojené se službou "Dobrovolnické centrum" a "Charitní šatník", dále o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na výdaje spojené se službou požádal Fond
ohrožených dětí Klokánek. Tyto služby vhodným způsobem doplňují sociální služby poskytované
občanům města Litoměřice a jsou v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ORP Litoměřice
2018 - 2020. Poskytnutá dotace je vázána na úhradu nákladů přímo související s realizací těchto
služeb v roce 2020.
Smlouva byla konzultována s Odborem Kancelář starosty a tajemníka.
Smlouva o poskytnutí individuální dotace je přílohou tohoto návrhu.
Dopad do rozpočtu města:
a) Viz. ÚZ 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek, v rámci schváleného rozpočtu 200 tis. Kč
b) Viz. ÚZ 6375 Diecézní charita, kap. 06037 dobrovolnické centrum, v rámci schváleného rozpočtu
150 tis. Kč
c) Viz. ÚZ 6375 Diecézní charita, kap. 06031 charitní šatník, v rámci schváleného rozpočtu 50 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. 41/2/2020

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace následujícím službám. ZM schvaluje uzavření smluv o
poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2020 –
31.12.2020 (smlouva viz příloha orig. zápisu).
a) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve
výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související s touto službou.
b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve
výši 150 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“.
c) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve
výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“.

Příloha č. 1: Vzor_smlouvy_o_individualni_dotaci.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 18

Název bodu: Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2,
3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemky parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice bylo
dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zřízeno vydáním současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive
jeho změn, předkupní právo pro Město Litoměřice. To bylo u zmíněných pozemků zřízeno z důvodu
vymezení ploch výhradně s možností uplatnění předkupního práva. V tomto případě ploch
označených jako U1a, U1b a U1d, které jsou navrženy jako plochy občanského vybavení s funkcí
zdravotních služeb – městská nemocnice, viz situace.pdf. Město Litoměřice vlastní všechny uvedené
pozemky. Z tohoto důvodu je zapsané předkupní právo dle § 101 stavebního zákona již
bezpředmětné. Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 42/2/2020

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4,
3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: situace.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 19
Název bodu: Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Mgr. Milan Čigáš
Konzultoval/a (s
kým): Monika Pavučková, Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Nové znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020:

Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce rozšiřujeme pro zájem ze strany
zaměstnanců/zaměstnankyň i na příspěvek pro Rodinné a Prorodinné dny - čl. IV 9/.
 
Na jednání Správní rady sociálního fondu dne 31.01.2020 se členové dohodli, že u
zaměstnanců/zaměstnankyň s dlouhodobou nepřítomností bude o výši benefitní e-poukázky
rozhodovat správní rada sociálního fondu - Příloha č. 1 k Statutu sociálního fondu 3) odst. 4.
Dále je Statut sociálního fondu upraven z hlediska terminologie dle novelizace Vyhlášky Ministerstva
financí č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb a to:
 

čl. IV 5/ + Příloha č. 1 k Statutu sociálního fondu 4) odst. 5. půjčka – zápůjčka
Příloha č. 1 k Statutu sociálního fondu 2) odst. 3. plný invalidní důchod - invalidní důchod pro
invaliditu třetího stupně

Návrh Usnesení:

usnesením č. 43/2/2020

ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2020 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Statut_SF_02_2020_ZM.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš (tajemník)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 20

Název bodu: Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul.
Zahradnická

Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Dne 10.03.2020 byla na Městský úřad Litoměřice doručena petice 16 občanů k dopravní situaci v ul.
Zahradnická. Petiční výbor zastupuje JUDr. Fxxxxxxxxx Dxxxxx a Lxxxxxxx Kxxxxxxx.
Petenti požadují řešení a uvádějí, že jejich domy trpí otřesy z provozu vozidel, praskliny jsou údajně
patrné na nosném zdivu. Dále tvrdí, že stávající dopravní omezení se míjí účinkem a náhodné a
nedůsledné kontroly ze strany Městské policie situaci neřeší. Rovněž poukazují na bezohlednou jízdu
cyklistů po chodnících. Požadují:

omezit rychlost vozidel na 30 km/h
omezit tonáž vozidel do 3,5 t
provádět kontroly pomocí radaru, vydat povolení k vjezdu obyvatelům ulice
vyznačit jízdní pruhy pro cyklisty, či zákaz jízdy
vyznačit parkování návštěvníkům Zimního stadionu.  

V petici se rovněž uvádí, že na tuto situaci petenti upozorňovali tajemníka úřadu Mgr. Čigáše a
vedoucí OÚR Ing. Brunclíkovou. Ani pan tajemník ani paní vedoucí s nikým z petentů nejednali a
žádná došlá stížnost není na městském úřadě evidována.
O vyjádření k petici byli požádáni příslušní vedoucí odborů MěÚ Litoměřice a velitel Městské policie.
Ing. Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje sdělila, že z jejího pohledu není třeba ul.
Zahradnická řešit, komunikace je v pořádku a její stav nevyžaduje opravy.
Ing. arch. Dominik Miko, vedoucí stavebního úřadu sdělil, že stavebnímu úřadu nepřísluší vydávat
stanovisko či rozhodnutí k dopravní situaci v ulici Zahradnická. Tvrzení ohledně statických poruch
spojovaných s dopravou není podložené žádným posudkem od statika.
Na většině fotografií jsou navíc zdokumentovány poruchy způsobené zatékáním nebo vzlínající
vlhkostí.
Pan Ivan Králik, velitel Městské policie Litoměřice uvedl, že Městská policie, v uvedené lokalitě,
provádí namátkové kontroly průjezdu vozidel. Vzhledem k délce ulice je kontrola velmi
problematická. Městská policie doporučuje uvedenou ulici určit jako jednosměrnou vzhledem
k šířkovým poměrům a zrušit, v minulosti vydané výjimky, pro vozidla (nákladní) SčVK jezdící do
čistírny odpadních vod. Zjednosměrnění by legalizovalo parkování vozidel zde bydlících obyvatel.
Pokud by v současné době byly nekompromisně prováděny kontroly, byli by nejvíce postiženi právě
zde bydlící majitelé vozidel, protože v žádném případě nedodržují předepsanou vzdálenost pro
jednotlivé jízdní pruhy.  
Bc. Jan Jakub vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství sděluje k petici tyto základní
informace:

O výjimkách z jízdy pro nákladní vozidla (jak ve svém stanovisku sděloval velitel MP) nám není na
odboru dopravy a sil. hospodářství nic známo. Jakožto orgán přeneseného výkonu st. správy, který je
ze zákona oprávněn výjimky z místní úpravy za určitých okolností a zákonných podmínek vydávat,
jsme nic takového nikomu pro tuto lokalitu nevystavili. Evidujeme jedno současně platné povolení,
avšak pro fyzickou osobu a jedno osobní vozidlo, a to za účelem parkování v garáži přímo v lokalitě.
Jiných poznatků k povolenkám, výjimkám a podobným jiným „generálním pardonům“, nemáme.
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O zjednosměrnění části ul. Zahradnické (návrh velitele MP) lze polemizovat a diskutovat, nicméně
v praxi by to znamenalo, že všichni bydlící v jednosměrce budou muset vždy a pokaždé objíždět půl
města, aby se dostali domů či z domova do města a vyjíždět do - ve špičkách kriticky vytížené -
křižovatky Mezibraní – Tyršův most nebo obráceně z ní do lokality zajíždět. Navíc je zřejmé, že pod
mostkem žel. trati mezi ul. Zahradnickou a ul. Pobřežní, kde je výškové omezení 2,5 m, příliš
nákladních vozidel asi neprojede, a tak se na místě určitě nejedná o pohyb nákl. vozidel v hojném
množství.  U příp. zavedení jednosměrného provozu doporučujeme provést nejprve městem místní
dotazníkové šetření mezi bydlícími obyvateli, protože těch by se případně takové opatření nejvíce
reálně dotklo.
K návrhu na instalaci svislé dopravní značky „B 20a – nejvyšší povolená rychlost“ 30 km“ uvádíme,
že z našeho pohledu je toto možné, nicméně dotčeným orgánem v řízení o stanovení místní úpravy
provozu je Policie ČR, DI Litoměřice, která v podstatě dlouhodobě s osazováním tohoto dopravního
značení nesouhlasí. Pakliže město, popř. majetkový správce dotčené místní komunikace v žádosti
požádá zdejší správní orgán o stanovení nové místní úpravy - právě tohoto druhu značení, a bude-li
zajištěn předchozí souhlas orgánu Policie ČR, pak nemá zdejší správní orgán námitek k osazení
takového značení a provede po obdržení žádosti příslušné řízení o opatření obecné povahy.
K návrhu na instalaci svislé dopravní značky „B 13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez“ – 3,5 t lze uvést v podstatě to samé jako v bodu předchozím ohledně
souhlasu Policie ČR. Nicméně je třeba dále podotknout, že pokud by se mělo jednat o striktní
nastavení max. tonáže bez výjimek, tak nebude možné v oblasti za značkou zásobovat stavebním
materiálem při rekonstrukcích, opravách apod., ale také např. svážet komunální, popř. separovaný
odpad atd., což právě de iure řeší stávající režim „mimo dopravní obsluhy“, který se však vztahuje na
všechna vozidla, tedy osobní i nákladní, ne jen na nákladní, jak žadatelé v petici navrhují.

K provádění systematičtějších a častějších kontrol měřením radarem nemáme připomínek, vše je
v přímých zákonných možnostech orgánů obou policií.
K vydávání „povolení k vjezdu“ pro bydlící v ul. Zahradnická, U Pramene, Dolní Rybářská uvádíme,
že při stávajícím režimu „mimo dopravní obsluhy“ je toto dohledatelné a zkontrolovatelné. Naopak
pro systém povolenek by musela být na místě stanovena a instalována svislá DZ „B 1 – zákaz vjezdu
všech vozidel v obou směrech“ s dodatkovou tabulkou s textem „mimo vozidel s povolením“. Ovšem
v praxi to bude znamenat pro spoustu lidí bydlících za takovou značkou, popř. mající jiný závažný
důvod k vjezdu, zajít na příslušnou instituci, která bude povolenky vydávat (úřad, TSM apod.), kde si
nechá takové povolení vystavit (na počkání či administrativně poštou). Je tedy otázkou, kdo by vůbec
z hlediska v podstatě nové agendy s vazbou na personální vytížení a zaměření taková povolení
vydával, a za jakých podmínek (na jak dlouho, komu, za jakým účelem ano a za jakým už nikoliv
apod. atd.). Těch situací, kdy do lokality musí vjet nějaké vozidlo by se, bohužel, v běžném životě
našla obrovská řada a ve všech těchto případech by muselo být vydáno povolení, což si neumíme
v praxi příliš představit, a to zejména z hlediska administrativně personální náročnosti. Z těchto
důvodů takovéto řešení nedoporučujeme.

K požadavku na vyznačení pruhu pro cyklisty lze krátce sdělit, že z hlediska šířkového uspořádání
místní komunikace v ul. Zahradnické není takové řešení možné při stávajícím tolerovaném způsobu
parkování vozidel, jejichž řidiči a majitelé se de facto i de iure dopouštějí při svém parkování
v obousměrné komunikaci celá léta přestupků. Takže buď by se muselo zcela zamezit parkování
vozidel nebo v případě eventuálního zavedení jednosměrného provozu ponechat stání vozidel na
komunikaci např. jen na levé straně a na právě straně vyznačit pruh pro cyklisty. Jinak jízda cyklistů
po chodníku je přestupkem a zákon takové jednání nepřipouští, tedy osazování další značky za tímto
účelem (zakázat jízdu po chodníku) by bylo duplicitní a nestandardní. Z těchto důvodů
nedoporučujeme.
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K otázce parkování či parkoviště pro návštěvníky zimního stadionu si dovolíme nevyjadřovat se,
protože nám takové hodnocení či řešení nijak nepřísluší.            

 
Dopad do rozpočtu města:
Dopad do rozpočtu města by byl úměrný tomu, jaká opatření budou schválena.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 44/2/2020

ZM projednalo petici občanů k dopravní situaci v ulici Zahradnická v Litoměřicích (petice viz příloha
orig. zápisu).

Příloha č. 1: Petice_dopravni_situace_Zahradnicka.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 21

Název bodu: Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se upravuje
zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice každoročně v této době reguluje obecně závaznou vyhláškou dobu nočního klidu na
základě zmocnění v § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to její zkrácení
v době konání významných tradičních slavností vždy pro příslušnou část města kde se akce koná
(pouze Silvestr a pálení čarodějnic se vztahují na celé území města).
Předpokládá se, že stejně jako v loňském roce se bude konat Vinobraní, Pivní slavnosti, Hudební léto,
Projekce v letním kině, DCP hudební festival a Pokořen – komorní festival na břehu Labe. Pokud by
došlo k prodloužení nouzového stavu na území ČR v souvislosti s epidemií koronaviru, popř. by
konání akcí, pro něž se stanovují OZV výjimky z nočního klidu bylo zakázáno usnesením vlády či
opatřením ministerstva zdravotnictví, tyto výjimky se neuplatní, neboť přednost má právní předpis
vyšší právní síly než OZV.
Zákaz žebrání v Městské památkové rezervaci a na autobusovém nádraží zůstává zachován ve
stávajícím rozsahu.
Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu.
 
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 45/2/2020

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba
nočního klidu (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: OZV_2020_01_zebrani_nocni_klid.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 22

Název bodu:
Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to
zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v
mateřských školách

Zodpovídá: Ing. Marek Kocánek
Zpracoval/a/i: Ing. Marek Kocánek

Důvodová zpráva:
Mateřské školy města Litoměřice jsou od 16. března 2020 otevřeny v omezeném provozu. V přímé
souvislosti s pandemií Covid-19 a vyhlášením nouzového stavu v České republice se řada rodičů dětí
umístěných v mateřských školách na území města Litoměřice ocitla v tíživé životní situaci. Rodiče
mají možnost uplatnit si slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, ale to vždy jednou
za rok, při ročním zúčtování daně, nebo při podání daňového přiznání. Schválením předloženého
návrhu zůstanou finanční prostředky rodičům ihned k dispozici a nebudou na ně čekat do roku 2021.
Smyslem návrhu je alespoň částečně pomoci rodinám s dětmi v současné době.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2020

ZM doporučuje RM, aby uložila řediteli MŠ Litoměřice zrušení výběru úplaty za vzdělávání v
mateřských školách a to od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu.

usnesením č. 46/2/2020

ZM doporučuje RM, aby uložila řediteli MŠ Litoměřice zrušení výběru úplaty za vzdělávání v
mateřských školách a to od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu na základě posouzení
individuální žádosti.

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Ing. Marek Kocánek (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 23

Název bodu: Poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor
Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská
Konzultoval/a (s
kým): Miroslav Letafka

Důvodová zpráva:
Poskytnutí finančních prostředků na věcné vybavení HZS ÚK Litoměřice na základě smlouvy č.
SPR/008/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).
Jednalo by se o následující prostředky:

FPS COM 7000 – základní komunikační jednotka do masky
Klíčová jednotka C-C550/EADS TPH-700 NON-EX

Dopad do rozpočtu města:
Žádný, je zahrnuto do rozpočtu města na letošní rok.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 47/2/2020

ZM schvaluje poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje se sídlem Ústí nad
Labem, Horova 1340/10, IČO: 70886300 ve výši 100.000,- Kč na podporu modernizace věcného
vybavení stanice Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Litoměřice (žádost a smlouva viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 01_zadost_HZS.pdf
Příloha č. 2: 02_smlouva_SPR_008_2020.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 24

Název bodu:
Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením
společné jednotky požární ochrany mezi městem Litoměřice a
obcí Mlékojedy

Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská
Konzultoval/a (s
kým): Miroslav Letafka

Důvodová zpráva:
Smlouva zpracována na základě žádosti obce Mlékojedy. Každá obec by měla zřídit a spravovat podle
zákona 133/1985 Sb. jednotku sboru dobrovolných hasičů. V případě, že obec toto není schopna
zabezpečit, může namísto vlastní jednotky požární ochrany zajistit plnění úkolů jednotky na základě
smlouvy mezi sebou nebo zřízením společné jednotky požární ochrany. Na činnost a vybavení
společné jednotky finančně přispívá obec, která je jinak povinna jednotku zřídit. Po projednání se
starostou města Litoměřice, starostou obce Mlékojedy, velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Litoměřice a schválení radou města dne 16.3.2020 doporučeno smlouvu uzavřít za příspěvek
15.000,- Kč za jeden rok.
Smlouva podléhá schválení:
- Zastupitelstva města Litoměřice
- Zastupitelstva obce Mlékojedy
- souhlasu HZS ÚK
Smlouva se navrhuje uzavřít s účinností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou.
 
Dopad do rozpočtu města:
15.000,- Kč příjem do rozpočtu města pro potřeby JSDH, na druhou stranu v případě zásahu JSDH
Litoměřice není možno čerpat prostředky účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů při zásahu
JSDH Litoměřice v katastru obce Mlékojedy.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 48/2/2020

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné
jednotky požární ochrany mezi městem Litoměřice, IČO: 00263958, zastoupené starostou města
Mgr. Ladislavem Chlupáčem a obcí Mlékojedy, IČO: 00526151, zastoupené starostou obce Ing.
Ondřejem Schořem s finančním příspěvkem 15.000,- Kč ročně (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 01_zadost_Mlekojedy_an.pdf
Příloha č. 2: 02_smlouva_Mlekojedy.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 25

Název bodu: Vypracování nové OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitých věcí

Zodpovídá: Mgr. Petr Panaš
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská
Převzal/a/i od: Mgr. Petr Panaš

Důvodová zpráva:
Na základě písemného podnětu Ing. Jxxxxxxxx Kxxxxxxxxxxx, kterou MěÚ Litoměřice obdržel dne
26.2.2020. Vzhledem k tomu, že podnět považuji za relevantní, navrhuji, aby byla tato žádost řádně
projednána. Usnesení je koncipováno zatím jako úkol pro vytvoření nové OZV, pokud bude
v zastupitelstvu vůle její vypracování zadat.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2020

ZM ukládá MěÚ Litoměřice vyhotovit do příštího jednání ZM návrh obecně závazné vyhlášky o
stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, která by řešila zohlednění částí města,
které jsou znevýhodněny z hlediska infrastruktury, obslužnosti či jiným způsobem.

Příloha č. 1: Priloha_JK_zadost.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Petr Panaš (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 26
Název bodu: Snížení daně z nemovitých věcí
Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Ing. Venuše Brunclíková MBA
Bc. Jan Jakub

Důvodová zpráva:
Na městský úřad byla dne 26.02.2020 doručena žádost v níž se žadatelka, Ing. Jxxxxxxxx
Kxxxxxxxxxxx, obrací na členy zastupitelstva ve věci podle jejího názoru neadekvátně vysoké daně
z nemovitých věcí v lokalitě, kde bydlí a vlastní nemovitosti (Želetice).
Konkrétně uvádí:
„Obracím se na vás v záležitosti neadekvátně vysoké daně z nemovitých věcí a zcela nevyhovujících
podmínek ve vztahu k bezpečnosti pěších osob. Jedná se o předměstskou část Litoměřic v úseku od
nákupního centra Na Soutoku směr Terezín.
Město v této oblasti nezajišťuje téměř žádné služby, které mají k dispozici obyvatelé města v
Litoměřicích, přesto je již mnoho let zpátky stanovený shodný koeficient pro výpočet daně z
nemovitých věcí (totožná cena za m2 jako ve městě).
I když si uvědomuji přínos získaných financí z daní, které má město plně k dispozici, považuji
stanovené podmínky pro výpočet dani z nemovitosti za diskriminační s ohledem na již uvedené
skutečnosti.
Z těchto důvodů žádám Radu města o snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí dle
Zák. č. 338/1992 Sb. (§ 11) pro lokalitu, ve které se rodinný dům nachází.“
 
Daň z nemovitých věcí je stanovena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů, který svěřuje obcím pravomoc stanovit obecně závaznou vyhláškou koeficienty
pro výpočet daně.
Zastupitelstvo stanovuje vyhláškou místní koeficient podle § 12 zákona jednotně pro celé území
města (v Litoměřicích nyní ve výši 2). Dále stanoví koeficient, kterým se násobí základní sazba daně,
podle § 11 odst. 3, a který může být stanoven pro jednotlivé části města odlišně (nyní je stanoven
koeficient 2,5 pro všechny části města). Stávající vyhláška č. 2/2015 tvoří Přílohu č. 1 tohoto návrhu.
Bohužel lokalita Želetice, nikdy nebyla samostatnou částí města, tudíž pro ni není možné samostatně
upravit koeficient násobící základní sazbu daně.
V této souvislosti lze uvést, že se jedná o zátopové území, kdy tuto situaci řeší zákon možností
jednorázového osvobození v případě povodní, a kdy je možné vztáhnout osvobození k jednotlivým
ulicím nebo i k domům.    
 
Podle § 28 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o zřízení či zrušení části obce a jejím názvu
zastupitelstvo obce. Tuto změnu je obec povinna oznámit Ministerstvu vnitra a Českému úřadu
zeměměřickému a katastrálnímu, který údaje o části obce zapisuje do základního registru územní
identifikace (RÚIAN). Část obce vzniká tímto zápisem.
 
Obdobnou žádost zaslala Ing. Jxxxxxxxx Kxxxxxxxxxxx již v červnu 2016, městský úřad, rada města i
zastupitelstvo se jí zabývaly a zvažovaly, zda neprovést změnu a stanovit Želetice samostatnou částí
města (nyní jsou součástí Předměstí, viz zákres v Příloze č. 2).
RM po pečivém zvážení vznik nové části města Želetice ZM nedoporučila, neboť neshledala vznik
této nové částí jako prospěšný občanům a městu a zastupitelstvo vznik neschválilo. Změna by se
dotkla osob (fyzických a právnických) žijících a podnikajících na dotčeném území.
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Fyzické osoby trvale hlášené v Želeticích (hlášeno 97 osob včetně dětí) by si musely vyměnit
občanské průkazy (bezplatně).
Fyzické osoby podnikající by čekala výměna živnostenského oprávnění kvůli změně sídla (osvobozeno
od správního poplatku).
Právnické osoby by musely provést změnu ve veřejném rejstříku (dříve obchodním), což je
zpoplatněno částkou 2 000 Kč. Případně, pokud by potřebovaly provést změnu formou notářského
zápisu by hradily poplatek notáři (výše podle okolností). FOP a PO je celkem 25.
 
Pokud se týká výběru daně z nemovitých věcí, která je 100 % příjmem města, používá finanční úřad
členění podle katastrálních území (tedy Litoměřice a Pokratice) a není tedy možné zjistit, kolik činí
tato daň za Želetice, ani nelze rozlišit v této lokalitě skupiny poplatníků (fyzické osoby, právnické
osoby).
 
Výší koeficientu násobícího základní sazbu daně z nemovitých věcí nelze zohlednit veškeré služby
poskytované městem pro občany, životní prostředí, občanskou vybavenost, dopravní dostupnost a
další aspekty mající vliv na kvalitu prostředí jednotlivých částí města, neboť každá část má své „pro a
proti“.
S ohledem na výše uvedené nedoporučujeme zřízení části města Želetice ani změnu obecně závazné
vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Dům paní Jxxxxxxxx Kxxxxxxxxxxx se nachází přímo naproti čerpací stanici Benzina, cca 400 m od
přechodu pro chodce u kruhové křižovatky Terezín a více než 1 km od přechodu u Tyršova mostu.
Výpis z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy tvoří Přílohy č. 3 a 4 tohoto návrhu.
 
Dále ve své žádosti Ing. Jxxxxxxxx Kxxxxxxxxxxx poukazuje na další chybějící služby (celé znění
žádosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto návrhu), konkrétně vyjmenovává:  
- do dnešního dne nebyla v této lokalitě vybudována kanalizace,
K tomu vedoucí OÚR uvádí, že je zpracovaná projektová dokumentace, k realizaci stavby dojde až
město Terezín začne připojovat část křižovatky (Nové Kopisty) na tlakovou kanalizaci, poté bude
možné objekt připojit. Datum realizace není známo.

- absence jakéhokoliv opatření na zmírnění škod při povodních a záplavách včetně instalace
výstražného informačního systému,
Dle sdělení vedoucí OÚR opatření na zmírnění škod při povodních provedena nejsou, město
Litoměřice pomocí zprávy o uplatňování podá podnět městu Terezín o rozšíření protipovodňových
opatření na stavbu paní Jxxxxxxxx Kxxxxxxxxxxx v k.ú. Litoměřice (navazuje na k.ú. Nové Kopisty).

- chybí veřejné osvětlení,
Vedoucí OÚR sdělila, že vybudování veřejného osvětlení se nepřipravuje, jedná se o finančně
nákladnou záležitost.

- chybí chodníky nebo alespoň řádně vyznačená stezka pro chodce,
Vedoucí odboru DOPaSH k této věci uvádí, že podle právních předpisů se chodec může pohybovat po
všech pozemních komunikacích, vyjma dálnic a silnic pro motorová vozidla, kam je zákonem o
provozu vysloven přímo zákaz vstupu. V případě úseku mezi Litoměřicemi a Terezínem se jedná o
silnici I/15, na které se chodec pohybovat může.
V tomto úseku má dotčená silnice I. třídy navíc vytvořenu dostatečně širokou zpevněnou krajnici za
vodícím vodorovným proužkem přilehlého jízdního pruhu (cca 1,2 m široký pruh v obou směrech),
kterou lze pro chůzi užít.
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Vedoucí OÚR dodává, že vyznačit v této vozovce stezku pro chodce není možné a realizace nového
chodníku v těchto místech není plánována zejména z finančních důvodů.
 
- absence přechodu pro chodce (nejbližší přechod je před kruhovým objezdem na křižovatce
Terezín),
Vedoucí odboru DOPaSH uvádí, že se přechody zřizují pouze tam, kde je frekvence chodců významná
- cca alespoň 50 lidí za hodinu, což v dotčeném úseku v žádném případě není.
V praxi se v poslední době přistupuje na základě stanovisek Policie ČR, dopravních inspektorátů, ke
zřizování tzv. "míst pro přecházení", která jsou těmito orgány jednoznačně preferována, neboť zde
dochází k významně nižší míře nehodovosti než na klasických přechodech pro chodce.
S přihlédnutím k místním podmínkám je ovšem diskutabilní, zda by zřízení takového místa bylo
vhodné iniciovat, neboť ve vztahu k jedoucímu vozidlu a jeho řidiči není zásadní rozdíl mezi vstupem
chodce do vozovky přímo z krajnice nebo na „místě pro přecházení“, protože takové místo bývá
pouze stavebně upraveno a uzpůsobeno k přecházení jako bezbariérové a je z něho možnost řádného
rozhledu do obou stran, což v předmětném úseku platí již nyní.
 
- umístění tabule s názvem města umožňuje jízdu silničních vozidel bez omezení rychlosti,
Vedoucí odboru DOPaSH uvádí, že v dotčeném úseku mezi Litoměřicemi a Terezínem opravdu platí
pro provoz vozidel režim "mimo obec", tedy nejvyšší povolená rychlost 90 km/h, nicméně v dílčí části
úseku mezi terezínskou okružní křižovatkou a vjezdem do areálu STK a prodeje vozidel (G. Horejsek)
je místní úpravou provozu tato rychlost snížena ve směru jízdy na Terezín na max. 70 km/h a ve
směru na Litoměřice od areálu G. Horejska až za čerpací stanici je pro změnu snížena rychlost na 60
km/h, a to asi právě s přihlédnutím k místní situaci provozu a dalším obchodním apod. jiným
aktivitám kolem této komunikace
Začátek a konec obce označovaný svislými informačními DZ "IZ 4a - obec" (začátek) a "IZ 4b - konec
obce" se osazuje vždy s přihlédnutím k místním podmínkám, ale zpravidla se jedná o ohraničení
zastavěného území obce, kde je vzhledem k okolnostem a předpokládanému vyššímu pohybu chodců,
výjezdů, vjezdů, komunikačních napojení, apod. třeba přejít na zklidněný jízdní režim s nejvyšší
povolenou rychlostí max. 50 km/h. Toto dopravní značení tak nemá zpravidla nic společného s
katastrálním územím obce. V praxi se někdy vyskytují i případy, kdy nejsou tyto dvě značky umístěny
"vstřícně" přímo vedle sebe na obou stranách vozovky, nýbrž s dílčím odstupem vzdálenosti, a to
právě s přihlédnutím k zástavbě, kde na jedné straně komunikace mohou být např. obytné domy a na
druhé jen ostatní plochy, zeleň atd. Takto "nevstřícně" umístěné svislé DZ jsou např. na vjezdu a
výjezdu z Litoměřic ve směru Terezín, kde dle stanoviska PČR jsou právě místní podmínky a
okolnosti dle tohoto zodpovědného orgánu za BESIP zohledněny. 
 
- absence zřízení zastávky pro bezplatnou linku MHD (končí v nákupním centru Na Soutoku).
Vedoucí odboru DOPaSH uvádí, že co se týká zastávek autobusů, tak v rámci provozu MAD je
využívána zastávka "Terezín, křižovatka", která obsluhuje celé širší území a má samostatný vlastní
záliv. Zřizování dalších zastávek v krátké vzdálenosti od této existující by bylo problematické a
nákladné. Spoje však do zastávky zajíždějí pouze ráno (svoz do zaměstnání) a odpoledne (svoz ze
zaměstnání). Častější frekvence spojů by nebyla smysluplná, ale je to otázka politického rozhodnutí a
finančních prostředků (schváleného jízdního řádu a rozpočtu).
Závěrem vedoucí odboru DOPaSH uvádí: Určitým zmírněním situace by mohlo být, kdyby např.
snížení rychlosti na 70km/h nebo 60km/h začínalo již před domem žadatelky ve směru na Terezín. Z
pohledu plynulosti provozu by se asi nic nestalo a vedlo by to k větší bezpečnosti chodců. Zdejší
dopravní inspektorát Policie ČR by ale mohl mít názor opačný. Vzhledem k tomu, že se jedná o silnici
I. třídy zodpovídá za dopravní řešení správce, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR s.o. Příslušným
správním orgánem jakožto silniční správní úřad pro stanovení místní úpravy provozu je Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor dopravy a sil. hospodářství. Případné změny (umístění značek se sníženou
rychlostí nebo upozorněním na chodce) by bylo třeba na KÚÚK a ŘSD projednat.  
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Dopad do rozpočtu města:
Dopad do rozpočtu města by byl úměrný tomu, jaké změny zastupitelstvo schválí.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2020

ZM neschvaluje přípravu obecně závazné vyhlášky, která by stanovila snížení koeficientu, kterým se
násobí základní sazba daně z nemovitých věcí podle § 11 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

usnesením č. 49/2/2020

ZM neschvaluje přípravu obecně závazné vyhlášky, která by stanovila snížení koeficientu, kterým se
násobí základní sazba daně z nemovitých věcí podle § 11 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Priloha_01_OZV_02_2015_koeficient_dan_z_nemovitych_veci.pdf
Příloha č. 2: Priloha_02_Litomerice_castiObce_soucasnyStav.pdf
Příloha č. 3: Priloha_03_LV_11909.pdf
Příloha č. 4: Priloha_04_katastralni_mapa.pdf
Příloha č. 5: Priloha_05_20200226_JK_zadost.pdf
Příloha č. 6: Priloha_06_usneseni_RM_a_ZM_z_roku_2016_a_2017.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 27

Název bodu: Souhlas jediného akcionáře společnosti Nemocnice Litoměřice,
a.s. s prodejem obchodního závodu

Zodpovídá: Mgr. Karel Krejza
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Litoměřice usnesením č. 160/5/2019 schválilo uzavření „Memoranda o
společném záměru“ k litoměřické nemocnici mezi Ústeckým krajem, městem Litoměřice, společností
Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „Memorandum“).
Memorandum bylo podepsáno dne 19.12.2019.
Dne 16.01.2020 se sešla poprvé pracovní skupina za účelem realizace všech kroků potřebných k
naplnění Memoranda. Pracovní skupina určila dvě podskupiny v návaznosti na obsahovou náplň
činnosti jednotlivých členů skupiny, a to první na řešení problematiky převodu nemovitostí ve
vlastnictví města Litoměřice a druhou na prodej obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s.,
neboť  již na tomto jednání byli zástupci města Litoměřice a Nemocnice Litoměřice, a.s. seznámeni
s návrhem Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s. na odchylný postup, než bylo sjednáno v bodě
2.5. Memoranda, kdy realizátor due diligence, v návaznosti na dosud známé skutečnosti, navrhl jen
dvě právní jednání k dosažení cíle Memoranda, a to:
- převod obchodního závodu z Nemocnice Litoměřice, a.s. na Krajskou zdravotní a.s.,
- a bezúplatný převod nemovitostí z města Litoměřice na Ústecký kraj.
V souladu s tímto návrhem pokračovala další jednání pracovních skupin. Zápisy z jednání byly
průběžně zasílány všem zastupitelům a tvoří přílohu tohoto návrhu.
Z výsledků provedené analýzy due diligence vyplynul stejný závěr, viz „Finanční, právní, daňová a
účetní analýza Nemocnice Litoměřice, a.s. a možností jejího začlenění do Krajské zdravotní, a.s.“,
která je přílohou tohoto návrhu.
Advokátní kancelář Duška & Svobodová se podílela na vypracování návrhu „Smlouvy o koupi
závodu“ a zúčastnila se jednání druhé pracovní skupiny v níž byla zastoupena Krajská zdravotní, a.s.
a Nemocnice Litoměřice, a.s. (RM dne 27.01.2020 schválila do druhé podskupiny Ing. Radka
Lončáka, MBA, předsedu představenstva a výkonného ředitele Nemocnice Litoměřice, a.s. a JUDr.
Vladimíra Petra, právníka Nemocnice Litoměřice, a.s.).
Účinnost smlouvy je provázána se smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí tvořících areál
litoměřické nemocnice a také s pravomocným rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
kterým se povoluje spojení soutěžitelů zahrnující společnost Krajská zdravotní, a.s. a obchodní závod
společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Odbor legislativně-právní KÚÚK zajistil právní posouzení týkající se převodu obchodního závodu na
společnost Krajská zdravotní, a.s. z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů. Aktuální znění zákona výslovně neupravuje postup při zamýšlené
dispozici s obchodním závodem a úplatný převod obchodního závodu již nově není součástí platné
právní úpravy v oblasti veřejných zakázek. V problematice akvizic-nabývání podílů, akcií a
obchodního závodu již existuje první řízení vedené před ÚOHS. Dle aktuálně prezentovaného názoru
ÚOHS dopadá na převod obchodního závodu povinnost zadat veřejnou zakázku v režimu zákona,
resp. neexistuje výjimka, která by daný případ této povinnosti zbavila. Konkrétní postup při
zamyšlené dispozici s obchodním závodem zákon neupravuje a je třeba postupovat dle zákonného
postupu pro jednací řízení bez uveřejnění dle ust. § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., dle
kterého „Zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud veřejná zakázka může být
splněna pouze určitým dodavatelem, neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž“.
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Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem, resp. posudky, vypracovanými Pražskou znaleckou
kanceláří s.r.o., Hybernská 1009/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 48910660 a společností
Grant Thornton Valuations, a.s., Jindřišská 937/169, 110 00 Praha 1, IČO: 63079798, viz. přílohy.
Město Litoměřice z dlouhodobého hlediska nemá dostatek prostředků na rozvoj a udržitelnost
zdravotních služeb poskytovaných litoměřickou nemocnicí a na opravy a modernizaci nemovitostí
tvořících areál nemocnice. Ústecký kraj souhlasí s převzetím této odpovědnosti a začleněním
litoměřické nemocnice do páteřní sítě krajských nemocnic.
 
Schválení převodu obchodního závodu náleží v akciové společnosti, Nemocnici Litoměřice, a.s. do
působnosti valné hromady společnosti dle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)). Působnost valné hromady
v jednočlenné společnosti jakožto nejvyššího orgánu vykonává dle § 12 odst. 1 ZOK její jediný
společník (akcionář). V případě územních samosprávných celků rozhodují ve věcech obce/kraje jako
jediného společníka obchodní společnosti rady obce/kraje, přičemž jak v případě rady obce (viz § 102
odst. 2 písm. c) obecního zřízení), tak v případě rady kraje (viz § 59 odst. 1 písm. j) krajského řízení)
se jedná o vyhrazenou pravomoc rady, kterou si nemůže zastupitelstvo atrahovat či jinak v takové
věci platně rozhodovat (srov. § 84 odst. 4 obecního zřízení). Schválení samotného převodu
obchodního závodu tedy náleží výlučně Radě města Litoměřice a Radě Ústeckého kraje.
Zastupitelstvo města obecně může vyslovit souhlas převodem obchodního závodu, kdy však takové
usnesení není právně závazné. Zastupitelstvo tak může učinit například tím, že vezme na vědomí
zprávu o stavu/výsledku jednání se společností Krajská zdravotní, a.s. a poté udělí souhlas
s prodejem obchodního závodu.
Rada města Litoměřice schválí převod obchodního závodu v rámci své vyhrazené pravomoci a může
(avšak nemusí) dát pokyn představenstvu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. k uzavření
smlouvy, neboť představenstvo je jakožto statutární orgán povinno se řídit a provádět usnesení
jediného akcionáře v působnosti valné hromady.
Přílohy:

návrh smlouvy o koupi závodu
znalecké posudky na určení ceny
Zápisy z jednání pracovních skupin
doporučeni AGIS
Analýza due diligence
Shrnutí aktualizace výsledků analýzy
Druhá aktualizace výsledků analýzy
právní stanovisko JUDr. Daniela Voláka

Návrh Usnesení:

usnesením č. 50/2/2020

ZM bere na vědomí informaci o výsledcích jednání pracovní skupiny k realizaci Memoranda o
společném záměru uzavřeného dne 19.12.2019 (dále jen „Memorandum“) a souhlasí v souladu
s Memorandem a doporučením vzešlým z analýzy zpracovatele due diligence Nemocnice Litoměřice,
a.s. s převodem obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „obchodní závod“) do
vlastnictví společnosti Krajská zdravotní, a.s. za cenu 119.700.000,- Kč zjištěnou znaleckým
posudkem (posudek viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Smlouva_koupe_zavodu_KZ_NLTM.pdf
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Příloha č. 2: 887_33_2020_znalecky_posudek.pdf
Příloha č. 3: 5173_POSUDEK_MNL_Final_podp_unsec.pdf
Příloha č. 4: Zaznam_16012020.pdf
Příloha č. 5: Zaznam_13022020.pdf
Příloha č. 6: Zaznam_11032020.pdf
Příloha č. 7: doporuceni_AGIS.pdf
Příloha č. 8: Financni_pravni_danova_ucetni_analyza_Nemocnice_Litomerice_as.pdf
Příloha č. 9: Shrnuti_vysledku_analyzy_Nemocnice_Litomerice.pdf
Příloha č. 10: Druha_atualizace_vysledku_analyzy_Nemocnice_Litomerice.pdf
Příloha č. 11: Koupe_obchodniho_zavodu_pravni_stanovisko.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 28
Název bodu: Schválení dohody o splátkách dluhu
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková
Konzultoval/a (s
kým): Mgr. Vavrušková Jana

Důvodová zpráva:
Žadatel: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice

Žadatelka se na základě Kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, jako prodávajícím, stala
vlastníkem bytové jednotky č. 1920/1 v domě č.p. 1920 v ulici Raisova v Litoměřicích a souvisejících
podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. 2464/3 k.ú. Litoměřice. Žadatelka se
zavázala uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 274.717,- Kč ze stavebního spoření nejpozději
do 28.02.2017

Kupní smlouva ze dne 15.02.2011 byla uzavřena za účasti pana xxxxxxxxxxxxxxx (syn žadatelky),
který na sebe převzal závazek uhradit kupní cenu ze svého stavebního spoření. Pan xxxxx se ocitl
v insolvenci, Město Litoměřice se přihlásilo do jeho insolvenčního řízení. Ze stavebního spoření pana
xxxxx byla dne 08.02.2017 připsána na účet města částka ve výši 76.332,36 Kč. Z kupní ceny zbylo
uhradit částku 198.384,64 Kč (zaokrouhleno na 198.385,- Kč). V insolvenci se ocitla i žadatelka,
pohledávka nemohla být přihlášena do jejího insolvenčního řízení, neboť závazek uhradit kupní cenu
převzal dle kupní smlouvy pan xxxxx. V průběhu insolvence žadatelky byla nemovitost insolvenčním
správcem prodána.

Insolvence žadatelky byla již ukončena, v únoru 2020 byla vyzvána k úhradě dlužné částky.
Žadatelka požádala o povolení splátek ve výši 4.000,- Kč měsíčně počínaje měsícem květen 2020.

Žadatelka uvádí, že z důvodu tíživé životní situace (exekuce, insolvence) nebyla schopna dlužnou
částku zaplatit jednorázově. V žádosti uvádí, že vzhledem k nízkému měsíčnímu příjmu (výši příjmů
neuvádí) je schopna splácet dlužnou částku v měsíčních částkách ve výši 4.000,- Kč.

Žadatelka má dluh na poplatku za komunální odpad ve výši 4.605,- Kč.

Odbor správy nemovitého majetku a Právní úsek doporučuje uzavření dohody o splátkách dluhu i
přes to, že doba splatnosti je o 14 měsíců delší než je uvedeno v Zásadách pro schválení dohod o
splátkách dluhu (lhůta dle schválených zásad je max. 36 měsíců) a nejsou uhrazeny poplatky za
komunální odpad (viz text výše).

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 51/2/2020

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, na částku
198.385,- Kč. Výše splátky činí 4.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem
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květen 2020, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Příloha č. 1: anm_dohoda.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 29

Název bodu:
Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně
stavby bez č.p., v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité
dvou přístřešků navazujících na stavbu

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Cargonet s.r.o., IČO: 25031180, Kamýcká 1777, Litoměřice
Odůvodnění: Žádaná stavba přímo sousedí s pozemky ve vlastnictví žadatele. Jedná se o stavbu,
která v minulosti byla užívána jako čerpací stanice PH. Stavba je součástí pozemku parc.č. 5251/42.
Stanovisko OÚRM: K pozemku parc. č. 5251/42 včetně stavby v k.ú. Litoměřice a přístřešků není
připomínek.
Projednáno v MK dne 23.3.2020 Hlasováním     pro: 8              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. a dvou
přístřešků (bez pozemku), které přímo sousedí s touto stavbou, vše v k.ú. Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 52/2/2020

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú.
Litoměřice a záměr prodeje věci movité dvou přístřešků (bez pozemků) navazujících na stavbu.

Příloha č. 1: 27.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 30

Název bodu: Směna pozemku parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5
v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: LAMKOM investment s.r.o., Švabinského 276, Litoměřice, IČO: 05112095
Odůvodnění: Žadatel navrhuje směnu části pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice (v lokalitě na
Miřejovické stráni) a nabízí jej městu výměnou za pozemek parc.č. 2469/63 určený dle územního
plánu k výstavbě rodinného domu. Část pozemku parc.č. 2470/5 o výměře cca 609 m2 je dle
územního plánu určena pro vybudování dopravní infrastruktury, veřejně prospěšné stavby – místní
propojovací komunikace.
Zastupitelstvo města 6/2005 přijalo zásady (podmínky) pro řešení vlastnických vztahů k pozemkům
určeným na vybudování místních komunikací v lokalitě Miřejovická stráň:

Převody těchto pozemků na Město Litoměřice realizovat pouze darem (bezúplatně).

Převody pozemků, které jsou určeny na výstavbu komunikace (dle ÚP veřejně prospěšná stavba)
mohou být městem odkoupeny za cenu obvyklou. 

ZM dne 27.1.2011 projednávalo nabídku původního vlastníka pozemků parc.č. 2470/5 a 2470/11 o
celkové výměře 875 m2. Nákup nebyl schválen.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí se směnou pouze za předpokladu doplatku z důvodu rozdílnosti cen
pozemku na výstavbu komunikace a pozemku pro výstavbu RD.
Stanovisko OSNMM: ZM dne 13.9.2018 schválilo směnu pozemků ve stejné lokalitě – stavební
pozemek v ul. Karolíny Světlé s určením ceny 1 712 Kč/m2 + DPH, kdy tato cena byla stanovena dle
vložených nákladů v ul. Jasanová (individuální výstavba RD) s navýšením provedených stavebních
prací o 10 %. Pozemek byl směněn za pozemek pro výstavbu komunikace v ceně 500 Kč/m2. Tato
cena byla určena ze znaleckého posudku obdobného pozemku na Miřejovické strání ze dne
15.6.2017 jako cena obvyklá s podmínkou doplacení rozdílu ceny pro město Litoměřice.
Projednáno v MK dne 11.11.2019 hlasováním   pro:0               proti: 8              zdržel se: 0
MK nedoporučuje směnu pozemků.
ZM dne 5.12.2019 usnesením č. 185/5/2019 neschválilo záměr směny pozemků. Cena dle nového
znaleckého posudku č. 8/761/20 (nákup pozemku pro výstavbu komunikace) činí: 526 Kč/m2.
Na základě sdělení OÚRM se navýšila cena za předpokládané stavební práce za rok 2019 a 2020 o
20 % (jedná se o výstavbu komunikace včetně IS). Z toho důvodu OÚRM doporučuje prodejní
cenu stavebního pozemku cca 2 023 Kč/m2.
Dle znaleckého posudku č. 9/762/20 byla stanovena cena v čase a místě obvyklá: 1 700 Kč/m2.
Stanovisko OSNMM: Na sousedním pozemku parc.č. 2470/4 o výměře 253 m2 má město
spoluvlastnický podíl o velikosti 7/9. K celému pozemku je zapsáno zákonné předkupní právo pro
město Litoměřice dle § 101 stavebního zákona z důvodu plánované výstavby páteřní komunikace
(VPS).
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 je Ing. xxxxxxxxxx a zbývající podíl 1/9 ve vlastnictví MUDr.
xxxxxxxxxx. Kupní smlouva mezi Ing. xxxxxxxxxxx, jako prodávajícím a Lamkom investment s.r.o.,
jako kupujícím, na prodej podílu o velikosti 1/9 je uložená v úschovně u advokáta. Převod vlastnictví
nelze vložit do KN, muselo by se nejdříve zrušit předkupní právo. OÚRM nesouhlasí se zrušením
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předkupního práva. Dle sdělení jednatele společnosti, pana xxxxxxxxxx, by tento podíl převedli
darem na město Litoměřice.
Projednáno v MK dne 23.3.20 Hlasováním        pro: 1              proti: 4             zdržel se:3
MK znovu nedoporučuje směnu pozemků parc.č. 2469/63 o výměře 603 m2 za část pozemku parc.č.
2470/5 cca 609 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) s doplatkem rozdílu ceny ve prospěch města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 53/2/2020

ZM neschvaluje záměr směny pozemků parc.č. 2469/63 o výměře 603 m2 za část pozemku parc.č.
2470/5 cca 609 m2 v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: 29.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 31
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec
Králové
Odůvodnění: Žádanou část pozemku o výměře cca 40 m2 užívá žadatelka již řadu let jako jedinou
přístupovou cestu k zahradě. Jedná se o ostatní plochu – zeleň. Žadatelka má také zájem o zbudování
nové vodovodní přípojky, stávající vodoměrná šachta byla žadatelkou zbudována před cca 19 lety na
městském pozemku pod náspem komunikace.
Stanovisko OÚRM: Nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 657/80 v k.ú. Pokratice. Z větší
části se jedná dle platné ÚPD o plochu DI - dopravní infrastruktura. Přístup navíc potenciálně může v
budoucnu sloužit k zajištění přístupu do zastavitelné plochy vymezené jako lokalita 14 Štampův
mlýn. 
Projednáno v MK dne 23.3.20 Hlasováním        pro: 0              proti: 8             zdržel se: 0
MK nedoporučuje prodej části pozemku parc.č. 657/80 o výměře cca 40 m2 (ostatní plocha) v k.ú.
Pokratice (nutný GP). Pro zajištění vodovodní přípojky je možné zřízení VCB.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 54/2/2020

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 o výměře cca 40 m2 (ostatní plocha)
v k.ú. Pokratice.

Příloha č. 1: 30.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 32
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Liberec
Odůvodnění: Jedná se o opakovanou žádost. Žadatel je vlastník sousední nemovitosti, bytového domu
č.p. 2292, kde vybudoval 10 BJ. Pro zlepšení obslužnosti a provádění oprav domu žádá o prodej,
popřípadě pronájem pozemku parc.č. 5251/20 o výměře 1521 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.
Na pozemku je zřízené VCB pro ČEZ Distribuce, a.s.
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je úplné znění Územního plánu
Litoměřice po změně č.2 je pozemek zařazen do ploch určených mimo jiné k výrobě a skladování.
Využití pozemku je zpřesněno zpracovanou a zaevidovanou územní studií veřejného prostranství,
která předpokládá, že pozemky západně od objektu budou využity ve smyslu platné územně
plánovací dokumentace (mimo jiné výroba a sklady, výrobní i nevýrobní služby). Prostor jižně od
zmíněného objektu je v rámci územní studie veřejného prostranství uvažován právě jako veřejné
prostranství.
Z těchto důvodu se nedoporučuje prodej pozemku, a to do doby, kdy bude známá potřeba využití
pozemku. V současné době lze doporučit pouze pronájem.
Původní žádost na odkoupení části pozemku byla projednána v MK dne 05.08.2019.
Hlasováním      pro:0               proti: 6              zdržel se: 0
MK nedoporučuje schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 o výměře cca 150 m2 v k.ú.
Litoměřice (nutný GP).
ZM dne 12.9.2019 usnesením č. 128/4/2019 neschválilo záměr prodeje části pozemku parc.č.
5251/20 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).
Žadatel podal novou žádost o prodej, popřípadě i pronájem celého pozemku.
Stanovisko OÚRM: K žádosti o odkoupení či pronájem pozemku parc. č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice lze
sdělit, že dle platné územně plánovací dokumentace je pozemek zařazen do lokality označené jako 51
– Pod Radobýlem, konkrétně do části 51a, která je plochou přestavby. V rámci této plochy je
pozemek zařazen do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako VD - drobná výroba a
výrobní služby. Rozhodování v uvedené lokalitě 51 je podmíněno zpracováním územní studie a jejím
zapsáním do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie pro danou lokalitu (Územní studie
veřejného prostranství Lokalita 51 - Pod Radobýlem) byla dokončena v roce 2018 a usnesením s č.j.
MULTM/0032925/18/ROZ/MKř ze dne 15.5.2018 byla schválena její možnost využití. 1.6.2018 byly
údaje o územní studii zaneseny do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie respektuje
navržené využití stanovené platnou územně plánovací dokumentací, a proto výše uvedený pozemek
zahrnula do areálu, jehož využití bude v souladu s využitím ploch označených jako VD. Jakékoliv
využití spojené funkčně s objektem na pozemku 5251/15 v k.ú. Litoměřice, který je v KN evidován
jako bytový dům by tak z toho hlediska bylo v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací.
V případě, že bude znám již konkrétní záměr využití sousedního areálu, bude možné o situaci
opětovně jednat.
Pro informaci MK projednávala také i možnost pronájmu dle žádosti. MK nesouhlasí s pronájmem
Projednáno v MK dne 23.3.20 Hlasováním        pro: 0              proti: 7              zdržel se: 1
MK nedoporučuje prodej pozemku parc.č. 5251/20 o výměře 1521 m2 v k.ú. Litoměřice

Návrh Usnesení:
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usnesením č. 55/2/2020

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 o výměře 1521 m2 v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: 31.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 33

Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice a
zřízení věcného břemene v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992, Litoměřice, IČO: 22820701 
Odůvodnění: Žadatel v 9/2019 odkoupil sousední nemovitosti (parc.č 4008/7 a 4008/8), které využívá
jako mezisklad potravin pro bezplatnou distribuci organizacím realizujícím sociální služby. V rámci
plánované rekonstrukce objektu z důvodu úpravy půdorysu garáže je třeba zarovnat pozemek o cca 9
m2. Z důvodu ekologické a energetické úspory má v úmyslu realizovat návrh řešení temperování
skladu pomocí tepelného čerpadla. Optimální umístění je z jihozápadní strany objektu. Na pozemku
bude betonová deska cca 2,5 m2 včetně štěrkového zasakování pro odvod kondenzátu z čerpadla.
Stanovisko OÚRM: Z hlediska platné územně plánovací dokumentace a dalších územně plánovacích
podkladů připomínek k prodeji výše vyznačené části pozemku parc. č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice není
námitek ani připomínek.
Projednáno v MK dne 23.3.20 Hlasováním        pro: 7              proti: 1             zdržel se: 0
MK doporučuje prodej části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice a zřízení
věcného břemene k umístění tepelného zařízení o výměře cca 2,5 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Návrh Usnesení:

usnesením č. 56/2/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice a
zřízení věcného břemene k umístění tepelného zařízení o výměře cca 2,5 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný
GP).

Příloha č. 1: 32.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 34

Název bodu: Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v
Litoměřicích

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Roztoky u Prahy 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo Zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků a
pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova, jedná se o nemovitou věc, která
se nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21
%).
Jedná se o klasickou hrobku v sektoru II.D s evidenčním číslem 30.
Projednáno v MK dne 23.3.20 Hlasováním        pro: 8              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor II.D, evidenční číslo 30, na
Městském hřbitově v Litoměřicích.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 57/2/2020

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor II.D, evidenční číslo 30,
na Městském hřbitově v Litoměřicích.

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 35

Název bodu: Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice 
Odůvodnění: Dle podepsané dohody spoluvlastníků o užívání společné věci a kupní smlouvy o
převodu podílů na vlastní nemovité věci se smlouvou o zřízení zástavního práva žadatel užívá
výhradně umývárnu a servisní opravnu vozidel ve společném objektu, a to v souladu s kolaudačním
rozhodnutím ze dne 21.07.1993. Kontrolou a na základě nezapsaného GP bylo zjištěno posunutí
stavby na podílu ve vl. žadatele, posun označen jako parc.č. 2680/4 o výměře 15 m2 v k.ú.
Litoměřice.
Celá nemovitost je v podílovém spoluvlastnictví dle dohody o užívání společné věci, ostatní
spoluvlastníci nemají zájem o odkoupení. 
Stanovisko OÚRM: Odbor územního rozvoje nemá připomínek k prodeji vyznačené části pozemku
parc. č. 2680/2 (nově 2680/4) v k.ú. Litoměřice, přičemž tato část uvedeného pozemku je pod
stávající stavbou žadatele (posun). Stavbu v jejích současných rozměrech respektuje i zpracovaná
Územní studie veřejného prostranství Litoměřice – Rybáře, jejíž využití bylo schváleno dne 20.5.2019
a údaje o studii byly zaneseny do evidence územně plánovací činnosti dne 29.05.2019.
Projednáno v MK dne 23.3.20 Hlasováním        pro: 8              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice. 
Stanovisko právního úseku: Vzhledem k tomu, že budova č.p. 232 je ve spoluvlastnictví více osob a
část této stavby na nově zaměřené parcele č. 2680/4 není přístavbou (ověřit u SÚ) a nejedná se ani o
samostatnou stavbu, bude se zřejmě tato část stavby posuzovat jako přestavek ve smyslu § 1087
obč.zák. Město jako vlastník pozemku by mělo jednat se všemi spoluvlastníky stavby také z důvodu
předkupního práva, kdy toto právo svědčí všem spoluvlastníkům stavby (části) na pozemku města.
Stanovisko OSNMM: Jde o schválení záměru prodeje, vlastní prodej bude realizován až po rozdělení
stavby v katastru nemovitostí.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 58/2/2020

ZM schvaluje záměr prodeje nezapsaného pozemku (GP) parc.č. 2680/4 o výměře 15 m2 v k.ú.
Litoměřice.

Příloha č. 1: 34.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 36

Název bodu: Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a
5528/6 v k.ú. Litoměřice na ČR MO

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Jedná se o majetkoprávní dořešení pozemků pod „Cyklostezkou Litoměřice –
Třeboutice“, vlastníkem je ČR-Ministerstvo obrany, příslušnost s hospodařením má Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem MO. Pozemky - cyklostezku město užívá na základě smlouvy o
zřízení věcného břemene z 2005 (právo chůze a jízdy). MO sekce nakládání s nepotřebným majetkem
plánuje v roce 2020 převést tyto pozemky mimo rezort.
Dle kolaudačního rozhodnutí se jedná o veřejně prospěšnou stavbu celostátní cyklotrasy
mezinárodního tahu Praha - Drážďany, I. etapa trasy v délce cca 2044 m.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s podáním žádosti o pozemky parc. č. parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v
k.ú. Litoměřice, které jsou dle platné územně plánovací dokumentace určeny k nadmístnímu záměru
Labské cyklostezky, která je v těchto místech již zrealizovaná.
Převod pozemků parc.č. 5528/2 o výměře 437 m2, parc.č. 5528/4 o výměře 12 m2 a parc.č. 5528/6 o
výměře 27 m2 vše ostatní komunikace v k.ú. Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 59/2/2020

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 (ostatní
komunikace) v k.ú. Litoměřice na Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 6, IČO: 60162694.

Příloha č. 1: 35.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 37

Název bodu:
Doplnění seznamu parcel v adresném záměru bezúplatného
převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v
Litoměřicích

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: ZM dne 06.02.20 usnesením č. 20/1/2020 schválilo adresný záměr bezúplatného
převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích na Ústecký kraj, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a se zřízením
předkupního práva ve prospěch města Litoměřice (viz příloha - seznam nemovitostí).
V seznamu nebyl uvedený pozemek parc.č. 3876/3 (ost. plocha-komunikace) o výměře 16 m2 v k.ú.
Litoměřice. Jedná se pozemek, který tvoří část příjezdové komunikace k nemocnici z ul. Žitenická.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 60/2/2020

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 3876/3 (ost. plocha-komunikace) o
výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice tvořící areál nemocnice v Litoměřicích na Ústecký kraj, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a se
zřízením předkupního práva ve prospěch města Litoměřice.

Příloha č. 1: 36.pdf
Příloha č. 2: 36_a.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 38

Název bodu: Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí
tvořící areál nemocnice v Litoměřicích

Zodpovídá: Mgr. Karel Krejza
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Litoměřice usnesením č. 160/5/2019 schválilo uzavření „Memoranda o
společném záměru“ k litoměřické nemocnici mezi Ústeckým krajem, městem Litoměřice, společností
Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „Memorandum“).
Memorandum bylo podepsáno dne 19.12.2019.
Dne 16.01.2020 se sešla poprvé pracovní skupina za účelem realizace všech kroků potřebných k
naplnění Memoranda. Pracovní skupina určila dvě podskupiny v návaznosti na obsahovou náplň
činnosti jednotlivých členů skupiny, a to první na řešení problematiky převodu nemovitostí ve
vlastnictví města Litoměřice a druhou na prodej obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s.,
neboť  již na tomto jednání byli zástupci města Litoměřice a Nemocnice Litoměřice, a.s. seznámeni
s návrhem Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s. na odchylný postup, než bylo sjednáno v bodě
2.5. Memoranda, kdy realizátor due diligence, v návaznosti na dosud známé skutečnosti, navrhl jen
dvě právní jednání k dosažení cíle Memoranda, a to:
- převod obchodního závodu z Nemocnice Litoměřice, a.s. na Krajskou zdravotní a.s.,
- a bezúplatný převod nemovitostí z města Litoměřice na Ústecký kraj.
V souladu s tímto návrhem pokračovala další jednání pracovních skupin. Zápisy z jednání byly
průběžně zasílány všem zastupitelům a tvoří přílohu tohoto návrhu.
Z výsledků provedené analýzy due diligence vyplynul stejný závěr, viz „Finanční, právní, daňová a
účetní analýza Nemocnice Litoměřice, a.s. a možností jejího začlenění do Krajské zdravotní, a.s.“,
která je přílohou tohoto návrhu.
Zastupitelstvo města Litoměřice usnesením č. 20/1/2020 schválilo adresný záměr bezúplatného
převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do vlastnictví Ústeckého kraje,
s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení předkupního práva ve prospěch města
Litoměřice. Přílohou usnesení byl seznam nemovitostí, viz Přílohy č. 1 až 3 předkládané smlouvy.
Advokátní kancelář Duška & Svobodová zpracovala návrh „Smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitostí“, ve kterém je zapracován zákaz zcizení na dobu 10 let a zřízení předkupního práva pro
město Litoměřice. Účinnost smlouvy je vázána na uzavření smlouvy o prodeji obchodního závodu
Nemocnice Litoměřice, a.s. Krajské zdravotní, a.s.  
Nemovité věci, které jsou předmětem bezúplatného převodu nabylo město Litoměřice v roce 2017 od
zrušené Městské nemocnice Litoměřice, příspěvkové organizace města, která je bezúplatně nabyla
na základě Smlouvy o bezúplatném převodu č. ULT/3370/07 ze dne 07.01.2008 od ČR-Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Město Litoměřice z dlouhodobého hlediska nemá dostatek prostředků na rozvoj a udržitelnost
zdravotních služeb poskytovaných litoměřickou nemocnicí a na opravy a modernizaci nemovitostí
tvořících areál nemocnice. Ústecký kraj souhlasí s převzetím této odpovědnosti a začleněním
litoměřické nemocnice do páteřní sítě krajských nemocnic.
Přílohy:

návrh smlouvy
seznam nemovitých věcí
GP na věcné břemeno
Zápisy z jednání pracovních skupin
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doporučeni AGIS
Analýza due diligence

Návrh Usnesení:

usnesením č. 61/2/2020

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v
Litoměřicích s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156
(návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Smlouva_prevod_nemovitosti_nemocnice.pdf
Příloha č. 2: Predmet_prevodu_Priloha_1.pdf
Příloha č. 3: Predmet_prevodu_Priloha_2.pdf
Příloha č. 4: Predmet_prevodu_Priloha_3.pdf
Příloha č. 5: Priloha_4_VCB_GP_4766_172_2019.pdf
Příloha č. 6: Priloha_03_doporuceni_AGIS.pdf
Příloha č. 7: Zaznam_16012020.pdf
Příloha č. 8: Zaznam_30012020.pdf
Příloha č. 9: Zaznam_13022020.pdf
Příloha č. 10: Zaznam_21022020.pdf
Příloha č. 11: Zaznam_11032020.pdf
Příloha č. 12: Financni_pravni_danova_ucetni_analyza_Nemocnice_Litomerice_as.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 39

Název bodu: Prodej pozemků parc.č. 196/65, 194/41, 194/42, 196/64 a zřízení
VCB v k.ú. Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx Pokratice 
Odůvodnění: Žadatel požádal o odkoupení části pozemků o výměře cca 19 m2, tuto část užívá na
základě nájemní smlouvy. Na základě jednání, které proběhlo u tajemníka MěÚ, žadatel souhlasí
s podmínkami města pro prodej, (jednou z podmínek je, že odstraní na své náklady vzrostlé keře,
které jsou před plotem v zatáčce a brání rozhledu). Na pozemku se nachází lampa veřejného
osvětlení a inženýrské sítě včetně ochranných pásem, které se v minulosti nezapisovaly do katastru
nemovitostí.  
Stanovisko OÚRM: K záměru prodeje vyznačených pozemků v k.ú. Pokratice není připomínek. 
Projednáno v MK dne 11.11.2019 hlasováním   pro:8               proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 5.12.2019 usnesením č. 182/5/2019.
Zveřejněno na úřední desce: od 3.1.2020 do 20.1.2020 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 6/759/20 65 436 Kč
Pozemky jsou zatížené služebnosti umístění provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení -
elektrického zařízení s tím, že touto KS se zřídí VCB
Hodnota věcného břemene                      16 359 Kč
Dopad do rozpočtu města 2020 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 62/2/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 196/65 o výměře 4 m2, parc.č. 194/41 o výměře 29 m2, parc.č.
194/42 o výměře 3 m2 a parc.č. 196/64 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Pokratice, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pokratice do podílového spoluvlastnictví za cenu dle znal. posudku 49.000 Kč, se
zřízením věcného břemene -služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení -
elektrického zařízení na prodávaných pozemcích a za podmínky uhrazení nákladů za vypracování GP
ve výši 9.680 Kč, znaleckého posudku ve výši 4.598 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva
do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: 38a.pdf
Příloha č. 2: 38.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 40

Název bodu: Směna pozemků parc.č.657/94 v k.ú. Pokratice ve vl. Města za
parc.č. 325/2 v k.ú. Třeboutice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, IČO: 445126 
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 325/2 v k.ú. Třeboutice je v platné územně plánovací
dokumentaci veden v navrhované ploše Z1 s využitím označeným jako DO – plochy technické
infrastruktury – deponie ornice. Město vlastní objekty severně od tohoto pozemku, a užívá je jako
skládku. 
Stanovisko OŽP: Pozemek je velice důležitý z hlediska dalšího možného rozvoje skládkového dvora
v Třebouticích, jedná se o prostor, s možností rozšíření ukládaní a skladování stavebního odpadu.
Zároveň je pozemek důležitý i z hlediska provozního zabezpečení stávajícího odvodnění starého
tělesa bývalé skládky. Na kraji pozemku se nachází trubní odvodňovací sběrnice, ke které je přístup
jedině přes tento pozemek.
ZM dne 13.9.2018 usnesením č. 144/5/2018 schválilo nákup sousedního pozemku parc.č. 330/1 v k.ú.
Třeboutice za cenu 16,19 Kč/m2. Žadatel souhlasí s prodejem (směnou) parc.č. 325/2 o výměře
16434 m2 (orná půda) za stejnou cenu tj. 266 066,46 Kč
Cena pozemku ve vl. města parc.č. 657/94 o výměře 228 m2 v k.ú. Pokratice dle znaleckého posudku
č. 2/755/20 je 273 600 Kč
Záměr prodeje pozemku byl projednán a schválen ZM dne 5.12.2019 usnesením č. 184/5/2019.
Zveřejněno na úřední desce: od 3.1.2020 do 20.1.2020 není připomínek ani námitek.
Podmínkou uzavření směnné smlouvy je uhrazení bezesmluvního užívání pozemku parc.č. 657/94
(parkoviště) ve vlastnictví města bez právního důvodu v celkové výši 30 780 Kč. (projednáno v RM
dne 16.3.2020 usnesení č.144/5/2020).

Návrh Usnesení:

usnesením č. 63/2/2020

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 657/94 o výměře 228 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice, ve
vlastnictví Města Litoměřice za pozemek parc.č. 325/2 o výměře 16434 m2 (orná půda) v k.ú.
Třeboutice, ve vlastnictví Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, Dómské náměstí 1/1, Za
nemocnicí, Litoměřice. Náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní
strany rovným dílem.

Příloha č. 1: 39.pdf
Příloha č. 2: 39a.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 41
Název bodu: Prodej BJ č. 414/3, ulice Alfose Muchy 414/25, k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 414, ul. A. Muchy poslední dvě bytové jednotky, za které musí
přispívat do fondu oprav. RM schválila dne 13.01.2020 pod č. usnesení 9/1/2020 způsob prodeje
bytové jednotky č. 3 (o velikosti 2+0, v 1. NP, o výměře 39,72 m2) veřejnou nabídkou za nejvyšší
nabídnutou kupní cenu. Veřejná nabídka k prodeji byla zveřejněna na úřední desce města od
17.01.2020 do 05.02.2020.

Kupující paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 410 02 Malé Žernoseky, zvítězila s nejvyšší
nabídnutou kupní cenou ve výši 1.250.000,- Kč.

Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000 prodej bytů.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 64/2/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 414/3, v domě č.p. 414 stojícím na pozemku parc. č.  600/4
a souvisejících podílů ve výši 3972/283008 na společných částech domu a pozemku v obci
a k.ú. Pokratice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.250.000,- Kč paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 410 02 Malé Žernoseky.

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 42
Název bodu: Nákup nezapsaného pozemku parc.č. 2472/141 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Pozemek parc.č. 2472/1 o výměře 17841 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice se nachází
na Miřejovické stráni. Je v podílovém spoluvlastnictví, 1/2 vzhledem k celku vlastní paní xxxxxxxxx a
1/2 paní xxxxxxxxxxxxxxxx. Na celém pozemku je zřízeno v souladu s ustanovením § 101 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a na základě rozhodnutí ZM
o vydání Územního plánu Litoměřice a následné účinnosti ke dni 13.11.2009 zákonné předkupní
právo.
Geometrickým plánem č. 4491-47/2017 byl oddělen pozemek parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2, na
kterém má být dle ÚP vybudována veřejně prospěšná stavba: D4 Místní propojovací páteřní
komunikace v prostoru Miřejovické stráně. Dle schválených pravidel pro výstavbu komunikací na
Miřejovické stráni, může město Litoměřice pozemek odkoupit za cenu obvyklou, zjištěnou znaleckým
posudkem.
Stanovisko OÚRM: Lokalita je včetně veřejně prospěšných staveb dále zpřesněna v Urbanistické
studii Litoměřice - Miřejovická stráň. K záměru nákupu pozemku parc. č. 2472/141 (nezapsaný GP),
potřebného k realizaci výše uvedené veřejně prospěšné stavby není připomínek.
Projednáno v MK dne 05.06.2017: Hlasováním  pro:6               proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje nákup za cenu dle znaleckého posudku.
Proběhlo několik jednání s vlastníky ohledně majetkoprávního vypořádání, nenašlo se však
kompromisní řešení ohledně ceny pozemku.
Stanovisko OSNMM: S vlastníky pozemku se řeší majetkoprávní vztahy již řadu let (bylo projednáno
v ZM dne 04.10.2012, dne 09.04.2015). Poslední nabídková cena od paní xxxxxxxxxxxxxxxx,
se kterou souhlasí i paní xxxxxxxxxxje 1500 Kč/m2, částka celkem 2 041 500 Kč.
Cena podle znaleckého posudku č. 23/643/17 ze dne 15.6.2017 byla zjištěna ve výši 500 Kč/m2
Odborné vyjádření (ZP) ze dne 09.04.2019 k výši ceny 500 Kč/m2 uvádí, že se jedná o specifický typ
pozemků, které nejsou tak často obchodované, a i z tohoto důvodu se cena tak často nemění. Nový
znalecký posudek č. 8/761/20 ze dne 18.03.2020 stanovil cenu 526 Kč/m2, částka celkem 715 886
Kč.
Dopad do rozpočtu s částkou není počítáno bude se muset navýšit výdaj 4202/4000

Návrh Usnesení:

usnesením č. 65/2/2020

ZM stahuje bod z jednání.

Příloha č. 1: 41.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020

Číslo bodu: 43
Název bodu: Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Na základě požadavků odborů MěÚ a odborných posudků byl zpracován seznam
rozbitého, neopravitelného, nepoužitelného a opotřebovaného majetku. Seznam vyřazených položek,
byl projednán na majetkové komisi vč. agendy likvidační dne 23.3.2020, která doporučila odpis a
vyřazení uvedených položek.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 66/2/2020

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 23.3.2020 odpis a
vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 42.pdf

V Litoměřicích 29.04.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 8.4. 2020  koresponden ční formou  

Přítomni: 

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 

• Ing. Marek Kocánek 

• Mgr. Tomáš Vytlačil 

• Ing. Jan Hrkal  

• Mgr. Jan Fibich 

 

Omluveni:  

• Ing. Libuše Křížová 

• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA  

 

 

 

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 14,00 

Termín příštího jednání:  bude upřesněn 

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: konkrétní dotazy na příslušné vedoucí odborů byly vypořádány formou e-mailu 
 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
 
Dotace 2020 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření)  
- obdržení dotací z IROP na 2 projekty (ZŠ Na Valech – rekonstrukce šaten na u čebny, ZŠ Masarykova 
– vybudování odborných u čeben)  – podrobné informace o obou projektech uvedeny pod tabulkou 
- vzhledem k tomu, že se jedná o dotace z IROP – dotační část není proplácena průběžně, ale nutné 
předfinancování dota čních částí ze zdroj ů města v roce 2020 – celkem 25 mil. K č (z toho ZŠ 
Masarykova 21,25 mil. K č, ZŠ Na Valech 3,8 mil. K č) 
- dotační akce Kasárna pod Radobýlem –  stavební úpravy administrativní budovy – zvýšení podílu města 
o 5,5 mil. Kč (z toho z důvodu víceprací 5,1 mil. Kč + 0,4 mil. Kč podíl města plánovaný na rok 2021) – 
v praxi stavba běží rychleji, hotovo by mělo být již v létě 2020 
- FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Finan ční vypo řádání p říspěvků od p říspěvkových organizací – viz p říloha (soubor rozpo čtových 
opat ření) 
- na straně příjmů – vratky nedočerpaných příspěvků  
- na straně výdajů – požadavek na navýšení příspěvků na energie na základě skutečné spotřeby 
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – sociální fond - viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Organiza ční složka SMART CITY Litom ěřice   – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
celková výše rozpo čtových opat ření ve výši 26 028 tis. K č (z toho 25 mil. Kč předfinancování dotačních 
akcí – tyto finance město obdrží v průběhu roku 2021) 
 



Ad 2. Různé:  
 
vývoj da ňových p říjmů k 3/2020:   

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 
cca 3,2 mil. K č (tj. + 3,8 %), z toho zejména:  
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 1,7 mil. Kč (+ 7,4 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 3,4 mil. Kč (+ 8,4 %) 

 
 

 
 
 

 
 ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA  
 
 
 
 
Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 3/2020 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

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

 



původní změna nový původní změna nový

9812/9100  Movecit 260 000,00 -48 059,88 211 940,12 540 635,00 -486 000,00 54 635,00 Na krytí výdajů obcí při přípravě SLDB 2021 - finanční vypořádání 98018/2000

13010/6300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 135 000,00 -115 000,00 2 020 000,00

13305/6156 Centrum Srdíčko - denní stacionář - sociální služby 0,00 2 078 500,00 2 078 500,00 0,00 2 078 500,00 2 078 500,00 Centrum Srdíčko - denní stacionář - sociální služby 13305/6156

13013/6156 Centrum Srdíčko - OP Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY 0,00 846 070,00 846 070,00 0,00 846 070,00 846 070,00 Centrum Srdíčko - OP Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY 13013/6156

17969/3510 ZŠ B. Němcové - vybudování bezbariérového přístupu 3 446 073,60 -38 330,45 3 407 743,15

33063/3321 ZŠ Na Valech - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání - finanční vypořádání 0,00 13 504,00 13 504,00 0,00 13 504,00 13 504,00 ZŠ Na Valech - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání - finanční vypořádání 33063/3321

4 709 000,00 5 500 000,00 10 209 000,00 Kasárna pod Radobýlem - vlastní zdroje 8223/8206

0,00 590 000,00 590 000,00 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 - vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy-VZ 3002/3511

0,00 3 800 000,00 3 800 000,00 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 - vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy-dotace 17969/3511

0,00 8 833,00 8 833,00 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - VZ - neinv.

0,00 2 790 393,56 2 790 393,56 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - VZ - inv.

17015/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - SR 0,00 4 416,50 4 416,50 0,00 4 416,50 4 416,50 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - SR 17015/3512

0,00 75 080,50 75 080,50 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - EU 17016/3512

17968/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - SR 0,00 1 245 626,47 1 245 626,47 0,00 1 245 626,47 1 245 626,47 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - SR 17968/3512

0,00 21 175 649,97 21 175 649,97 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - EU 17969/3512

1803/1000 úroky z bankovních účtů 600 357,61 347,36 600 704,97

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 411 000,00 33 655 000,00 72 066 000,00

44 852 431,21 37 642 074,00 82 494 505,21 5 249 635,00 37 642 074,00 42 891 709,00

Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah k jiným rozpočtům územní a ústřední úrovně, rozpočtuje se ve skutečné výši poskytnuté dotace.

Realizace akce " ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání a vybudování
učebny přírodních věd", podpořené z IROP. 

Akce celkem 4 390 tis. Kč, z toho dotace 3 800 tis. Kč, podíl města 590 tis. Kč.

Akce již vysoutěžena, realizace o prázdninách 2020. Proplacení celé výše dotace v roce 2021.

V roce 2020 tedy nutno  předfinancovat  dotační část ve výši 3 800 tis. Kč ze zdrojů města.

Realizace akce " Masarykova ZŠ - vybudování odborných učeben v půdních prostorách", která byla podpořena z IROP.

Akce celkem 25 mil. Kč, z toho dotace 22,5 mil. Kč, podíl města 2,5 mil. Kč.
Částky zatím dle  rozpočtu projektanta v cenách URS - výběrové řízení na zhotovitele

bude dokončeno duben/květen2020. Předpoklad realizace červen 2020 - únor 2021  (včetně vybavení učeben).

Výše dotace je pevná, tj. případná změna ceny po vysoutěžení bude mít vliv pouze na podíl města.

Dotace bude proplacena z převážné části po závěrečném vyúčtování tj. 2021, pouze část ve výši 1 250 tis. Kč v roce 2020.

V roce 2020 tedy nutno  předfinancovat  dotační část ve výši 21 250 tis. Kč ze zdrojů města.

Akce Kasárna pod Radobýlem -  stavební úpravy administrativní budovy - zvýšení podílu města o 5,5 mil. Kč (z toho 5,1 mil. Kč vícepráce, 0,4 mil. Kč
podíl města původně plánovaný na rok 2021) - v reálu akce běží rychleji, hotovo by mělo být už v létě 2020
původní parametry akce: celkem 19 mil. Kč, dotace 14 mil., město 5 mil, finální stav takto: dotace zůstává ve stejné výši, podíl města celkem 10,1 mil. Kč

3003/3512

Celkem Celkem

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2020  V Kč
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet

N á z e v ÚZ/ORG



původní změna nový původní změna nový

1003/1000 TSM, PO - finanční vypořádání přísp. na provoz r. 2019 0,00 1 940 000,00 1 940 000,00 0,00 157 467,59 157 467,59 ZŠ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 3049/3321

3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 1 966 719,38 1 966 719,38 0,00 152 339,00 152 339,00 MKZ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 3049/3406

3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání přísp. na investice r. 2019 0,00 144 986,00 144 986,00 0,00 266 253,28 266 253,28 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova - finanční vypořádání přísp. na provoz r. 2019 3052/3369

3806/3317 MŠ Masarykova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 175 061,24 175 061,24 0,00 20 846,00 20 846,00 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 3049/3327

3806/3317 MŠ Masarykova - finanční vypořádání přísp. na investice r. 2019 0,00 12,00 12,00 0,00 21 986,27 21 986,27 ZUŠ Litoměřice, Masarykova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 3049/3339

3806/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 153 701,32 153 701,32

3806/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice  - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 149 253,24 149 253,24

3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 261 095,99 261 095,99

3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 43 489,20 43 489,20

3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2019 0,00 125 046,46 125 046,46

3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie a povoz r. 2019 0,00 203 364,15 203 364,15

3802/3406 MKZ Litoměřice - nebytové prostory - nájemné 0,00 1 294,97 1 294,97 0,00 1 294,97 1 294,97 MKZ Litoměřice - nebytové prostory - nájemné 3802/3406

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 72 066 000,00 -4 544 000,00 67 522 000,00

1803/1000 úroky z bankovních účtů 600 704,97 163,16 600 868,13

72 666 704,97 620 187,11 73 286 892,08 0,00 620 187,11 620 187,11

Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah zřizovatele k příslušné příspěvkové organizaci, rozpočtuje se ve skutečné výši finančního vypořádání a poskytnutého příspěvku.

Celkem Celkem

PO K ROZPOČTU ROKU 2020  V Kč
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet 

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 67 522 -22 67 500
2 1802/1000 FÚ - zrušený odvod z VHP 0 22 22

67 522 0 67 522

ÚZ/ORG
původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Dle skutečného výběru příjmu.

1 O finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

31.3.2020

Mgr. Karel Krejza 
místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

8.4.2020

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá  fond:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 2037/2500 SF - příděl ze zdrojů minulých let 173 210 383

173 210 383

ÚZ/ORG
původní změna nový

2 SF - příspěvek - volnočasový 1 300 -100 1 200

3 SF - příspěvek - stravné 1 250 300 1 550

4 SF - příspěvek na kulturní a sportovní akce 220 10 230

2 770 210 2 980

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Přesun 100 tis. Kč, které dokonce roku nebudou čerpány a budou použity k navýšení rozpočtu příspěvku
na stravné.

1-3 SRSF na svém jednání dne 31.01.2020 rozhodla s ohledem na významně pozitivní zůstatek na bank. účtu
sociálního fondu k 31.12.2019 o navýšení nominální hodnoty stravenky z 72 Kč na 80 Kč. Návrh na změnu
navýšení nominální hodnoty stravenky byl předložen ke schválení RM dne 30.3.2020 s účinností od 01.04.2020.
Odhadované výdaje na toto navýšení činí cca 300 tis. Kč. Navýšení zčásti pokryje přesun nevyčerpaného 
rozpočtu z příspěvku na volnočasový benefit a zdroje z minulých let SF.

1,4 Navýšení rozpočtu na hudební produkci v rámci příspěvku na kulturní a sportovní akce financované ze zdrojů
minulých let SF.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

hospodářka SF

2037/2500

C e l k e m 

21.2.2020

Mgr. Milan Čigáš  
tajemník MěÚ

předseda SRSF

Monika Pavučková

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

8.4.2020

 SF

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 67 500 411 67 911

67 500 411 67 911

původní změna nový

2 3046/3610 příspěvek provoz - spolufinancování TKM ÚK 0 105 105

3 3325/3500 Masarykova ZŠ - statické zajištění stropů 3.NP 0 300 300

4 3610/3500 DDH Jiráskovy sady - nátěr budovy 200 6 206

200 411 611

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Realizace projektu "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“, v rámci Operačního programu Výzkum, 

Vývoj a Vzdělávání na činnost TKM při DDM Rozmarýn. Jde o 5% spoluúčast organizace pro rok 2020. Celkově je po dobu

realizace projekt podpořen částkou 6,3 mil. Kč z rozpočtu MŠMT, a to jak na vlastní vybavení TKM, tak i na platy

pedagogů volného času, zapojených do projektu.

3 V souvislosti s realizací akce ad2. Masarykova - odborné učebny a s tím spojené využívání a zátěž podlah v půdních

prostorách objektu, žádáme o částku 300 tis. Kč na dokončení statického zajištění stropů objektu ve 3NP. Stropy v 1.NP

a 2.NP byly realizovány v letech 2013-2014 dle statického posudku Ing. Bezděky.

4 Žádáme o navýšení fin. prostředků na obnovu nátěru objektu Dětského dopravního hřiště v Jiráskových sadech. 

Výsledná cena odpovídá celému rozsahu zamýšlených prací rozšířeném o nátěr dřevěných oken.

1 O finanční prostředky ve výši 411 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

30.3.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

8.4.2020

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 67 911 530 68 441

67 911 530 68 441

původní změna nový

2 4205/4000 ostraha KDH 620 30 650

3 4806/4000 převod financí do vedl. čin. - střechy garáží  Kasárna pod Radob. 0 500 500

620 530 1 150

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení ÚZ 4205/4000 ve schváleném rozpočtu na r. 2020 o 30 tis. Kč z důvodu nárůstu 

minimální mzdy pro zaměstnance ostrahy společnosti ARGUS s.r.o. (viz usnesení RM 
č. 715/25/2019 ze dne 16.12.2019).

3 Při vichřici v únoru došlo k poškození střech halových garáží. 

1 O finanční prostředky ve výši 530 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

31.3.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

8.4.2020

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 68 441 -13 68 428

2 5202/5200 ul.Mezibraní - vyúčtování vodného za rok 2019 0 13 13

3 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 4 000 674 4 674

6 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona finan. položka 12 308 1 126 13 434

84 749 1 800 86 549

původní změna nový

4 22008/5000 čerpačka Labe 0 300 300

5 22008/5000 ul. Mezibraní - regenerace zeleně 5 000 1 500 6 500

5 000 1 800 6 800

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Vyúčtování vodného za rok 2019.

3 Úprava rozpočtu na skutečnost (navýšení dotace).

4 Příprava projektové dokumentace na závlahy pro výstaviště.

5 Při přípravě rozpočtu bylo počítáno s dotací o kterou nebude žádáno.

6 Financováno z dotace SURAO.

1 O finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

31.3.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

8.4.2020

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 68 428 -1 192 67 236

68 428 -1 192 67 236

původní změna nový

2 6023/6156 Centrum Srdíčko - neinvestiční příspěvek PO na platy 7 600 -1 192 6 408

7 600 -1 192 6 408

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko žádá změnu závazného ukazatele u příspěvku na platy

z důvodu poskytnutých dotací z ÚK (MPSV ČR) na platy zaměstnanců.

1 O finanční prostředky ve výši 1 192 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

27.2.2020

      Lukas Wünsch

      místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

      vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

8.4.2020

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:                                 

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 67 236 -2 126 65 110

2 8802/8100 smlouvy - změna č. 3 územního plánu Litoměřice 0 27 27

67 236 -2 099 65 137

původní změna nový

3 8233/8200 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 549 -549 0

4 8233/8200 Mostná hora-obnova a doplnění mobiliáře, naučná stezka 550 -550 0

5 8216/8208 regenerace panelového sídliště - vlastní zdroje 10 458 -8 000 2 458

6 8258/8200 havarijní fond 1 500 3 000 4 500

7 8211/8200 stavební úpravy objektů Kasárna pod Radobýlem 0 4 000 4 000

13 057 -2 099 10 958

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Na základě příkazních smluv - odměna na změnu č. 3 ÚP Litoměřice od příkazníků.

3-4 Na základě úsporných opatření nebudeme realizovat.

5 Na základě úsporných opatření se V. etapa regenerace nebude realizovat, není dotace a zůstatek 

je na proplacení IV. etapy.

6 Na hřbitově došlo k havárii opěrných zdí, střechy a kotle, dále došlo k havárii zábradlí

v Nezvalově ulici, atd…

7 Stavební úpravy objektů - úpravy prováděny v souvislosti se zamýšleným stěhováním TSM do areálu.

Požadováno 4 mil. Kč (z toho 3,5 mil. Kč oprava střechy, 0,5 mil. Kč protipožární příčka).

1 O finanční prostředky ve výši 2 126 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

31.3.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Venuše Bunclíková MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

8.4.2020

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační složka:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 65 110 -671 64 439

2 5022/9100 ČEZ Distribuce a.s. 0 387 387

4 9103/9100 příprava a realizace projektů 0 97 97

65 110 -187 64 923

původní změna nový

3 5022/9100 ČEZ Distribuce a.s. 450 -450 0

5 9103/9100 příprava a realizace projektů 1 310 263 1 573

1 760 -187 1 573

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3

1 O finanční prostředky ve 671 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

                             Datum, podpis navrhovatele: 
30.3.2020

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Jaroslav Klusák

vedoucí org. složky

SMART CITY LITOMĚŘICE

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

Na základě uzavřené smlouvy ze dne 6. 2. 2012 týkající se připojení nového GTE zdroje k distribuční 
soustavě na rezervovaný výkon 6 MW město Litoměřice uhradilo 50 % poplatku za zřízení technického 
napojení ze strany ČEZ ve výši 450 tis. Kč. V rámci jednání se zástupci ČEZ Distribuce a.s. a zástupci 
města Litoměřice bylo dojednáno snížení rezervovaného výkonu na 0,5 MW a snížení rezervovaného 
příkonu na 0,1 MW. Tímto opatřením došlo ke snížení podílu na nákladech za zřízení přípojky o 370 tis. 
Kč, které budou vráceny městu Litoměřice.                                             

4-5

Město Litoměřice je držitelem licence (povolení zvláštního zásahu do zemské kůry), a jako takové je 
povinné poskytnout dozor nad prováděnými pracemi na vrtu PVGT-LT1 prostřednictvím svého závodního 
(báňský inženýr) ing. Petra Gregora, na základě uzavřené rámcové smlouvy z r. 2017. Z tohoto důvodu 
bylo vedlejším účastníkem smlouvy mezi PřF UK jako zadavatelem a firmou realizující práce na vrtu. Tato 
činnost bude městem Litoměřice uhrazena na základě faktury za skutečně provedenou práci ve výši 96 
800 Kč. 
a následně přefakturována PřF UK ve stejné výši.
Dále dle smlouvy uzavřené dne 6.3. 2020 týkající se koupě 3 ks koncových dobíjecích prvků (KDP) 
Voltdrive Silentium P, včetně kabeláže ve výši 166 tis. Kč pro dokončení VZ bateriových systémů 
akumulace energie (VZ BSAE). KDP nebyly uznatelným nákladem dotace (e-FEKTA), a proto byly 
poptávány nezávisle na VZ BSAE.  

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

8.4.2020

SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka P ř í j m y 



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 411

dotace 29 111

mezisoučet 67 522

ekonomický -22

mezisoučet 67 500

správní

mezisoučet 67 500

školství, kultury, sportu a PP 411

mezisoučet 67 911

správa nemovitého majetku města 530

mezisoučet 68 441

životního prostředí -13

mezisoučet 68 428

sociálních věcí a zdravotnictví -1 192

mezisoučet 67 236

stavební úřad

mezisoučet 67 236

územního rozvoje -2 126

mezisoučet 65 110

městská policie

mezisoučet 65 110

útvar PROLIDI

mezisoučet 65 110

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet 65 110

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 65 110

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 65 110

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 65 110

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -671

mezisoučet 64 439

stav po 2. RO ve FV 64 439

2. RO ve FV celkem 26 028

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Celkový výběr daní za období 1-3/2020 s porovnáním na období 1-3/2019   
(údaje v tis. Kč)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

96 870 101 680 2 220 1 920 7 160 8 150 74 050 75 530 8 000 7 000 164 800 174 420 22 900 21 300
1 8 382 8 869 214 157 612 653 4 761 1 624 14 844 15 260 204 444
2 7 887 8 200 115 109 704 766 451 650 17 542 18 797 143 28
3 6 662 7 549 247 326 437 529 12 850 13 592 8 080 9 788 77 29

22 931 24 618 576 592 1 753 1 948 18 062 15 866 0 0 40 466 43 845 424 501
4
5
6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
8
9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
11
12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 931 24 618 576 592 1 753 1 948 18 062 15 866 0 0 40 466 43 845 424 501

%
plnění

84 212 87 370
23 23

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)
% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

0

(bez PO-OBCE)

FO-vybíraná srážkou

24 24 26

3 158

DPHPO PO-OBCE

1121

25

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211
Měsíc

1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl.

25 2 231 24 24 24 21 0



    

Město Litom ěřice 

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

IČ: 00263958 

 

 

 

 

 

 

 

               INVENTARIZAČNÍ  ZPRÁVA  
 
 
 
 

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

ke dni 31.12. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

majetkem města 
• Směrnicí č. 11/2016 k provádění inventarizace 
• Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 6/2019 – Plánem inventur na rok 2019  
 

 
Inventarizace byla provedena k rozvahovému dni 31.1 2. 2019 (tj. k tomuto datu byly 
zjišťovány skutečné stavy). 
 
Inventarizace byla zahájena dne 2.1. 2020 a ukon čena dne 6.2. 2020. 
   
V příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 6/2019 – Plánu inventur na rok 2019  – provedeno 
jmenování hlavní inventariza ční komise (HIK) a inventariza čních komisí  – složení komisí a 
seznam inventovaných účtů je přílohou tohoto příkazu. 
 
HIK provedla proškolení všech členů inventarizačních komisí – o tomto proškolení byl 
vyhotoven protokol. 
 

Průběh inventarizace: 

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

Fyzickou inventuru majetku provedly jednotlivé inventariza ční komise.   

Osoby odpovědné za evidenci majetku předaly inventarizačním komisím sestavy z evidence 
majetku do 8.1. 2020 (v p řípadě účtu 021 Stavby do 20.1. 2020). 

Po provedení fyzické inventury  majetku  předaly inventarizační komise odkontrolované  
podklady zpět HIK do 17.1.  (v případě účtu 021 Stavby do 27.1. 2020). 

 

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

Dokladovou inventuru provedla HIK.   

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

HIK  provedla porovnání stav ů v účetnictví na stav zjišt ěný fyzickou i dokladovou  
inventurou (do 6.2. 2020). 

  



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

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

 
 
 
Na základě výše uvedených skute čností HIK konstatuje, že inventarizace majetku a 
závazků města Litom ěřice k 31.12. 2019 prob ěhla v souladu s p říslušnými p ředpisy. 
 
 
 
 
V Litoměřicích  dne 6.2. 2020 
 
 
 
Miroslav Letafka – předseda HIK 
 
 
 
Ing. Iveta Zalabáková – člen HIK 
 
 
 
Dita Tovarová – člen HIK 
 

 
 
 
 

Statutárnímu zástupci předáno dne 6.2. 2020 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta  



Účtová t řída účetní stav skute čný stav rozdíl

účtová t řída : 01
Dlouhodobý nehmotný majetek
013 - software 5 095 089,60 5 095 089,60 0
014 - ocenitelná práva 530 002,00 530 002,00 0
018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 478 097,37 3 478 097,37 0
019 - ostatní  dlouhodobý nehmotný majetek 18 356 391,61 18 356 391,61 0

účtová t řída: 02
Dlouhodobý hmotný majetek
021 - stavby 3 648 927 099,58 3 648 927 099,58 0
022 - samostatné movité věci a soubory 99 901 800,70 99 901 800,70 0
movitých věcí 0
028  - drobný dlouhodobý hmotný majetek 53 508 667,63 53 508 667,63 0

účtová t řída: 03
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
031 - pozemky 587 055 725,74 587 055 725,74 0
032 - kulturní předměty 18 048 004,00 18 048 004,00 0

účtová t řída: 04
Nedokon čený dlouhodobý majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 94 380,00 94 380,00 0
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 64 561 842,49 64 561 842,49 0

účtová t řída : 05
Poskytnuté zálohy
052 - poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 182 791,90 182 791,90 0

účtová t řída: 06
Dlouhodobý finan ční majetek
061 - majetkové účasti  v osobách s rozh. vlivem 127 200 000,00 127 200 000,00 0
069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek 173 794 906,68 173 794 906,68 0

účtová t řída: 07
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
073 - oprávky k účtu 013 -4 517 927,60 -4 517 927,60 0
074 - oprávky k účtu 014 -492 536,00 -492 536,00 0
078 - oprávky k účtu 018 -3 478 097,37 -3 478 097,37 0
079 - oprávky k účtu 019 -4 125 885,00 -4 125 885,00 0
 
účtová t řída: 08  
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - oprávky k účtu 021 -1 013 774 264,10 -1 013 774 264,10 0
082 - oprávky k účtu 022 -48 692 204,00 -48 692 204,00 0
088 - oprávky k účtu 028 -53 508 667,63 -53 508 667,63 0

Příloha č. 1
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účtová t řída: 1
zásoby a opravné položky
112 - materiál na skladě 2 654 926,53 2 654 926,53 0
132-  zboží na skladě 597 731,53 597 731,53 0
192 - opravné položky k účtu 315 -27 713 745,28 -27 713 745,28 0
194 - opravné položky k účtu 311 -8 925 440,22 -8 925 440,22 0

 
Účtová t řída: 2                                     
Zůstatky na bankovních ú čtech
231 168 084 805,78 168 084 805,78 0
236 990 599,58 990 599,58 0
241 16 677 261,98 16 677 261,98 0
245 4 037 498,01 4 037 498,01 0

účtová t řída : 3
Zúčtovací vztahy
Pohledávky
311 - odběratelé 13 703 624,48 13 703 624,48 0
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 7 366 790,79 7 366 790,79 0
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 32 995 852,29 32 995 852,29 0

  
Závazky
321 - dodavatelé   -17 269 503,62 -17 269 503,62 0
324 - krátkodobé přijaté zálohy -8 892 494,16 -8 892 494,16 0

   
Zúčtování se zam ěstnanci a institucemi
331 - zaměstnanci -5 891 102,00 -5 891 102,00 0
333 - jiné závazky vůči zaměstnancům -3 125,00 -3 125,00 0
335 - pohledávky za zaměstnanci 185 900,00 185 900,00 0
336 - závazky ze sociální zabezpečení -2 410 071,00 -2 410 071,00 0
337-zdravotní pojištění -1 084 600,00 -1 084 600,00 0

 
Zúčtování daní,dotací a ostat. zú čtování
342 - jiné přímé daně -991 118,00 -991 118,00 0
343 - daň z přidané hodnoty -436 948,00 -436 948,00 0
348 - pohledávky za rozp. ÚSC 46 200,00 46 200,00 0

 
Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
373 - poskytnuté zálohy na transfery 39 531 000,00 39 531 000,00 0
374 - přijaté zálohy na transfery -26 528 485,33 -26 528 485,33 0
377 - ostatní krátkodobé pohledávky 9 836 010,49 9 836 010,49 0
378 - ostatní krátkodobé závazky -4 011 488,51 -4 011 488,51 0

 
Přechodné ú čty aktiv a pasiv
381 - náklady příštích období 2 316 440,00 2 316 440,00 0
384 - výnosy příštích období -6 000 000,00 -6 000 000,00 0
385 - příjmy příštích období 92 729,00 92 729,00 0
388 - dohadné účty aktivní 45 734 154,39 45 734 154,39 0
389 - dohadné účty pasivní -40 799 116,12 -40 799 116,12 0
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Účtová t řída : 4
Jmění účetní jednotky a upravující položky
401 - jmění účetní jednotky -3 571 175 746,40 -3 571 175 746,40 0
403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku -639 143 432,34 -639 143 432,34 0
406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 850 840 213,61 850 840 213,61 0
407 - jiné oceňovací rozdíly 27 354,60 27 354,60 0
408 - opravy předcházejících úč.období -3 223 070,16 -3 223 070,16 0

 
Fondy ú četní jednotky
419 - ostatní fondy -1 067 649,58 -1 067 649,58 0

Výsledek hospoda ření
432 - nerozdělený zisk,neuhr. ztráta minulých let -424 323 369,05 -424 323 369,05 0

Dlouhodobé závazky
455 - dlouhodobé přijaté zálohy -1 864 800,00 -1 864 800,00 0
459 - ostatní dlouhodobé závazky -42 832 206,86 -42 832 206,86 0

  
Dlouhodobé pohledávky 
462-Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 3 763 610,00 3 763 610,00 0
465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 57 180,00 57 180,00 0

 
Dlouhodobé p řijaté zálohy
472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -21 354 473,11 -21 354 473,11 0

Účtová t řída : 9
Podrozvahové ú čty

Majetek ú četní jednotky
901 - jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25 782,00 25 782,00 0
902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 586 838,41 8 586 838,41 0

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

Další podmín ěné pohledávky z transfer ů

955-ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky 82 996 204,01 82 996 204,01 0
z transferů
961-Krátkodobé podmíněné závazky z oper.leasingu -1 439 034,25 -1 439 034,25 0

 
Ostatní dlouhodobá podmín ěná aktiva
992- ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 10 798,00 10 798,00 0

999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -95 056 213,75 -95 056 213,75 0
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Název Právní forma
Ulice IČ / DIČ
Obec Telefon
PSČ Používané účetní období

Telefon
E-mail

Telefon
E-mail

9 000 000 Kč Celkové náklady 

3 470 000

2 820 000

2 710 000

9 000 000

od: 1.2.2020 do: 31.12.2020

Prohlášení statutárního zástupce

Dagmar Svobodová

finanční ředitelka
31.3.2020

Povinné přílohy:

1. Čestné prohlášení o bezdlužnosti a přijatých podporách de minimis

3. Smlouva o vedení bankovního účtu

2. Výpis z veřejného rejistříku

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, a že žadatel nečerpá finanční prostředky na totožný 

projekt z jiných dotačních titulů Města Litomeřice, ani o ně nežádá.

31.12.2020

9 000 000 Kč

Termín fyzické realizace projektu
SOUČET

Termín finančního ukončení projektu

Rozpočet projektu a specifikace využití 

poskytnutého příspěvku - možno zpracovat do 

samostatné přílohy                     

 režijní náklady 

 realizované náklady 

personální náklady

Datum Podpis statutárního zástupce, razítko

Jméno a příjmení 

Funkce

Požadovaná částka 
Náklady (plátci DPH uvádějí celkové náklady bez DPH)

Zahrada ČechNázev projektu

Na základě mimořádného nařízení vydaného dne 10.3.2020 Bezpečnostní radou státu a s ohledem na  

vyhlášení nouzového stavu a s tím související pozastavení aktivní činnosti jsme byli nuceni zrušit bez 

náhrady naplánované akce vč. jedné z našich nejvýznamnějších akcí – Tržnice Zahrady Čech.                                    

Díky těmto opatřením nastal významný propad v tržbách, a to ve výši 9 846tis korun bez DPH, které pro 

nás znamenají  celý budget potřebný na zajištění provozu společnosti do 31.8.2020.

Cílem dotace je sanace společnosti (50% vlastněné) do avizovaného data. Dotace bude použita na pokrytí 

personálních, režijních a realizovaných nákladů. 

Cíl dotace

Prostor realizace

neinvestiční

výstaviště Litoměřice

Specifikace akce / činnosti

Funkce

Jméno

obchodní, marketingová a provozní 
Osoba odpovědná za realizaci projektu

Bc. Michaela Mokrá
Funkce

Bc. Michaela MokráJméno

obchodní, marketingová a provozní 
605 237 960
michaela.mokra@zahrada-cech.cz

michaela.mokra@zahrada-cech.cz
605 237 960

Žádost o dotaci - Město Litoměřice, zakladatel

605 237 960
kalendářní rok

0300

Na Vinici 948/13
Zahrada Čech s.r.o.

Typ projektu (investiční / neinvestiční)

Kód banky

Identifikace žadatele

22794701 / CZ22794701
společnost s ručením omezeným

Litoměřice

262738945

Název banky ČSOB, a.s.

Číslo účtu

Bankovní spojení

412 01

Osoba odpovědná za zpracování žádosti
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č. EKO……. 
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

I. 
 Smluvní strany 

 
 
Poskytovatel: Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 1524471/0100  
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: Zahrada Čech s.r.o. 
Sídlo: Na vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Lukasem Wünschem, jednatelem a 
Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem 
 
IČO: 22794701 
DIČ: CZ22794701 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-98570297/0100 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
 
 

II. 
 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení 
Zastupitelstva města Litoměřice č. …/2/2020 ze dne 23. 04. 2020, poskytuje ze svého 
rozpočtu na rok 2020, příjemci dotaci ve výši 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun 
českých). 
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Dotace bude příjemci vyplacena takto: 
 
a) 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) převodem na účet příjemce  
č. 107-98570297/0100, nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy, která bude 
splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 
b) 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) dle podmínek stanovených 

v čl. III. odst. 2 písm. b) této Smlouvy. 
 

1. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto 
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. 4. 2021 na účet poskytovatele dotace. 
 

III. 
 

Účel využití dotace 
 

1. Dotace je poskytnuta za účelem uhrazení nutných výdajů spojených s činností 
společnosti Zahrada Čech s.r.o. v roce 2020. 
 

2. Příjemce se zavazuje čerpat dotaci dle rozpočtu předloženého v žádosti o dotaci, a to 
takto:  
 
a) 4.000.000,- Kč dle čl. II odst. 1 písm. a) této Smlouvy. 
b) 5.000.000,- Kč na základě žádosti doručené poskytovateli o vyplacení celé částky 

nebo její části ve vazbě na doložený a odsouhlasený soupis výdajů - poskytovatel 
vyplatí celou odsouhlasenou částku nebo její část na účet příjemce do 5 dnů od 
odsouhlasení žádosti. 
 

c) V případě získání finanční pomoci od státu je příjemce povinen zohlednit výši této 
pomoci při konečném vyúčtování dotace. 

 
d) Termín ukončení čerpání dotace je 31. 12. 2020.   

 
e) Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů. 

 
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 
 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 

zakládací smlouvou, 
- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 

běžného kalendářního roku, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 
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Neuznatelný náklad je náklad na: 
 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- dlužný úrok, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing). 

 
f) O změně způsobu čerpání dotace na hrazení nákladů na projekt může poskytovatel 

rozhodnout po odůvodnění této změny příjemcem (uzavření dodatku této 
Smlouvy). 

 
 

IV. 
 

Práva a povinnosti smluvních stran  
 

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

a) Použít dotaci za účelem provádění činností společnosti, pro který byla dotace 
poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta (dále jen 
„kalendářní rok“). Příjemce povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 

 
c) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené 

sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

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

 
e) Předat poskytovateli písemné závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace, a to 

do 15. 4. následujícího kalendářního roku. 
 

f) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech 
výdajů hrazených z dotace.  

 
g) Zveřejňovat při všech příležitostech, že dotační prostředky poskytlo Město Litoměřice 

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 
s využitím dotačních prostředků. 

 
h) Na žádost poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující 

informace související s vybraným projektem. 
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i) Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli 
dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 

j) Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

 
k) Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady včetně třídění 

jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 

 
l) Informovat poskytovatele o zásadních změnách příjemce jako jsou vlastnická práva, 

vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna 
názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 

m) Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích 
příloh, není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např.  
o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem 
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle 
zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  
Příjemce dotace bere na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
V. 
 

Kontrola čerpání dotace 
 

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

2. Příjemce je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce je 
tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   
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3. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele bezodkladně o všech provedených 
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele, o všech navržených 
nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.  

 
VI. 

 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
2. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 

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

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

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 

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

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

8. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku IV. odst. 1 písm. l) této Smlouvy. Za porušení těchto 
povinností se stanoví odvod ve výši 1.000,- Kč. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  

 
9. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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10. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

 
Článek VII. 

 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

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

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

 
Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. 
Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy 
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce stanovených touto Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
 
a) příjemce použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 

Smlouvy, 
c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 

182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast 

podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení 
kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, 
příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti 
k provedení kontroly, 
f) příjemce neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto Smlouvou, 
g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
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5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

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

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního 
řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 
 
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel dotace 
a jeden příjemce dotace. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
9. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují. 
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10. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
 
 
V Litoměřicích dne                   2020                                 V Litoměřicích dne                 2020 
 
 
 
 
 
 
………………………………....   ……………………………………… 

Mgr. Ladislav Chlupáč     Lukas Wünsch 
starosta města Litoměřice    jednatel Zahrada Čech s.r.o  
 
 
 
 
 

…………………………… 
Ing. Petr Skřivánek 

   jednatel Zahrada Čech s.r.o 
 

 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 64 439 10 570 75 009

2 Zahrada Čech s.r.o. - poplatek za logo a ochrannou známku 254 -68 186
Zahrada Čech s.r.o. - nájemné 2 794 -1 502 1 292

67 487 9 000 76 487

ÚZ/ORG
původní změna nový

3 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - individuální dotace 0 9 000 9 000

0 9 000 9 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Prominutí nájemného a licenčního poplatku za období březen až srpen 2020 a poskytnutí poskytnutí dotace v max. výši 

9 mil. Kč. 

Na základě mimořádného nařízení vlády a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a s tím související pozastavení aktivní

činnosti byla společnost Zahrada Čech s.r.o. nucena zrušit bez náhrady naplánované akce včetně jedné z nejvýznamnějších

akcí - Tržnice Zahrady Čech (propad v tržbách cca 10 mil. Kč bez DPH, tj. výpadek výnosů, které měly zajistit provoz 

společnosti do 31.8. 2020). Požadovaná dotace by měla zajistit sanaci společnosti do 31.8. 

1 O finanční prostředky ve výši 10 570  tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

23.4.2020

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

1807/1000

C e l k e m 

7.4.2020

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

    Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost subjektů v oblasti KULTURY 

v Litoměřicích nad 50 tisíc  
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS xxx/2020 

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

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

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

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory 
celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2020 (pronájmy prostor, 
cestovné na vystoupení, nákup vybavení k činnosti – vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného majetku, nákup a tisk propagačního materiálu, grafické práce, nákup 
drobného materiálu, ošacení sboru, výdaje na soustředění, a to doprava a ubytování, doprava 
filmů + licenční poplatky za zapůjčení filmů).  
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve smyslu 
usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze dne 23. 4. 2020, poskytuje příjemci ze 
svého rozpočtu na rok 2020 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této 
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smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………. vedeného u ………., nejpozději do 14 dnů od 
účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 2. 2021. 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 
do 15. 2. 2021.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

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

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

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

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

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce 
dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat 
k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil 
méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění 
bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje 
nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 
výši 400 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem 
a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 
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1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 v souladu 
s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města Litoměřice při 
všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, podpořených finančními 
prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
…………………………………..       ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                             název spolku 
zastoupené místostarostou                             zastoupený …….  
Mgr. Karlem Krejzou                                       



Kultura_činnost_Příloha1

Druh činnosti Název žadatele IČO Sídlo:
Požadovaná 

dotace 2020

Dotace na 

činnost 2020 - 

ke schválení 

ZM 16. 4. 2020

Pozn.

1 sbor Občanské sdružení Puellae cantantes 26518848
Boženy Němcové 873/2,        

412 01 Litoměřice 
200 000 180 000

ke schválení 

ZM 23.4.2020 -  

dotace nad        

50 tis. Kč

2 sbor Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. 26548801
Boženy Němcové 873/2,        

412 01 Litoměřice 
100 000 100 000

ke schválení 

ZM 23.4.2020 -  

dotace nad        

50 tis. Kč

16 ostatní Vox Luminas, z.s. 5299641
Tylova 1613/7,                    

412 01 Litoměřice
60 000 40 000

ke schválení 

ZM 23.4.2020 - 

požadovaná 

dotace nad        

50 tis.Kč

20 kino Kinoklub Ostrov, z.s. 68954310
Svatováclavská 21/17, 

412 01 Litoměřice
80 000 80 000

ke schválení 

ZM 23.4.2020 -  

dotace nad        

50 tis. Kč

                                                                                        Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích rok 2020                                                                                                            

400 000Celkem: 440 000
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory v oblasti KULTURY v 
Litoměřicích– právnické osoby a fyzické osoby podnikající nad 50 tis. Kč  

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2020 

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

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

 
 

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

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z „Programu podpory 
v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ pro rok 2020. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany poskytovatele 
na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem …název projektu ……..., a to 
(honoráře, nákup drobného materiálu, nákup odměn a cen pro vítěze, pronájmy, půjčovné, 
dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tisk, tlumočení, zvuk, technika, OSA), který 
bude realizován od - do ……………… . 
 
3. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 2. 

4. Dle podmínek vyhlášeného Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích může činit 
výše dotace maximálně 80 % celkových nákladů projektu.  
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Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………. ze dne  
23. 4. 2020, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2020 jednorázovou účelovou dotaci 
na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  
 
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které příjemce 
předloží poskytovateli do dvou měsíců od konání projektu, spolu s předepsaným formulářem 
žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………………………. vedeného u ……………………., 
nejpozději do 14 dnů od předložení finančního vypořádání a od účinnosti této smlouvy, která 
bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

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

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

Čl. 6 
                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků 
z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

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

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

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 
pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 
této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
 



  

Stránka 5 z 7 

 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

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

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce 
dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat 
k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil 
méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění 
bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje 
nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, 
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platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 
výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem 
a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 v souladu 
s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města Litoměřice při 
všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, podpořených finančními 
prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv  (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.  
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
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9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
  
 
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                       statutární zástupce 
zastoupené místostarostou                  název spolku 
Mgr. Karlem Krejzou                              
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory v oblasti KULTURY  
 v Litoměřicích  – fyzické osoby nad 50 tis. Kč  

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2020 

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

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

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

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z „Programu podpory 
v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ pro rok 2020. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany poskytovatele 
na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem …název projektu ……..., a to 
(honoráře, nákup drobného materiálu, nákup odměn a cen pro vítěze, pronájmy, půjčovné, 
dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tisk, tlumočení, zvuk, technika, OSA), který 
bude realizován od - do ……………… . 
 
3. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 2. 

4. Dle podmínek vyhlášeného Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích, může 
činit výše dotace maximálně 80 % celkových nákladů projektu.  
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Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………. ze dne  
23. 4. 2020, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2020 jednorázovou účelovou dotaci 
na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  
 
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které příjemce 
předloží poskytovateli do dvou měsíců od konání projektu, spolu s předepsaným formulářem 
žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………………………vedeného u 
……………………….., nejpozději do 14 dnů od předložení finančního vypořádání a od účinnosti této 
smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

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

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
 
Čl. 6 

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

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

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

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

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

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

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce 
dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat 
k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil 
méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění 
bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje 
nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
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7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 
výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem 
a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 v souladu 
s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města Litoměřice při 
všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, podpořených finančními 
prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv  (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.  
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
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9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
  
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                      jméno příjmení 
zastoupené místostarostou                  bytem 
Mgr. Karlem Krejzou    



Dotační program - KULTURA - jednorázové akce - 2020

Pořadové 

číslo 

podání

Žadatel Adresa IČO Název projektu Termín realizace
Plánovaný 

rozpočet

Požadovaný 

příspěvek

průměrné 

hodnocení

KOMISE 

KULTURY 

návrh

3 ProLUKA z.s.
Velká Dominik. 189/36,       

412 01 Litoměřice 22852697 Podpora vydávání kulturního měsíčníku LitoKAPS1. 1. - 31. 12. 2020 480 000 Kč 72 000 Kč 12,00
50 000

4 Pískovna
Palachova 641/43,             

412 01 Litoměřice 1630407 Grasselload 2020 27. 6. - 28. 6. 2020 180 000 Kč 75 000 Kč 14,71
75 000

6 Jiří Lánský
Pekařská 527/16,               

412 01 Litoměřice 65060105 PRO-PAIN World Tour 2020 28.08.2020 145 000 Kč 70 000 Kč 12,00
30 000

11 MgA. Z.K. 412 01 Litoměřice FO Inspirace Básnické Litoměřice 1. 6. - 30. 10. 2020 105 000 Kč 75 000 Kč 12,29
30 000

18 Musica et Educatione, z.s.
Dalimilova 1805/27,           

412 01 Litoměřice 1709968 8. ročník "Litoměřických svátků hudby" 28. 8. - 30. 8. 2020 1 832 000 Kč 200 000 Kč 13,29
175 000

20 Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.
B. Němcové 873/2,                    

412 01 Litoměřice 26548801 Páni kluci - Bratislava cantat 2020 1. 3. - 31. 10. 2020 200 000 Kč 70 000 Kč 13,14
0

21 Bezva parta s.r.o. 
Chlumova 206/21,              

130 00 Praha 3 Žižkov 5030943 Bezva Fest - Rodinný festival 2020 20.06.2020 1 955 350 Kč 300 000 Kč 15,71
0

22 Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
Kréta 158, Nové Kopisty, 

412 01 Terezín 26999234 11. divadelní benefice 22. 10. - 24. 10. 2020 94 200 Kč 75 360 Kč 16,29
75 000

23 Michal Hanzl
Palachova 666/32,                                                    

412 01 Litoměřice 61360465 POKOŘEN - komorní festival na břehu Labe24. 7- 25. 7. 2020 235 000 Kč 80 000 Kč 15,14
80 000

25 MIST BARS SRO
Za Vackovem 2209/49 ,         

130 00 Praha 3 24733776 Liťák žije 1. 5. - 30. 11. 2020 1 213 000 Kč 350 000 Kč 10,57
0

27 Občanské sdružení Puellae cantantes
Boženy Němcové 873/2,          

412 01 Litoměřice 26518848 World Choir Games 2020 5. 7. - 15. 7. 2020 430 000 Kč 80 000 Kč 12,57
0

28 Nadační fond Kalich
Velká Krajská 52/2,                 

412 01 LItoměřice 27297781 Benefiční koncert pro hospic 20.06.2020 185 000 Kč 80 000 Kč 14,71
80 000

29 Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel  - Litoměřice, p.s.
Českolipská 2100,             

412 01 Litoměřice 5492394 75.výročí osvobození Československa. Kulturní a historické zakotvení volyňských Čechů na Litoměřicku.1. 4. - 1. 7. 2020 100 000 Kč 80 000 Kč 10,86
10 000

30 ALLfest.cz, s.r.o.
Zámek 674,                          

696 62 Strážnice 7846801 ALLfest 2020 15.5. - 17.-5.2020 1 560 000 Kč 500 000 Kč 14,57
0

35 Spolek Hudební Společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha
Mírové náměstí 47,            

411 45 Úštěk 4749740 Festival Umění Litoměřice 2020 2. 1. - 31. 7. 2020 260 000 Kč 200 000 Kč 11,14
30 000

40 Pískovna
Palachova 641/423, 412 01 

Litoměřice 1630407 Hudební léto 2020 29. 5. - 12. 9. 2020 150 000 Kč 60 000 Kč 12,29 30 000

CELKEM 10 080 300 Kč 2 928 980 Kč 665 000



Město Litoměřice - Program regenerace MPR 2020 - návrh Komise územního rozvoje a městských památek

Kulturní památka (identifikace 

objektu)
Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh vlastníka (FO, 

PO, církev, obec)

Celkové náklady 

2020 (v Kč)

příspěvek MK (v  

Kč)

příspěvek města 

Litoměřice (v Kč)
vlastník (v  Kč)

% kvóta MK 

(max 50%)

% kvóta město 

(min 10%)

% kvóta vlastník 

(min 40%)

Mírové náměstí 15 - Kalich
obnova dožilých částí krovu včetně 

statického zajištění - 1. etapa
obec 1 784 000,00 892 000,00 0,00 892 000,00 50,00% 0,00% 50,00%

plátce DPH město

Mírové náměstí 158/31 (NPB)
oprava fasády - 2. etapa (východní 

fasáda)
PO 836 642,53 418 000,00 84 000,00 334 642,53 49,96% 10,04% 40,00%

plátce DPH PO

Dlouhá 196, Kostel Všech Svatých

obnova vnějších opěráků a výměna 

střešní krytiny včetně laťování na 

přístavbách kostela

církev 497 659,19 248 000,00 50 000,00 199 659,19 49,83% 10,05% 40,12%
neplátce DPH církev

Lidická 58/13 oprava fasády - 1. etapa (jižní strana) FO 903 595,41 451 000,00 91 000,00 361 595,41 49,91% 10,07% 40,02% plátce DPH FO podnikající
C e l k e m 4 021 897,13 2 009 000,00 225 000,00 1 787 897,13
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SMLOUVA Č. SOC/000x/2020 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 

LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období 1.1.2020 – 31.12.2020 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a  

podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako „poskytovatel dotace“ nebo „Město Litoměřice“ 

a 

ShineBean o. p. s. 

IČO: 22690000 

se sídlem: Osvobození 839, 412 01 Litoměřice 

zastoupena: ředitelkou organizace Ing, Bc. Renatou Rokůskovou 

bankovní spojení: UniCredit Bank 

č. účtu: 2107333074/2700 

 

 

na straně druhé jako „příjemce dotace“ 

 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Rady/Zastupitelstva města Litoměřice 

č…/…/2020, ze dne ………2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 dotaci ve 

výši 50 000 Kč. 

(slovy: padesát tisíc korun českých). 
 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 

v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

 

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace. 
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Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění technického vybavení Primary school Lolwe v Keni.  

 

2. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nákladů za zakoupení technického vybavení 

Primary school Lolwe v Keni. 
 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem zakoupení technického vybavení Primary school Lolwe 

v Keni, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do 31.12.2020 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, 

Programem a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související se zakoupením technického vybavení Primary school 

Lolwe Keňa. 

4. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 

5. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace. 

6.  Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

Smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 

zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 

14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

8. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 

sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 

se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice. 

9. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 

o poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 

závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 

ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 

v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 

který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 

dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 

z programu na další rok. 

10. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními 

předpisy ČR pro to, aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, 

zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro 
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poskytování sociální služby a je držitelem příslušné registrace poskytovatele 

sociálních služeb. 

11. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

12. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace bere na vědomí, že Město 

Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost poskytne tuto Smlouvu  

a veškeré informace související s poskytnutím dotace i pokud nejsou v této Smlouvě 

uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných 

písemnostech). Ke zpracování osobních údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního 

zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy je poskytovatel 

dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 

Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 

dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. v Registru smluv (ISRS). 

 

Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušného 

finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným 

osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a 

poskytnout jim součinnost. 

3. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 

provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 

navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 

splnění.  

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
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vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

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

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 

zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě, 

b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 

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

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 

příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, 

neaktualizuje údaje o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb 

poskytovatele 

h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 

dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 

Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 

musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 

Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 

s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 

v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
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Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 

poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 

dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, 

v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  

v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 

dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 

stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 

částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 

příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 

kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za 

porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při 

porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové 

kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 



Strana 6 (celkem 6) 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí  

a zdravotnictví, úsek komunitního plánování, Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

9. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 

tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá 

účinnosti dnem zveřejněním této Smlouvy v ISRS.  

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 

právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

  xxx 

 místostarosta ředitel 

 



Název poskytovatele IČ Adresa Identifikátor Druh sociální služby Název služby - účel dotace Výše dotace

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Komenského 224, Terezín 2987242 Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení - Centrum 

sociálních služeb, Klobouk Diakonie
50 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Liškova 1543/43, Litoměřice 4731306 Azylové domy Domov pro matky s dětmi 190 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Teplická 1, Litoměřice 4894760 Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace 150 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Rooseveltova 716/7, Litoměřice 7041080 Centra denních služeb Centrum denních služeb 480 000,00   

Diecézní charita Litoměřice 40229939 Kosmonautů 2022, Litoměřice 7429073 Odborné sociální poradenství
Poradenské centrum Litoměřice, Poradna pro 

osoby v zadluženosti
150 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice 5624320 Domovy se zvláštním režimem
Charitní domov sv. Zdislava – domov se zvláštním 

režimem
350 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice 9518537 Domovy pro seniory Charitní domov sv. Zdislava – domov pro seniory 20 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/4, Litoměřice 5488355 Odlehčovací služba
Domov na Dómském Pahorku – odlehčovací 

služba pobytová
70 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 9011520 Terénní služby
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– terénní služby
100 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/4, Litoměřice 6566711 Domovy pro seniory
Domov na Dómském Pahorku – domov pro 

seniory
1 800 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice 1269156 Denní stacionář Charitní domov sv. Zdislava – denní stacionář 50 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Švermova 2099/16, Litoměřice 3403190 Pečovatelská služba Pečovatelská služba 700 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2241142 Azylové domy
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– azylový dům
120 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 5964684 Nízkoprahová denní centra
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– nízkoprahové denní centrum
20 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2548478 Noclehárny
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– noclehárna
10 000,00   

Naděje 00570931 Želetická 9, Litoměřice 8870904 Terénní program Dům Naděje Litoměřice - Litoměřice 100 000,00   

Naděje 00570931 Želetická 11, Litoměřice 5510903 Noclehárna pro ženy Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy 10 000,00   

Naděje 00570931 Želetická 11, Litoměřice 2367190
Azylový dům pro ženy a

rodiny s dětmi
Dům Naděje Litoměřice 200 000,00   

Naděje 00570931 Osvobození 839/19, Litoměřice 1256783
Nízkoprahová zařízení

pro děti a mládež
Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození 100 000,00   

Naděje 00570931 Masarykova 301/21, Litoměřice 9593299

Sociálně aktivizační

služby pro

rodiny s dětmi

Středisko Naděje Litoměřice 110 000,00   

Naděje 00570931 Pražská 992/14, Litoměřice 2503341
Sociálně terapeutické

dílny
Dům Naděje Litoměřice - Pražská 90 000,00   

Naděje 00570931 Pražská 992/14, Litoměřice 6087352 Chráněné bydlení Dům Naděje Litoměřice - Pražská 190 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 9425002 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství Litoměřice 10 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1015984 CDZ - sociální rehabilitace CDZ - sociální rehabilitace 60 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 4265731

Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
15 000,00   

Příloha č. 1 - přehled subjektů, které obdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2020



Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1657475 Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Litoměřice 15 000,00   

Lucie Brožková 75100967 Mírové nám. 9/1, Litoměřice 5222616 Odlehčovací služba KDP Sluníčko 110 000,00   

Tyflocentrum - průvodcovské služby 25453629 Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem 7124970
Průvodcovské a předčitatelské 

služby
Průvodcovské a předčitatelské služby 15 000,00   

Tyflocentrum - SR 25453629 Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem 5180350 Sociální rehabilitace Sociální rehabili 15 000,00   

CPNRP 26999234 Teplická 3, Litoměřice 1501687

Sociálně aktivizační

služby pro

rodiny s dětmi

Centrum pro náhradní

rodinnou péči,

o.p.s.

70 000,00   

Spirála -intervenční centra 68954221 K Chatám 22, Ústí nad Labem 9031562 Intervenční centra Intervenční centra 40 000,00   

Spirála - linka pomoci 68954221 K Chatám 22, Ústí nad Labem 1901964 linka pomoci linka pomoci 10 000,00   

Spirála - krizová ppomoc 68954221 K Chatám 22, Ústí nad Labem 9381472 Centrum krizové intervence Krizová pomoc 20 000,00   

Hospic sv. Štěpána - OSP 65081374 Svatováclavská 17, Litoměřice 1451339 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství 60 000,00   

Hospic sv. Štěpána - odlehčovací sl. 65081374 Svatováclavská 17, Litoměřice 6770385 Odlehčovací služba Odlehčovací služba 30 000,00   

Hospic sv. Štěpána 65081374 Svatováclavská 17, Litoměřice 54119883 Soc. služby v ústatní péči Soc. služby v útavní péči 20 000,00   

CELKEM 5 550 000,00   
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SMLOUVA Č. SOC/000x/2020 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 
LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období 1.1.2020 – 31.12.2020 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 

Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 
zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako „poskytovatel dotace“ nebo „Město Litoměřice“ 

a 

jméno, příjmení/název organizace 
IČO: 
se sídlem: 
zastoupena:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
na straně druhé jako „příjemce dotace“ 
 
společně též jako smluvní strany 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Rady/Zastupitelstva města Litoměřice 
č…/…/2020, ze dne ………2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 dotaci na 
výdaje spojené se sociální službou „…………..“ ve výši ………… Kč 
(slovy: ………… korun českých). 

 
Název soc. služby druh soc. služby identifikátor částka v Kč 
    
    
    
    
    
 
dále jen „sociální služba“. 
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2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 
účet poskytovatele dotace. 

Článek II. 
Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. 
Smlouvy, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení 
zákona o sociálních službách. 

2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města 
Litoměřice. 

3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele 
„…………………..“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových a provozních  
nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 
115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, 
pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, 
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální 
služby). 

4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. …… 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2020, vydané poskytovateli 
Ústeckým krajem dne …………s tím, že finanční podpora (dotace) poskytnutá na 
základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené 
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise 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 (2012/21/EU). 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace 
poskytnuta a to do 31.12.2020. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, 
Programem a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou s odbornou péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění 
svých povinností z této smlouvy osob s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 
Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a registrovaným poskytovatelem 
sociální služby po celou dobu trvání této Smlouvy. 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 
doplňující informace související s poskytovanou sociální službou. 

5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
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6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
Smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

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

9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 
sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 
se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 
o poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 
závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 
ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 
v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 
dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 
z programu na další rok. 

11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními 
předpisy ČR pro to, aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, 
zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro 
poskytování sociální služby a je držitelem příslušné registrace poskytovatele 
sociálních služeb. 

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

13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční 
prostředky na tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV 
ČR, fondů EU apod.), oznámí neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace  
a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost podmiňující vrácení dotace. 

14. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace bere na vědomí, že Město 
Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost poskytne tuto Smlouvu  
a veškeré informace související s poskytnutím dotace i pokud nejsou v této Smlouvě 
uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných 
písemnostech). Ke zpracování osobních údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního 
zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy je poskytovatel 
dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 
dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. v Registru smluv (ISRS). 
 



Strana 4 (celkem 7) 

Článek IV. 
Kontrola čerpání dotace 

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

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby 
provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se 
zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně 
předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, 
na kterou byla dotace poskytnuta. 

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

4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 
provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 
navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 
splnění.  

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

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

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  

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

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

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

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

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

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

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

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

g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, 
neaktualizuje údaje o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb 
poskytovatele 

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

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

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

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

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 
roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

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

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

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

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

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

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

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za 
porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při 
porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové 
kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

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

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

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

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

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

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

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

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

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

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví, úsek komunitního plánování, Městského úřadu Litoměřice. 

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

9. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 
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tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá 
účinnosti dnem zveřejněním této Smlouvy v ISRS.  

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

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

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 
  xxx 
 místostarosta ředitel 
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SMLOUVA č. SOC/x/2020 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

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

rozpočtů,  

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

ve znění pozdějších předpisů 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Název organizace 

IČO: 

se sídlem: 

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

ze strany druhé jako příjemce dotace 

společně též jako smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Rady/Zastupitelstva města Litoměřice č 

……../../2020, ze dne …/…/.2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 

individuální dotaci ve výši ………..Kč (slovy: ………..korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 

v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace. 
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Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je individuální dotaci pro ….. 

2. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu mzdových a provozních nákladů přímo 

spojených s chodem služby. 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem mzdových a provozních níkladů ……. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 

právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s udělením individuální dotace ………. v 

Litoměřicích. 

4. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 

5. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

6. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 

zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 

14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

8. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 

sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 

se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

9. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 

po poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 

závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 

ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 

v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 

který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 

dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 

z programu na další rok. 

10. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

11. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

12. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 

postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 

tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 
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daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 

veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 

zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 

podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na 

vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč 

nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 

pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 

vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace 

poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 

úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a 

orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout 

jim součinnost. 

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

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

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil.  

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

zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 

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

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

předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 

příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 

dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 

Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 

musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 

Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s 

čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, který 

je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
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poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 

dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v 

jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 

jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 

porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že 

její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 

jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 

provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 

se stanoví odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 

závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 

veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, úsek komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
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právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch  

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

Statut sociálního fondu 

č. 1/2020 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23. dubna 2020 rozhodlo vydat 
na základě § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tento statut sociálního fondu 
(dále jen „statut SF“): 

  čl. I 
Preambule 

Sociální fond je zřízen jako účelový a trvalý fond města Litoměřice.  

 
čl. II 

Účel fondu 

Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance  
města Litoměřice a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města a je určen především  
k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních podmínek, k překlenutí tíživé sociální 
situace dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Litoměřice a zaměstnanců města 
Litoměřice, kteří jsou v pracovním poměru k městu Litoměřice.  

 
čl. III 

Tvorba fondu 
1/   Zdroje fondu tvoří:  
          a/ zůstatek na účtu sociálního fondu z předchozího roku;  
          b/ příděl z rozpočtu města schválený zastupitelstvem města (ZM) ve výši 3 % 
              z objemu ročních hrubých mezd; dále je tvořen z náhrad v době nemoci   
              zaměstnanců, kteří jsou k městu Litoměřice v pracovněprávním vztahu a z odměn  
              dlouhodobě uvolněných členů ZM;  
          c/ dary;  
          d/ příděl z rozpočtu města na penzijní připojištění ve výši, kterou schválí ZM  
              v rozpočtu pro daný rok (zaměstnanec/měsíc); 
          e/ úroky na bankovním účtu. 
  
2/    Příslušné podíly ze schváleného rozpočtu se převádějí do fondu čtvrtletně. 
  



čl. IV 
Použití prostředků fondu 

  
  Prostředky budou použity k financování těchto výdajů:  

          1/ příspěvek na stravování (dle platného příkazu starosty a tajemníka MěÚ) 
          2/ odměny při životních a pracovních jubileích  
          3/ odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu  
          4/ benefitní e-poukázka na osobní konto zaměstnance  
          5/ zápůjčky na zařízení, modernizaci, event. koupi bytu  
          6/ jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná)  
          7/ příspěvek na penzijní připojištění  
          8/ bankovní poplatky 
          9/ příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce (např. setkání zaměstnanců za  
              účelem zhodnocení daného roku, Rodinné a Prorodinné dny, sportovní turnaje 
          apod. i včetně sportovních potřeb) 
        10/ příspěvek při narození dítěte 
         

  
Jednotlivé příspěvky, odměny a půjčky a jejich výše jsou uvedeny v příloze č. 1 ke statutu SF. 
 

čl. V 
Správní rada fondu 

  
1/    Správní rada fondu je složena ze starosty, tajemníka, hospodářky a šesti zástupců 

zaměstnanců města. 
 
2/    Členy správní rady fondu jmenuje a odvolává starosta (viz příloha č. 2 ke statutu SF). 
  
3/    Předsedou správní rady fondu je tajemník MěÚ. 
  
4/    Správní rada fondu připravuje a schvaluje použití rozpočtu fondu na jednotlivé účely. 
  
5/    Správní rada fondu předkládá přehled o hospodaření a plnění rozpočtu fondu  

v závěrečném účtu města. 
  
6/    Oprávnění k podpisu a výplatě z fondu má jmenovaná správní rada fondu zastoupená 

starostou města, tajemníkem MěÚ a jedním z dalších členů správní rady fondu. 
 
7/   Správní rada fondu se schází nejméně 2x do roka nebo dle potřeby. 
 
  

čl. VI 
Prostředky fondu 

  
1/   Prostředky fondu jsou používány v rámci schváleného rozpočtu na příslušný rok. 
      Rozpočet zpracovává správní rada fondu dle návrhu členů. Nevyčerpané prostředky fondu 
      koncem roku nepropadají a převádějí se do dalšího roku v rámci schvalování závěrečného 
      účtu města Litoměřice. Převody prostředků fondu do jiných fondů města nejsou přípustné. 
      Nelze použít prostředky fondu na realizaci rozpočtových výdajů města. 
  
2/   Pro posouzení a použití prostředků fondu je ustanovena správní rada fondu, odpovídající 
      za hospodaření s finančními prostředky fondu.  
  



3/   Správní rada fondu rozhoduje o poskytování odměn k životním výročím a jubileím na 
základě údajů personálního oddělení. Rozhoduje rovněž o poskytování ostatních odměn, 
půjček a výpomocí z fondu.   

  
4/   Odměny se poskytují v tom roce, ve kterém příslušné výročí nastalo. Odměny mohou být 

peněžité a nepeněžité. O výši odměny rozhoduje správní rada fondu a při plnění 
peněžitých nebo nepeněžitých odměn se vždy přihlíží k plnění úkolů zaměstnance pro 
město Litoměřice.  

  
 

čl. VII 
Závěrečná ustanovení 

  
Tento statut SF schválený Zastupitelstvem města Litoměřice dne 23.04.2020 nabývá účinnosti 
dne 24.04.2020 a nahrazuje statut sociálního fondu č. 1/2019 včetně příloh.  
 
  
  
  
V Litoměřicích dne 24.04.2020   

             

  

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

            Mgr. Milan Čigáš                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč 

       tajemník MěÚ Litoměřice                                                            starosta města 

  

  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 1/2020 
 
Výše příspěvků, odměn, atd. dle čl. IV odst. 2., 3., 4., 5., 6. a 7. statutu SF č. 1/2020 
 
1) odst. 2. - odměny při životních a pracovních jubileích 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle celkově odpracované doby a dále dle doby souvisle 
odpracované u města Litoměřice (u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru  
na základě delimitačního protokolu z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná  
na OkÚ). Odměna se poukazuje na osobní konto zaměstnance ve formě benefitní e-poukázky. 

Odpracovaná doba je rozdělena do 3 pásem: 

 I. pásmo           1 - 3 roky (u města Litoměřice) 

II. pásmo          3 - 10 roků (u města Litoměřice) 

                                              III. pásmo         nad 10 roků (u města Litoměřice) 

  a) v případě životního jubilea 50 let věku                                                      max. 10 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 7 000,- Kč / 10 000,- Kč) 

  b) v případě životního jubilea 55 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  c) v případě životního jubilea 60 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  d) v případě životního jubilea 65 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  e) při dovršení 20 let výkonu práce                                                                max.  2 000,- Kč 

v pásmech: (1 000,- Kč / 1 500,- Kč / 2 000,- Kč) 

   f) při dovršení 25 let výkonu práce                                                                 max.  2 500,- Kč 

v pásmech: (1 500,- Kč / 2 000,- Kč / 2 500,- Kč) 

  g) při dovršení 30 let výkonu práce                                                                 max.  3 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 2 500,- Kč / 3 000,- Kč) 

  h) při dovršení 35 let výkonu práce                                                                 max.  4 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 3 500,- Kč / 4 000,- Kč) 

   



 ch) při dovršení 40 let výkonu práce                                                                max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

  i) při dovršení 45 let výkonu práce                                                                  max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

2) odst. 3. - odměny při prvním přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně 
 
          a) Odměna v maximální výši 10 000,- Kč při příležitosti prvního skončení pracovního 
poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání invalidního důchodu pro 
invaliditu třetího stupně. Odměna nenáleží v případech, kdy je zaměstnanci vypláceno 
odstupné podle zákoníku práce při skončení pracovního poměru. 

            v pásmech: (5 000,- Kč / 7 500,- Kč / 10 000,- Kč) 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle odpracované doby u města Litoměřice  
(u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru na základě delimitačního protokolu  
z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná na OkÚ). Odpracována doba je 
rozdělena do 3 pásem (viz. bod 2). 

V případě invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se odměna týká zaměstnanců, 
kteří odpracovali minimálně 10 let u města Litoměřice. 

3) odst. 4. - benefitní e-poukázka na osobní konto zaměstnance    

Benefitní e-poukázka je poskytována zaměstnanci města Litoměřice na osobní konto 
zaměstnance ve výši schválené správní radou fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro 
daný kalendářní rok. E-poukázku lze použít na úhradu výdajů na kulturu, sport, dovolenou, 
zdraví, vzdělání, atd. dle individuálních preferencí zaměstnance. 

U zaměstnanců s dlouhodobou nepřítomností bude o výši benefitní e-poukázky rozhodovat 
správní rada sociálního fondu. 

4) odst. 5. - zápůjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu 
  
           a) zápůjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu        max. 20 000,- Kč 
     
Zápůjčka je splatná do 1 roku. Schválenou zápůjčku musí zaměstnanec vyčerpat, včetně 
předložení daňových dokladů do 30 dnů po jejím schválení. Daňové doklady musí být s datem 
starším po podpisu smlouvy. V opačném případě se zápůjčka neposkytne a umožní se čerpání 
dalšímu zájemci. O další poskytnutí zápůjčky lze žádat až nejdříve po uplynutí jednoho roku 
po zaplacení poslední splátky dřívější zápůjčky.  
 
 
 
 
 
 
 



5) odst. 6. – jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná) 
 
Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci jednorázovou finanční výpomoc (návratnou  
i nenávratnou) v souvislosti s tíživou situací zaměstnance, např. povodně, požár, havárie apod.  
 
Zaměstnavatel může poskytnout jednorázovou nenávratnou sociální výpomoc v případě úmrtí 
zaměstnance na žádost jeho manželce/manželovi, popřípadě partnerce/partnerovi a každému 
nezaopatřenému dítěti zaměstnance. 
 
 
6) odst. 7. - příspěvek na penzijní připojištění 
 
a)  Zaměstnavatel poskytne měsíční příspěvek zaměstnanci ve výši schválené správní radou 
fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro daný kalendářní rok (tento příspěvek se netýká 
zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené). 
 
7) odst. 10. - příspěvek při narození dítěte 
 
Příspěvek se poukazuje na osobní konto zaměstnance ve formě benefitní e-poukázky ve výši 
schválené správní radou fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro daný kalendářní rok.   
 
Zaměstnanci vzniká nárok na příspěvek při splnění těchto podmínek: 

- o benefit požádá nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém se dítě narodilo, 
- odevzdá řádně vyplněný formulář (čestné prohlášení o narození dítěte), který tvoří 

přílohu statutu SF hospodářce fondu, 
- při narození dítěte v prosinci lze o příspěvek žádat do konce ledna následujícího 

kalendářního roku, 
- pokud jsou zaměstnanci oba rodiče, může být příspěvek vyplacen jen jednomu z nich.  

 
Nárok na tento příspěvek lze uplatnit při narození dítěte od 01.01.2019. 
 
8) Závěrečné ustanovení 
 
Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), 5) 6) a 7) nebudou přiznány zaměstnanci, který je  
ve výpovědní lhůtě z důvodu výpovědi dané v souladu s ust. § 50 odst. 3 a § 52 písm. f), g)  
a h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo se kterým je uzavřena dohoda o ukončení 
pracovního poměru dle § 49 ZP (nevztahuje se na výpověď nebo dohodu v souvislosti  
s odchodem do starobního nebo plně invalidního důchodu). 
Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), 5) 6) a 7) budou přiznány zaměstnanci po odpracování  
zkušební doby u města Litoměřice.  

Schváleno Zastupitelstvem města Litoměřice na zasedání dne 23.04.2020.     

V Litoměřicích dne 24.04.2020  

 

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

      Mgr. Milan Čigáš                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč 

tajemník MěÚ Litoměřice                                                                 starosta města 



Příloha č. 2 ke Statutu sociálního fondu č. 1/2020 

 

Jmenování členů Správní rady fondu: 

 

na základě Statutu sociálního fondu č. 1/2019 jmenuji tyto členy správní rady fondu:  

 

předseda:              Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ 
 
  
členové:                Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 
                              
   
                              Monika Pavučková, hospodářka fondu 
  
 
                              PhDr. Pavel Kolařík, zástupce zaměstnanců 
 
 
                              Mgr. Václav Härting, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Ing. Lenka Kuchařová, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Dušan Hrubiško, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Bc. Martina Skoková, zástupce zaměstnanců 
 
 
                              Jana Kühnová, zástupce zaměstnanců 
 

 

 

V Litoměřicích dne 24.04.2020                                                      -------------------------- 

                                                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč 

                                                                                                                 starosta města 
 
 
 



Příloha č. 3 ke Statutu sociálního fondu č. 1/2020 
 
 
 

Čestné prohlášení o narození dítěte 
 
 

Zaměstnanec /jméno, příjmení/………………………………………………....................... 
tímto čestně prohlašuji, že se mi dítě dne………….narodilo a žádám dle Statutu sociálního 
fondu čl. IV bod 10 o poskytnutí příspěvku při narození dítěte. 
 
 
 
V …………………dne …..…          Podpis zaměstnance……………………………. 
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Obyvatelé a majitelé nemovitosti v úl. Zahradnická, Litoměřice požadují
dostateČ ně a komplexně řeŠit dopravní situaci zde.

Konkrétně jde o stav nemovitosti stojľách v ul.Zahradnická, Litoměřice. jejich
větŠina není podsklepena, stoji v těsné blízkosti samotné silnice a tak trpí otřesy
od projľždějÍcÍch osobních a nákladních vozidel. U většiny domů je již patrná
devastace venkovních omítek a praskliny nosného zdiva ( fotografie). Některé domy
bylo již nutné staticky zajistit.

Jedná se o oblast historické Městské památkové rezervace, která doposud stála
v pozadí péČe o její stav. Na tuto situaci v úl. Zahradnická byly již upozorňovány
orgány MěÚ Ltm.( mgr. M. ČigáŠ, ing. V. Brunchková), ale dosud bez adekvátni
reakce a to mimo nově instalované veřejné osvětleni.

Stávaj ící dopravní omezení spočÍvajÍcÍ v osazeni dopravních znaČek s povolenIm
vjezdu pouze dopravní obsluze se mÍjÍ účinkem. Náhodné a nedůsledné kontroly ze
strany městské či státní policie neřeŠí jízdy ,,neobs|uhujÍcÍch vozidel" zde
v denních či nočních hodinách. Obdobně návštěvníci zimního stadionu, se svými
vozidly, v této ulici Často hledají místa k parkováni. Dále dochází k tomu,Že po
zdejších úzkých chodnIcIch ,v těsné blízkosti vchodů do domů, jezdí cyklisté a to
bez jekéhokoli omezení a Často i velmi bezohledně.

Za této situace je již nane jvýše potřebné provést zde vhodná dopravní
opatřeníl znaČení , které navrhu,jeme provést v tomto rozsahu :

1/ omezit rychlost projiždějÍcÍch vozidel do 3Okm/hod.,
2/ omezit tonáŽ nákladních vozidel do 3,5t,
3/a) provádět kontrolu vozidel pomoci radaru s obrazovým záznamem- jednorázově,

b) ke snadnější kontrole majitelů vozidel bydhcích v této oblasti
( Zahradnická,U Pramene Či Ďo|ní Rybářská ) vydat povoleni ke vjezdu,

4/ vyznačit jIzdnľ pruh pro cyklisty či zákaz jejich jízdy po chodníku,
5/vyznačit parkování návštěvníkům Zimního stadionu.

Děkujeme
Za petiční výbor:

JUDr. F D
L Ko

V Litoměřicích březen r. 2020



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 
 

kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu 
  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23. dubna 2020 usneslo usnesením 

č. .../2/2020 vydat na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), 

a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 

 
Článek 1 

Předmět a cíl vyhlášky 
 
1) Předmětem této vyhlášky jsou: 

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

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

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

3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.2 
 

Článek 2 
Zákaz žebrání na veřejném prostranství 

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

památkové rezervace4 (grafické zobrazení vymezení tohoto území je uvedeno v příloze 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních 
předpisů6); 

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

 
Článek 3 

Výjimečné zkrácení doby nočního klidu 
 
1) Doba nočního klidu se zkracuje8 na celém území města: 

a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna;9 
b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května.10  

2) Doba nočního klidu se zkracuje11: 
a) v části města „Litoměřice – Město“ v noci z 17. 9. 2020 na 18. 9. 2020 a v noci 

z 18. 9. 2020 na 19. 9. 2020 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin;12  
b) na Mírovém náměstí v noci z 8. 8. 2020 na 9. 8. 2020 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 

hodin;13  
c) na Střeleckém ostrově v noci z 24. 7. 2020 na 25. 7. 2020 a v noci z 25. 7. 2020 na 26. 

7. 2020 na dobu od 01:30 hodin do 6:00 hodin;14 
d) na Lodním náměstí v noci ze 29. 5. 2020 na 30. 5. 2020, v noci ze 12. 6. 2020 na 13. 6. 

2020, v noci z 3. 7. 2020 na 4. 7. 2020, v noci z 12. 7. 2020 na 13. 7. 2020, v noci 
z 17. 7. 2020 na 18. 7. 2020, v noci z 14. 8. 2020 na 15. 8. 2020, v noci ze 21. 8. 2020 
na 22. 8. 2020, v noci z 28. 8. 2020 na 29. 8. 2020 a v noci z 4. 9. 2020 na 5. 9. 2020 
na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin, a dále v noci z 27. 6. 2020 na 28. 6. 2020 a 
v noci z 29. 8. 2020 na 30. 8. 2020 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin;15  

e) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 21. 8. 2020 na 22. 8. 2020, v noci z 22. 8. 2020 na 
23. 8. 2020 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;16 

f) na Střeleckém ostrově v noci z 16. 5. 2020 na 17. 5. 2020, v noci z 22. 5. 2020 na 23. 
 

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

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

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

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

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

např. pálení čarodějnic, stavění májek, Beltain apod. 
11 u příležitosti konání tradičních slavností a kulturních akcí (dále jen „akce“) 
12 akce „Vinobraní Litoměřice“ 
13 akce „Pivní slavnosti“ 
14 akce „Pokořen-komorní festival na břehu Labe“ 
15 akce „Hudební léto 2019“ 
16 akce „DCP hudební festival“ 



5. 2020, v noci z 29. 5. 2020 na 30. 5. 2020, v noci z 30. 5. 2020 na 31. 5. 2020, 
v nocích z pátků v měsíci červnu 2020 na následující soboty, v nocích ze střed 
v měsících červenci a srpnu 2020 na následující čtvrtky a v nocích z pátků v měsících 
červenci a srpnu 2020 na následující soboty, v noci ze 2. 9. 2020 na 3. 9. 2020, v noci 
ze 4. 9. 2020 na 5. 9. 2020, v noci z 9. 9. 2020 na 10. 9. 2020, v noci z 16. 9. 2020 na 
17. 9. 2020, v noci z 18. 9. 2020 na 19. 9. 2020, v noci z 23. 9. 2020 na 24. 9. 2020 a 
v noci z 25. 9. 2020 na 26. 9. 2020 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin, a v noci ze 
28. 8. 2020 na 29. 8. 2020 a v noci z 29. 8. 2020 na 30. 8. 2020 na dobu od 2:00 hodin 
do 6:00 hodin.17 
 

 
Článek 4 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje 
doba nočního klidu, ze dne 11. 4. 2019. 

 
Článek 5 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 

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

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

  
 
 
 
 
Doložka o vyhlášení vyhlášky 
Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona o obcích. Současně se vyhláška zveřejní 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ...2020. 
Sejmuto z úřední desky dne: ...2020. 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 
                                                                                                                     (razítko, podpis) 

 
17 akce „Projekce v letním kině“ 



 
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání 
a zkracuje doba nočního klidu 
 



Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání 
a zkracuje doba nočního klidu 
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
ÚSTECKÉHO KRAJE 
Územní odbor Litoměřice 
Českolipská 1997/11 
41201   Litoměřice 1 

 Městský úřad Litoměřice 
 Mírové náměstí 15/7 
 Litoměřice 1 

 41201 

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č.J. VYŘIZUJE/KONTAKT LITOMĚŘICE 
      HSUL-   408-3/LT-2020 plk. Ing. Boleslav Lang 5.2.2020 
       tel. 950 425 120,       
  boleslav.lang@ulk.izscr.cz 

Žádost o poskytnutí finančního daru 

Vážený pane starosto, 

dovolte, abych Vás touto cestou na základě dobrých vzájemných pracovních vztahů požádal o zvážení 
možnosti poskytnout HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Litoměřice finanční dar na nákup věcných 
prostředků požární ochrany pro stanici v Litoměřicích. 

Nákup věcných prostředků by výrazně přispěl ke zkvalitnění práce příslušníků při likvidaci následků 
požárů, zásahů na vodní hladině, u dopravních nehod a na úseku odborné přípravy jednotky PO.  

Jednalo by se o následující prostředky: 

1. FPS COM 7000 - základní komunikační jednotka do masky 

2. Klíčovací jednotka C-C550/EADS TPH-700 NON-EX 

Předpokládaná hodnota finančního daru je 100 000,- Kč. 
K dopisu přikládám stručné technické specifikace prostředků pro lepší představu, dále pak cenovou 
nabídku firmy Dräger. 
Za zvážení Vašich možností předem děkuji,  

s přátelským pozdravem     plk. Ing. Boleslav Lang 

 rada 
 ředitel Územního odboru Litoměřice 
 HZS Ústeckého kraje 

 podepsáno elektronicky 

Přílohy 
Technické specifikace jednotlivých prostředků 
Cenová nabídka 

Rozdělovník 
Bez dalších příjemců  

*HZSUX00880JW* 
HZSUX00880JW 

http://www.hzscr.cz/
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FPS COM 7000 - základní komunikační jednotka do masky 

  

Komunikační jednotka Dräger FPS COM 7000 byla speciálně vyvinuta pro celoobličejovou masku Dräger FPS 7000. 
Upevňuje se k rámu zorníku a je tedy plně integrovaná. Zajišťuje hands-free komunikaci mezi všemi uživateli 
ochranných dýchacích přístrojů během mise. Vynikající kvality hlasu je dosaženo odstraněním veškerého rušivého 
šumu. Speciálně navrženo pro nasazení pomocí chemických ochranných obleků. 

Klíčovací jednotka C-C550/EADS TPH-700 NON-EX 

 

Klíčovací jednotka umožňuje přímé propojení vysílačky typu Matra THP 700 s komunikační jednotkou v 
masce. Jednotka je vybavena integrovaným reproduktorem a mikrofonem. Jeho robustní a robustní 
design je schválen IP67.  
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Číslo smlouvy příjemce: 2020059 

SMLOUVA č. SPR/008/2020 

O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  
na podporu modernizace technického vybavení Územního odboru Litoměřice Hasičského záchranného 

sboru Ústeckého kraje v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020, kterou uzavřely tyto smluvní strany: 

Město Litoměřice, IČO 002 63 958 

se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

jednající Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100 

na straně jedné jako „poskytovatel“ 

a 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČO 708 86 300 

se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem                                                                                                      

jednající plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje 

bankovní spojení: Česká národní banka Ústí nad Labem, č. účtu: 19-76548881/0710 

ze strany druhé jako „příjemce“ 

společně též jako smluvní strany 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce ze svého rozpočtu na rok 2020 tímto poskytuje příjemci dotaci na 

výdaje spojené s modernizací technického vybavení územního odboru Litoměřice Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje ve výši 100 000 Kč (slovy: stotisíc korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy. Dotace 

bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. Příjemce je povinen užít dotaci ke sjednanému účelu. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v 

plné výši, je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku 

na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

4. Účelem dotace je zajištění nového technického vybavení HZS, které vhodným způsobem doplňuje stávající 

stav a rozšiřuje možnosti zásahů při mimořádných událostech na území Litoměřicka.   

5. Dotace je poskytnuta účelově na Podporu technického vybavení Hasičského záchranného sboru Ústeckého 

kraje Územního odboru Litoměřice. 

Článek II. 

Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

Povinnosti Příjemce: 

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci ke sjednanému účelu nejpozději do 31. 12. 2020. 

2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy. 

3. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce. 

4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele.  

5. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce není v 

insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce povinen neprodleně tuto 

skutečnost oznámit poskytovateli. Zahájení insolvenčního řízení proti příjemci je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele. 

6. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o zásadních změnách příjemce jako jsou vlastnická práva, 

vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního 

spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
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7. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s prezentací, že toto technické 

vybavení bylo podpořeno Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost  

o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

8. Příjemce je povinen předat poskytovateli finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o 

poskytnuté dotaci. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit v případě 

předčasné realizace nákupu technického vybavení do dvou měsíců po ukončení realizace, nejpozději však 

do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení 

finančního vypořádání dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace na další 

rok. 

9. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

10. Příjemce bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této 

Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

Prohlášení smluvních stran: 

11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za 

obchodní tajemství. Poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této 

Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny 

(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Ke zpracování osobních 

údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této 

Smlouvy je poskytovatel dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 

 

Článek III. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet  

do účetnictví příjemce. Příjemce se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly  

a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly 

respektovat. 

2. Příjemce bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané služby provádí Útvar obrany a krizového řízení 

MěÚ Litoměřice; příjemce se zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto útvaru veškerou součinnost včetně 

předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla 

dotace poskytnuta. 

3. Příjemce je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. Příjemce je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 

nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné 

správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této 

smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

4. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele bezodkladně o všech provedených kontrolách ze strany 

jiných subjektů než poskytovatele, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem 

těchto kontrol, a o jejich splnění.  

Článek IV. 

Doba trvání smlouvy 

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

plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

a) písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
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poskytovatele poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. 

b) písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď 

Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud 

příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

6. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce stanovených touto Smlouvou nebo obecně 

závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) příjemce použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této smlouvě,   

b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

d) příjemce změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast podpory, ztratí 

způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly 

čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a 

výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech 

stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se 

jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté 

peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním 

všech práv a povinností smluvních stran.  

7. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby a prokazující 

čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, 

který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od roku následujícího 

po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek V. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními 

předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití 

dotace se považuje porušení povinnosti příjemce, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků 

na účet příjemce a neprokáže-li příjemce, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků  

ve stanoveném termínu.  

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

rozpočtu poskytovatele.  

5. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě 

kontroly, že příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který 
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byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace 

poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,  

v jakém příjemce vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se 

na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž 

poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka 

dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k 

nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené v Článku 

II. odst. 8 a v Článku III. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 

2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 

rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí 

odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace  

o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele pro další období. 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 

příslušnými ustanoveními, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění 

pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

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

osobu.  

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

příjemce. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a svobodné 

vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost 

těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice. 

6. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Útvar obrany a krizového řízení Městského úřadu 

Litoměřice.           

7. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost 

tohoto právního jednání.  

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této 

Smlouvy v ISRS. 

9. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 

povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

10. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a tímto vyslovují svůj souhlas se 

zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se 

neuveřejňují. 
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11. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle 

které je tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

Smlouva schválena na XX. jednání zastupitelstva Města Litoměřice dne XX. XX. 2020 pod usnesením 

č. XXXX/2020. 

 

 

V Litoměřicích dne ____. ____. 2020 V Ústí nad Labem dne ____. ____. 2020 

Poskytovatel: 

____________________________________ 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta města Litoměřice 

 

Příjemce: 

____________________________________ 

plk. Ing. Roman Vyskočil 

vrchní rada 

ředitel HZS Ústeckého kraje 

 

 



Město Litoměřice

Mirové náměstí

412 01 Litoměřice
Obec Mlékojedy
Obec Mlékojeciy

Mlékojedy 41

412 01 Litoměřice

IČO: 00526151

Tel 416739010 Fax 416 73901Cl

e-mail' obec@mlekcjedy cz

Váš dopis zn.l ze dne . Naše zn.: Vyřizuje/linka: v Mlékojedech dne :

Vokálková/416739010 18.2.2020

V

Zádost : o požární ochranu

Dle telefonického rozhovoru Vás žádáme o zřízeni jednotky dobrovolných hasičů na základě
zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Děkujeme za kladné vyřízeni

Obec Mlékojedy

Mlékojedy 41

412 01 Litoměřice

Obee
* U'i.(""' *% eó)

Tereza Vokálková

místostarosta obce

4
Přílohy'.

.8 .m'

Obec Mlékojedy, Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice Tel: 416 739 010 Fax:416 739 010 e-mail: obec@mlekojedy.eu
IČO: 00526151



Smlouva o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany 

zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem 

Litoměřice a obcí Mlékojedy 
 

na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice ze dne xxxxxxx, č. xxxxxx, usnesení 

Zastupitelstva obce Mlékojedy ze dne xxxxxxx, č. xxxxxxx, a na základě souhlasu 

Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se zřízením společné jednotky požární 

ochrany ze dne xxxxxxx, č. xxxxxxx, dnešního dne, měsíce a roku uzavírají níže uvedené 

smluvní strany tuto 

 

Smlouvu o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné 

jednotky požární ochrany 

 

uzavřenou dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) v souladu s ustanovením § 69a zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), 

a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000, o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi: 

 

město Litoměřice 

IČ: 00263958 

DIČ: CZ00263958 

zastoupené starostou města: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

bankovní spojení: č. ú. 1524471/0100 

tel.: 416916111 

kontaktní osoba: Miroslav LETAFKA 

(dále jen „město Litoměřice“) 

 

a 

 

obec Mlékojedy 

IČ: 00526151 

DIČ: CZ00526151 

zastoupená starostou obce: Ing. Ondřej SCHOŘ 

bankovní spojení: č. ú. 33622471/0100 

tel.: 416739010 

kontaktní osoba: Tereza VOKÁLKOVÁ 

(dále jen „obec Mlékojedy“) 

 

Preambule 

S ohledem na to, že smluvní strany jsou povinny dle příslušných ustanovení zákona o PO 

zřídit jednotku požární ochrany, a vzhledem k tomu, že obec Mlékojedy nemá zřízenou 

jednotku požární ochrany, uzavírají proto smluvní strany tuto smlouvu, a to za účelem zřízení 

společné jednotky požární ochrany ve smyslu ustanovení § 69a zákona o PO. 

 

 

 



I.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zřízení společné jednotky požární ochrany a plnění úkolů 

na úseku požární ochrany. 

2. Jednotka požární ochrany (jednotka sboru dobrovolných hasičů) města Litoměřice 

(ev. č. 423100) bude po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy zabezpečovat činnost 

jednotky požární ochrany obce Mlékojedy, a to v katastrálním území obce Mlékojedy, a 

bude tedy ve smyslu výše uvedených zákonných ustanovení společnou jednotkou požární 

ochrany. 

3. Společná jednotka požární ochrany bude zřízena a začne plnit úkoly dle této smlouvy a 

zákonných předpisů s účinností ode dne 1. 1. 2021. 

 

II.  

Plnění úkolů, podrobnosti jejich zabezpečení 

1. Společná jednotka požární ochrany bude plnit úkoly podle §70 odst. 1 zákona o PO. 

2. Společná jednotka požární ochrany bude plnit zejména tyto základní úkoly: 

• provádí zásah na katastrálním území obce Mlékojedy dle příslušné dokumentace 

požární ochrany a platných právních předpisů nebo při soustředění a nasazování 

sil a prostředků, 

• neprodleně podává zprávy o svém výjezdu a zásahu krajskému operačnímu 

a informačnímu středisku (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 

• provádí záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech a živelních 

pohromách. 

3. K plnění těchto úkolů bude jednotka využívat majetku ve vlastnictví města Litoměřice. 

4. Obec Mlékojedy ke dni podpisu smlouvy předá městu Litoměřice k plnění úkolů potřebnou 

dokumentaci požární ochrany a dále zabezpečí její pravidelnou aktualizaci tak, aby byla 

v souladu se skutečným stavem. Jedná se zejména o: 

• požární řád obce, 

• mapu katastrálního území s čísly popisnými a orientačními u budov a vyznačenými 

produktovody, 

• seznam zdrojů vody pro hašení požárů, 

• dokumentaci zdolávání požáru, 

• kontaktní údaje na vedení obce Mlékojedy. 

5. Obec Mlékojedy ve svém katastrálním území umožní min. 1x ročně společné jednotce 

požární ochrany provedení cvičení. Činnost společné jednotky požární ochrany 

v organizačním řízení bude zabezpečovat město Litoměřice. 

 

III.  

Finanční zabezpečení 

1. Obec Mlékojedy bude městu Litoměřice přispívat na činnost společné jednotky částkou 

stanovenou v souladu s ustanovením § 69a odst. 4 zákona o PO ve výši potřebné pro 

zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu. 

2. Tato částka je stanovena na 1.250, - Kč měsíčně s tím, že bude hrazena jednorázovou 

platbou za 12 měsíců předem, tedy 15.000, - Kč za kalendářní rok. 

3. V případě, že smlouva nebude platná a účinná po celých 12 měsíců v kalendářním roce, 

bude plnění odpovídat poměrné části odpovídající počtu měsíců. 

 

 



4. Zbývající náklady na činnost jednotky budou hrazeny městem Litoměřice. 

5. Příspěvek na činnost společné jednotky bude splatný k 31. květnu daného roku 

a v případě ukončení platnosti smlouvy k datu ukončení platnosti smlouvy na číslo účtu 

9005-1524471/0100, variabilní symbol 2301. 

 

IV.  

Zánik smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. V případě neplnění smluvních závazků kteroukoliv smluvní stranou, ale rovněž i bez 

tohoto důvodu, může být smlouva oboustranně ukončena její písemnou výpovědí 

doručenou druhé smluvní straně s tím, že výpovědní lhůta je šest měsíců a počíná běžet 

prvního dne následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. V případě pochybností ohledně dne doručení platí, že výpověď byla doručena třetí 

den ode dne odeslání. 

 

V.  

Závěrečná ustanovení 

1. Vše ostatní, co není uvedeno v této smlouvě, se řídí na základě dohody smluvních stran 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Subjektem udělujícím předchozí souhlas je v souladu s § 69a odst. 3 zákona o PO 

hasičský záchranný sbor kraje, tedy pro obce ležící na území Ústeckého kraje to je 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. 

3. Jakákoliv změna, doplnění či úkon vedoucí ke zrušení této smlouvy musí mít písemnou 

formu a být oznámeno schvalujícímu orgánu. 

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 

strana obdrží po jednom vyhotovení, třetí je určen pro Hasičský záchranný sbor 

Ústeckého kraje. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

• Usnesení Zastupitelstva města Litoměřice ze dne xxxxxxx, č. xxxxxxx 

• Usnesení Zastupitelstva obce Mlékojedy ze dne xxxxxxx, č. xxxxxxx 

• Souhlas Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se zřízením společné 

jednotky požární ochrany ze dne xxxxxxx, č. xxxxxxx 

6. Smlouva je platná a účinná po podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího podpisu 

schvalujícím orgánem. 

7. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, 

že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod 

nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje 

vlastnoruční podpisy. 

 

V Litoměřicích dne……………… 

 

 

 

 

   …………………………………………              ………………………………………… 

                 za město Litoměřice                                       za obec Mlékojedy 

 starosta města Mgr. Ladislav CHLUPÁČ         starosta obce Ing. Ondřej SCHOŘ 
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Vážení zastupitelé,
obracím se na vás v záležitosti neadekvátně vysoké dani z nemovitých věcí a zcela nevyhovujIcIch
podmínek ve vztahu k bezpečnosti pěších osob. Jedná se o předměstskou část Litoměřic v úseku od
nákupního centra Na Soutoku směr Terezín. Rodinný dům se nacházív uvedené části města na
adrese Želetická 809/32.

Město v této oblasti nezajišťuje téměř žádně služby, které maji k dispozici obyvatelé města
v Litoměřicích, přesto je již mnoho let zpátky stanovený shodný koeficient pro výpočet daně
z nemovitých věcí ( totožná cena za m2 jako ve městě). Očekávali jsme změnu pokud docházelo ke
stavebním úpravám v minulých letech v blízkém sousedství, ale zcela marně. Většina úprav končila
v úrovni tabule s názvem města, která je umístěná kousek za budovou firmy Kovobel tj. cca 500 m
vzdáleném od našeho rodinného domu.

Pro příklad uvádím několik nejvýznamnějších skutečností: '
- do dnešního dne nebyla v této lokalitě vybudována kanalizace
- absence jakéhokoliv opatření na zmírnění škod při povodních a záplavách včetně instalace
výstražného informačního systému
- absence zřIzenI zastávky pro bezplatnou linku MHD (konči v nákupním centru Na Soutoku)

Samostatnou kapitolou je zcela aĹarmujÍcÍ a naprosto nevyhovující stav pro pohyb chodců v této
oblasti. Přesto, že se jedná o velmi frekventovanou silničnI komunikaci 1. třídy a navíc zde již
došlo opakovaně k vážným silničním nehodám s následným usmrcením chodců, nikdo se touto
problematikou nezabývá.
- umÍstěni tabule s názvem města umožňuje jízdu silničnIch vozidel bez omezeni rychlosti
-chybí chodníky nebo alespoň řádně vyznačená stezka pro chodce
-chybí veřejné osvětlení
-existence 2 čerpacích stanic vlevo a vpravo vedle vozovky v rozmezí cca 100 m od sebe s výjezdem i
vjezdem v místě výše uvedeného bydliště už vůbec neumožňuje bezpečný pohyb chodců, neboť se za
všech okolností jedná o pohyb na vozovce, kde nemá řidič povinnost chodce upřednostňovat.
Nedávno mě jeden řidič při výjezdu z čerpací stanice málem srazil navíc s arogantní připomínkou, že
se pohybuji po silnici - nic jiného zde ovšem není k dispozici
- absence přechodu pro chodce (nejbližší přechod je před kruhovým objezdem na křižovatce Terezín)
- mnohdy čekám nekonečné minuty, než mohu bezpečně přejít vozovku směrem do domu, řidiči zde
nemají stanovenou povinnost přednostně umožnit chodci přechod přes vozovku
-pokud půjdu na přechod až ke kruhovému objezdu pohybuji se po vozovce

Žádám o řešení bezpečnosti chodců v této části města a též písemnou informaci o přijetí adekvátních
opatření na zlepšení současného stavu včetně časového horizontu jejich plnění.



l když si uvědomuji přínos získaných financi z daní, které má město plně k dispozici, považuji
stanovené podmínky pro výpočet dani z nemovitosti za diskriminační s ohledem na již uvedené
skutečnosti

Z těchto důvodů žádám Radu města o snÍženÍ koeficientu pro výpočet dani z nemovitých věcí dle
Zák. č. 338/1992 Sb. (§11) pro lokalitu, ve které se rodinný dům nachází..

,,,,,,,,,m
Ing. J K

l
V Litoměřicích dne 26.Ĺ2020

I

Potvrzení o převzetí:



M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č.  2/2015, 
 

o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice vydává dne 17. září 2015 podle ustanovení § 6 odst. 4 

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

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

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Článek 1 

Koeficient – daň ze stavebních pozemků 
 

Pro výpočet sazby daně ze stavebních pozemků1) se stanoví dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona 

o dani z nemovitých věcí pro všechny jednotlivé části města2) koeficient ve výši 2,5. 

 
Článek 2 

Koeficient – daň ze staveb a jednotek 
 

1) Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb a zdanitelných 

jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písmeno a) a f) zákona o dani z nemovitých věcí3) se 

stanoví dle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí pro všechny jednotlivé 

části města4) koeficient ve výši 2,5. 

2) Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb a zdanitelných 

jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona o dani z nemovitých věcí5) se 

stanoví dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí v celém městě 

koeficient ve výši 1,5. 

 
Článek 3 

Místní koeficient 
 

Na území celého města se stanoví místní koeficient ve výši 2.6) 

 

 
1) § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí 
2) tj. Litoměřice – Město, Předměstí, Za nemocnicí a Pokratice 
3) - budovy obytných domů a ostatní budovy tvořící příslušenství k budovám obytných domů 

   - ostatní zdanitelné jednotky 
4) tj. Litoměřice – Město, Předměstí, Za nemocnicí a Pokratice 
5) - budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinných domů užívané pro rodinnou rekreaci a budovy, které plní 

doplňkovou funkci k těmto budovám, 

   - garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část 

podlahové plochy je užívána jako garáž 

   - zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné 

stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy 

zdanitelné jednotky je užívaná k 

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

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

3. ostatním druhům podnikání 
6) Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo 

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

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



Článek 4 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitých věcí, ze dne 16. 9. 2014. 

 
Článek 5 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vyvěšeno na úřední desce dne: ......................... 2015 

 

Sejmuto z úřední desky dne:   ......................... 2015 



Předměstí

Pokratice

Litoměřice-Město
Za nemocnicí

Litoměřice- části obce



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

9. 3. 2020

Martina Skoková
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Vážení zastupitelé,
obracím se na vás v záležitosti neadekvátně vysoké dani z nemovitých věcí a zcela nevyhovujIcIch
podmínek ve vztahu k bezpečnosti pěších osob. Jedná se o předměstskou část Litoměřic v úseku od
nákupního centra Na Soutoku směr Terezín. Rodinný dům se nacházív uvedené části města na
adrese Želetická 809/32.

Město v této oblasti nezajišťuje téměř žádně služby, které maji k dispozici obyvatelé města
v Litoměřicích, přesto je již mnoho let zpátky stanovený shodný koeficient pro výpočet daně
z nemovitých věcí ( totožná cena za m2 jako ve městě). Očekávali jsme změnu pokud docházelo ke
stavebním úpravám v minulých letech v blízkém sousedství, ale zcela marně. Většina úprav končila
v úrovni tabule s názvem města, která je umístěná kousek za budovou firmy Kovobel tj. cca 500 m
vzdáleném od našeho rodinného domu.

Pro příklad uvádím několik nejvýznamnějších skutečností: '
- do dnešního dne nebyla v této lokalitě vybudována kanalizace
- absence jakéhokoliv opatření na zmírnění škod při povodních a záplavách včetně instalace
výstražného informačního systému
- absence zřIzenI zastávky pro bezplatnou linku MHD (konči v nákupním centru Na Soutoku)

Samostatnou kapitolou je zcela aĹarmujÍcÍ a naprosto nevyhovující stav pro pohyb chodců v této
oblasti. Přesto, že se jedná o velmi frekventovanou silničnI komunikaci 1. třídy a navíc zde již
došlo opakovaně k vážným silničním nehodám s následným usmrcením chodců, nikdo se touto
problematikou nezabývá.
- umÍstěni tabule s názvem města umožňuje jízdu silničnIch vozidel bez omezeni rychlosti
-chybí chodníky nebo alespoň řádně vyznačená stezka pro chodce
-chybí veřejné osvětlení
-existence 2 čerpacích stanic vlevo a vpravo vedle vozovky v rozmezí cca 100 m od sebe s výjezdem i
vjezdem v místě výše uvedeného bydliště už vůbec neumožňuje bezpečný pohyb chodců, neboť se za
všech okolností jedná o pohyb na vozovce, kde nemá řidič povinnost chodce upřednostňovat.
Nedávno mě jeden řidič při výjezdu z čerpací stanice málem srazil navíc s arogantní připomínkou, že
se pohybuji po silnici - nic jiného zde ovšem není k dispozici
- absence přechodu pro chodce (nejbližší přechod je před kruhovým objezdem na křižovatce Terezín)
- mnohdy čekám nekonečné minuty, než mohu bezpečně přejít vozovku směrem do domu, řidiči zde
nemají stanovenou povinnost přednostně umožnit chodci přechod přes vozovku
-pokud půjdu na přechod až ke kruhovému objezdu pohybuji se po vozovce

Žádám o řešení bezpečnosti chodců v této části města a též písemnou informaci o přijetí adekvátních
opatření na zlepšení současného stavu včetně časového horizontu jejich plnění.



l když si uvědomuji přínos získaných financi z daní, které má město plně k dispozici, považuji
stanovené podmínky pro výpočet dani z nemovitosti za diskriminační s ohledem na již uvedené
skutečnosti

Z těchto důvodů žádám Radu města o snÍženÍ koeficientu pro výpočet dani z nemovitých věcí dle
Zák. č. 338/1992 Sb. (§11) pro lokalitu, ve které se rodinný dům nachází..

,,,,,,,,,m
Ing. J K

l
V Litoměřicích dne 26.Ĺ2020

I

Potvrzení o převzetí:



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 

 
 
pro jednání ZM, dne:  08.12.2016 
předkládá: starosta – Mgr. Ladislav Chlupáč 
vypracoval: vedoucí KSaT - Bc. Martina Skoková 
                   vedoucí oddělení IT – Ing. Leona Slabochová   
  
Návrh: schválení pověření k přípravě změn částí města 
 
Odůvodnění:   
Vedení města i na základě podnětu občana zvažuje změny stávajících částí města 
Litoměřice. Např. oblast Želetic (cca 46 adresních míst) tvoří přirozenou část města 
oddělenou tokem Labe. Toto území má stanovenou stejnou výši daně z nemovitých věcí jako 
zbývající části města, přitom se jedná o záplavovou oblast. Podobná situace je i v oblasti 
Střeleckého ostrova, Lodního náměstí a ulice Pobřežní, kde by také mohla být vytvořena 
část města, např. s názvem Pobřežní.  
Pro výpočet daně z nemovitých věcí je obecně závaznou vyhláškou možné stanovit 
koeficient násobící základní sazbu daně odlišně pro jednotlivé části města, nikoli však pro 
jiné oblasti např. okruh ulic.  
V současné době je město Litoměřice rozděleno na čtyři části, a to Litoměřice – Město, 
Litoměřice – Předměstí, Pokratice a Za nemocnicí.  
Část města Za nemocnicí je tvořena pouze Dómským náměstím (13 adresních míst)  
a i název této městské části je již neaktuální.  
Změna částí města by se dotkla osob (fyzických a právnických) žijících a podnikajících  
na dotčených územích, a proto by bylo třeba o těchto změnách dlouhodobě informovat. 
Vzhledem k tomu, že změna vyhlášky musí být sdělena finančnímu úřadu do 1. října, aby 
mohla být účinná od 1.1. následujícího roku, je na přípravu této změny dostatek času.    
Podle § 28 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o zřízení či zrušení části obce  
a jejím názvu zastupitelstvo obce. Tuto změnu je obec povinna oznámit Ministerstvu vnitra  
a Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, který údaje o části obce zapisuje  
do základního registru územní identifikace (RÚIAN). Část obce vzniká (zaniká) tímto 
zápisem. 
 
Stávající situace a návrhy možných změn jsou vyznačeny v přílohách tohoto návrhu.        
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM pověřuje dotčené odbory městského úřadu přípravou změn částí města a koordinací této 
přípravy pověřuje odbor Kancelář starosty a tajemníka, současně vyslovuje souhlas 
s informováním veřejnosti a dotčených osob o těchto změnách (návrhy změn viz příloha orig. 
zápisu). 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 



Předměstí

Pokratice

Želetice

Litoměřice-Město

Litoměřice - části obce návrh 1



Pobrezni

Předměstí

Pokratice

Želetice

Litoměřice-Město

Litoměřice - části obce návrh 2



U S N E S E N Í 
  

9. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 8. 12. 2016 od 16:00 hod. 
v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

  
Počet přítomných členů ZM: 23  
  
Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 9. zasedání projednalo pod usnesením č: 
 

171/9/2016 

Schválení pověření k přípravě změn částí města 

ZM pověřuje dotčené odbory městského úřadu přípravou změn částí města a koordinací této přípravy 
pověřuje odbor Kancelář starosty a tajemníka, současně vyslovuje souhlas s informováním veřejnosti a 
dotčených osob o těchto změnách (návrhy změn viz příloha orig. zápisu). 

 

 
  
  
  

………………………… 

Mgr. Karel Krejza 

1.místostarosta města 

  
  
  
  
  

.……………………….. 
Ing. Pavel Grund 

2.místostarosta města 
  

  
  
  
  
Zhotovila: Jana Váchová 

dne: 14. 12. 2016 

  

 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   RM 
 
 
pro jednání RM, dne:  02.03.2017 
předkládá: tajemník – Mgr. Milan Čigáš 
                  vedoucí KSaT - Bc. Martina Skoková 
                   
Návrh: doporučení ZM ve věci změn částí města 
 
Odůvodnění:   
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 8.12.2016 schválilo přípravu změn částí města,  
za tímto účelem se sešla pracovní skupina sestávající z tajemníka, vedoucích dotčených 
odborů a tiskové mluvčí města). Pracovní skupina se po prodiskutování problematiky 
rozhodla podrobněji informovat RM o všech důsledcích, které by taková změna přinesla 
občanům i podnikatelům a požádat ji o doporučení dalšího postupu ZM. 
Pracovní skupina navrhuje rozdělení změn částí města do dvou etap – první, kterou 
navrhuje realizovat v letošním roce, je zrušení části města Za nemocnicí, která splyne 
s částí Předměstí. Tato změna není rozsáhlá a dotkne se jen malého okruhu osob. Zároveň 
z ní nevyplývají žádné vysoké náklady pro město, viz vyjádření správního odboru. 
Druhou etapu změn (část Želetice, popř. Pobřežní) je třeba pečlivě zvážit a nejprve si 
zodpovědět otázku v čem bude vznik těchto nových částí prospěšný občanům a městu. 
Pracovní skupina se v této souvislosti zamýšlela nad dopadem vzniku nové části města  
do všech oblastí činnosti města, městského úřadu, ale i orgánů státní správy. Např. byli 
dotázáni i členové Bezpečnostní rady ORP, kteří se vyjádřili, že z hlediska jejich činnosti 
nemá členění města praktický význam. Stejný názor zastává i pracovní skupina. Zůstávají 
tedy dvě oblasti, v nichž se může rozdělení částí města projevit, a to možnost vzniku 
osadního výboru podle zákona o obcích a stanovení odlišného koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí obecně závaznou vyhláškou. 
Pokud se týká daně z nemovitých věcí, která je 100% příjmem města, používá finanční úřad 
členění podle katastrálních území a není tedy možné zjistit, kolik činí tato daň např.  
za Želetice, ani rozlišit v této lokalitě poplatníky - fyzické osoby a právnické. V této souvislosti 
připomínáme původní myšlenku – snížit daň z nemovitostí z důvodu, že se jedná o zátopové 
oblasti. Tuto situaci řeší právní předpis možností jednorázového osvobození v případě např. 
povodní či jiných živelních katastrof, kdy je možné vztáhnout osvobození k jednotlivým ulicím 
nebo i k domům. Stanovením odlišného koeficientu by došlo k trvalému snížení daně resp. 
na dobu platnosti OZV.     
 
Dopad do rozpočtu města: 
Dopad do rozpočtu města by byl úměrný tomu, jaké změny zastupitelstvo schválí a jaké 
v této souvislosti poskytne kompenzace občanům a právnickým osobám. 
 
Návrh na usnesení:    
a) RM doporučuje ZM schválit realizaci zrušení části města Za nemocnicí v roce 2017. 
  
b) RM ne/doporučuje ZM schválit vznik nových částí města (Želetice, Pobřežní) v další 
etapě. 
   
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení RM č.:        
 



Vyjádření odborů MěÚ Litoměřice 
 
Správní odbor: 
1.Změny se dotknou občanů tím, že si budou muset změnit občanské průkazy. Změna se 
týká do 20 osob v části Za Nemocnicí a do 200 osob v části Želetice. Změny provedeme 
občanům bezplatně. V případě potřeby můžeme zřídit na určitou dobu detašované 
pracoviště v azylovém domě žádosti "nabrat" a v dalším termínu občanské průkazy předat. 
  
2.Příprava a výdej nových občanských průkazů zásadně neovlivní činnost oddělení 
správních činností. 

 
3. Pokud budou tabulky čísel popisných a orientačních řešeny z úrovně úřadu tak: 
a) Správní odbor vyčlení finanční prostředky, 
b)Správní odbor nebude řešit označování domů tabulkami, tato pracovní povinnost nepřísluší 
správnímu odboru. 
  
Stavební úřad: 
Stavební úřad bude po vydání usnesení zastupitelstva o předmětné změně rozhodovat  
o přidělení nových čísel popisných. V části města "Za nemocnicí" se to týká pouze  třinácti 
čísel popisných. Všechny budovy jsou ve vlastnictví církve, tedy vlastníkem je Biskupství 
litoměřické. Je vhodné, aby se tato část města připojila k části "Předměstí". Dalším krokem 
SÚ by pak bylo provedení změn v registru RÚIAN.  
 
Odbor dopravy:  
Tato změna by se dle našeho názoru neměla občanů zásadně dotknout či jim způsobit 
zvýšené náklady. Např. v řidičských průkazech je uvedena jako bydliště pouze obec, resp. 
město - tedy Litoměřice. Změna názvu části města tedy nemá na tuto oblast dopad. 
Co se týká vozidel, tam v některých případech ve "velkém TP či ORV" je u ulice a obce 
uvedena i dílčí část města, ale dle našeho názoru tím není založena nutnost hlásit změnu 
bydliště pro zápis změny. 
Pokud by na zápisu někdo trval, pak dle ust. § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích, takovýto zápis provedeme zdarma.  
 
Živnostenský úřad: 
FO podnikatel: výměna živnostenského oprávnění (změna sídla zpoplatněna 100 Kč - 
osvobozeno), až po změně v OP, 
 
PO: změna se převezme z obchodního rejstříku, u nás bez poplatku, v případě vystavení 
aktuálního výpisu ze ŽR na žádost - 20 Kč á strana (nevztahuje se osvobození), 
změnu musí podnikatel sám zajistit na OR - zpoplatněno 2 000 Kč, v případě nutnosti měnit 
notářský zápis - poplatek notáři. 
 
 
Tisková mluvčí: 
Vzhledem ke značné zátěži, kterou tento krok v případě Želetic přinese jak pro fyzické, tak  
i právnické osoby, navrhuji s jeho realizací nespěchat, ale nejprve ho dostatečně připravit  
v případě, že se pro něj rada města a zastupitelé po zvážení všech negativ skutečně 
rozhodnou. Pokud k němu přistoupí (při započtení nákladů města na realizaci), navrhuji 
nejprve připravit informační kampaň prostřednictvím Radničního zpravodaje, ankety na 
sociálních sítích, mobilního rozhlasu, veřejného projednání apod. Zřetelně lidem vyjmenovat 
na jedné straně pozitiva, která jim změna přinese, a v protikladu uvést všechny povinnosti, 
které budou muset absolvovat.  
 



USNESENÍ 
  

z 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2.3.2017 
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města 

  
Přítomno 6 členů RM 
  
  
Rada města Litoměřic na svém 5. jednání projednala pod usnesením č.: 
 

113/5/2017 
Doporučení ZM ve věci změn částí města 

a) RM doporučuje ZM schválit realizaci zrušení části města Za nemocnicí v roce 2017. 

b) RM nedoporučuje ZM schválit vznik nových částí města (Želetice, Pobřežní) v další etapě. 
 
 
 

  
Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta města 
  
  
  
  
  
  

Ing. Pavel Grund 
2. místostarosta města 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zhotovila: Eva Chrudimská 
Dne: 8.3.2017 
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš 
 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  29.06.2017 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí KSaT 
                   
Návrh: schválení změn částí města 
 
Odůvodnění:   
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 8.12.2016 schválilo přípravu změn částí města,  
za tímto účelem se sešla pracovní skupina sestávající z tajemníka, vedoucích dotčených 
odborů a tiskové mluvčí města. Pracovní skupina se po prodiskutování problematiky 
rozhodla podrobněji informovat RM o všech důsledcích, které by taková změna přinesla 
občanům i podnikatelům a RM doporučila ZM schválit pouze zrušení části města  
Za Nemocnicí a další změny (zřízení nových částí) nedoporučila. 
Navrhuje se tedy zrušení části města Za nemocnicí, která splyne s částí Předměstí. Tato 
změna není rozsáhlá a dotkne se jen malého okruhu osob. Zároveň z ní nevyplývají žádné 
vysoké náklady pro město, viz vyjádření správního odboru. 
Vznik nových částí města (např. část Želetice, Pobřežní) po pečlivém zvážení RM 
nedoporučuje, neboť neshledala vznik těchto nových částí jako prospěšný občanům a městu. 
Pracovní skupina se zamýšlela nad dopadem vzniku nových částí města  
do všech oblastí činnosti města, městského úřadu, ale i orgánů státní správy. Např. byli 
dotázáni i členové Bezpečnostní rady ORP, kteří se vyjádřili, že z hlediska jejich činnosti 
nemá členění města praktický význam. Stejný názor zastává i pracovní skupina. Zůstávají 
tedy dvě oblasti, v nichž se může rozdělení částí města projevit, a to možnost vzniku 
osadního výboru podle zákona o obcích a stanovení odlišného koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí obecně závaznou vyhláškou. Žádná iniciativa občanů směrem ke zřízení 
osadního výboru není zaznamenána. 
Pokud se týká daně z nemovitých věcí, která je 100% příjmem města, používá finanční úřad 
členění podle katastrálních území a není tedy možné zjistit, kolik činí tato daň např.  
za Želetice, ani rozlišit v této lokalitě poplatníky - fyzické osoby a právnické. V této souvislosti 
připomínáme původní myšlenku – snížit daň z nemovitostí z důvodu, že se jedná o zátopové 
oblasti. Tuto situaci řeší právní předpis možností jednorázového osvobození v případě např. 
povodní či jiných živelních katastrof, kdy je možné vztáhnout osvobození k jednotlivým ulicím 
nebo i k domům. Z tohoto pohledu se jeví zřízení nových částí města jako nadbytečné.      
 
Dopad do rozpočtu města: 
Dopad do rozpočtu města by byl úměrný tomu, jaké změny zastupitelstvo schválí. 
 
Návrh na usnesení:    
a) ZM schvaluje zrušení části města Za nemocnicí,  
  
b) ZM neschvaluje vznik nových částí města (např. Želetice, Pobřežní). 
   
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 
 



Vyjádření odborů MěÚ Litoměřice 
 
Správní odbor: 
1.Změny se dotknou občanů tím, že si budou muset změnit občanské průkazy. Změna se 
týká do 20 osob v části Za Nemocnicí a do 200 osob v části Želetice. Změny provedeme 
občanům bezplatně. V případě potřeby můžeme zřídit na určitou dobu detašované 
pracoviště v azylovém domě žádosti "nabrat" a v dalším termínu občanské průkazy předat. 
  
2.Příprava a výdej nových občanských průkazů zásadně neovlivní činnost oddělení 
správních činností. 

 
3. Pokud budou tabulky čísel popisných a orientačních řešeny z úrovně úřadu tak: 
a) Správní odbor vyčlení finanční prostředky, 
b)Správní odbor nebude řešit označování domů tabulkami, tato pracovní povinnost nepřísluší 
správnímu odboru. 
  
Stavební úřad: 
Stavební úřad bude po vydání usnesení zastupitelstva o předmětné změně rozhodovat  
o přidělení nových čísel popisných. V části města "Za nemocnicí" se to týká pouze  třinácti 
čísel popisných. Všechny budovy jsou ve vlastnictví církve, tedy vlastníkem je Biskupství 
litoměřické. Je vhodné, aby se tato část města připojila k části "Předměstí". Dalším krokem 
SÚ by pak bylo provedení změn v registru RÚIAN.  
 
Odbor dopravy:  
Tato změna by se dle našeho názoru neměla občanů zásadně dotknout či jim způsobit 
zvýšené náklady. Např. v řidičských průkazech je uvedena jako bydliště pouze obec, resp. 
město - tedy Litoměřice. Změna názvu části města tedy nemá na tuto oblast dopad. 
Co se týká vozidel, tam v některých případech ve "velkém TP či ORV" je u ulice a obce 
uvedena i dílčí část města, ale dle našeho názoru tím není založena nutnost hlásit změnu 
bydliště pro zápis změny. 
Pokud by na zápisu někdo trval, pak dle ust. § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích, takovýto zápis provedeme zdarma.  
 
Živnostenský úřad: 
FO podnikatel: výměna živnostenského oprávnění (změna sídla zpoplatněna 100 Kč - 
osvobozeno), až po změně v OP, 
 
PO: změna se převezme z obchodního rejstříku, u nás bez poplatku, v případě vystavení 
aktuálního výpisu ze ŽR na žádost - 20 Kč á strana (nevztahuje se osvobození), 
změnu musí podnikatel sám zajistit na OR - zpoplatněno 2 000 Kč, v případě nutnosti měnit 
notářský zápis - poplatek notáři. 
 
 
Tisková mluvčí: 
Vzhledem ke značné zátěži, kterou tento krok v případě Želetic přinese jak pro fyzické, tak  
i právnické osoby, navrhuji s jeho realizací nespěchat, ale nejprve ho dostatečně připravit  
v případě, že se pro něj zastupitelé po zvážení všech negativ skutečně rozhodnou. Pokud k 
němu přistoupí (při započtení nákladů města na realizaci), navrhuji nejprve připravit 
informační kampaň prostřednictvím Radničního zpravodaje, ankety na sociálních sítích, 
mobilního rozhlasu, veřejného projednání apod. Zřetelně lidem vyjmenovat na jedné straně 
pozitiva, která jim změna přinese, a v protikladu uvést všechny povinnosti, které budou 
muset absolvovat.  
 





Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 98627748-109264-170718114810, že tento dokument, který vznikl 
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně 
shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: MARTINA SKOKOVÁ

Vystavil: Město Litoměřice
Pracoviště: Město Litoměřice
V Litoměřicích dne 18.07.2017

98627748-109264-170718114810





USNESENÍ 
  

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

  
Počet přítomných členů ZM: 25 

  
Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 7. zasedání projednalo pod usnesením č: 

133/7/2017 

Revokace usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 – zrušení části města 

ZM revokuje usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 a neschvaluje zrušení části města 
Za nemocnicí. 
 
 

  
  
  
  

………………………… 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta města 

  
  
  
  
  

  ….……………………….. 
Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta města 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Chrudimská 
Dne: 20.9.2017 
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SMLOUVA O KOUPI ZÁVODU 

Krajská zdravotní, a.s. 
IČO: 25488627 
se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, PSČ 400 11 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1550 
zastoupená Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva 
  Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva 

na straně jedné jako „Kupující“ 

a 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 
IČO: 06199518 
se sídlem v Litoměřicích, Žitenická 2084, Předměstí, PSČ 412 01 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2641 
zastoupená xxxxxxxx 

na straně druhé jako „Prodávající“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o koupi závodu (dále jen „Smlouva“) podle 
ustanovení § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Kupující je obchodní společností, jejímž jediným akcionářem je Ústecký kraj a jejímž hlavním 
účelem je poskytování zdravotních služeb zejména obyvatelům Ústeckého kraje. 

2. Prodávající je obchodní společností, jejímž jediným akcionářem je město Litoměřice a jejímž 
hlavním účelem je poskytování zdravotních služeb zejména obyvatelům Litoměřicka. 

3. Předmětem převodu dle této Smlouvy je obchodní závod Prodávajícího, tj. obchodní závod 
Nemocnice Litoměřice, a.s. jakožto organizovaný soubor jmění, který Prodávající vytvořil a který 
z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti (podnikání) a který je jeho výlučným vlastnictvím 
(to vše dále jen „Závod“). Závod slouží zejména k poskytování zdravotních služeb v rámci 
litoměřické nemocnice a k související doplňkové činnosti. Z důvodu právní jistoty Prodávající a 
Kupující výslovně sjednávají, že součástí Závodu nejsou věci, práva a pohledávky sloužící výlučně 
k zajištění fungování Prodávajícího po účinnosti této Smlouvy, zejména smlouvy o výkonu funkce 
uzavřené s členy orgánů Prodávajícího, smlouva řešící zpracování a podání daňového přiznání 
k dani z příjmu právnických osob nebo smlouva o právní pomoci. 

4. Kupující a jeho akcionář provedli před uzavřením této Smlouvy prostřednictvím společnosti AGIS 
účetnictví a daně, a.s., IČ: 25008340, na základě poskytnutých podkladů, jak jsou vymezeny 
v Příloze č. XXX 10 této Smlouvy, právní, technickou, daňovou, personální a ekonomickou 
prověrku Závodu (dále jen „Prověrka“). 
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II. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Závod a umožní mu nabýt 
vlastnické právo k Závodu, a Kupující se zavazuje, že Závod převezme a zaplatí Prodávajícímu 
kupní cenu ve výši a způsobem dle čl. III této Smlouvy. 

2. Závod tvoří zejména: 
a. věci movité (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 1 této Smlouvy), 
b. finanční majetek (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 2 této Smlouvy), 
c. pohledávky (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 3 této Smlouvy), 
d. dluhy (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 4 této Smlouvy), 
e. platné smlouvy uzavřené Prodávajícím (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 5 této Smlouvy), 
f. seznam zaměstnanců (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 6 této Smlouvy), 
g. seznam soudních sporů, jejichž účastníkem je Prodávající (stav k XX. XX. XXXX dle Přílohy č. 

7 této Smlouvy). 
3. Aktualizovaný stav součástí Závodu ke dni předání Závodu dle této Smlouvy bude uveden 

v zápise sepsaném podle ustanovení § 2179 občanského zákoníku a čl. xxxxxxxx V této Smlouvy. 
4. Koupí Závodu nabývá Kupující za podmínek této Smlouvy vše, co k Závodu jako celku náleží. 

III. 
Kupní cena a její úhrada 

1. Kupní cena za Závod činí XXXXXXXX,00 Kč (slovy: xxxxxxxx korun českých). 
2. Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. XXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX, který byl 

zpracován znaleckým ústavem xxxxxxxx (Příloha č. 8 této Smlouvy). Ustanovení § 2176 
občanského zákoníku se na tuto Smlouvu neaplikuje, a to ani analogicky. 

3. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na účet 
Prodávajícího č. XXXXXXXX vedený u xxxxxxxx, a to do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy. 

IV. 
Převod vlastnictví 

Vlastnictví k věcem, právům a majetkovým hodnotám převáděným touto Smlouvou, tedy 
k Závodu jako celku, nabude Kupující okamžikem splnění podmínky dle čl. X odst. 3 Smlouvy. 

V. 
Předání a převzetí Závodu 

1. Do XX dnů5 měsíců od účinnosti převodu vlastnictví k Závodu dle čl. IV této Smlouvy bude 
provedeno postupné předávání a přebírání všech součástí Závodu. Současně s předáváním 
majetku bude Prodávajícím Kupujícímu předána veškerá účetní, právní a technická dokumentace 
vztahující se k Závodu a jeho provozu; vylučují-li právní předpisy nebo povaha dané části 
dokumentace její předání Kupujícímu, poskytne Prodávající Kupujícímu její kopii nebo jiným 
přiměřeným způsobem umožní Kupujícímu se s ní seznámit. 

2. Do XX 30 dnů od účinnosti převodu vlastnictví k Závodu dle čl. IV této Smlouvy bude Kupujícímu 
vystaveno potvrzení, že Kupující na místě Prodávajícího vstupuje ve věcech spojených 
s převáděným Závodem do všech práv a povinností v rámci veškerých řízení (soudních, správních 
apod.), u nichž tak stanoví právní předpisy. 

3. O předání a převzetí Závodu a jeho jednotlivých částí se sepíše zápis, ve kterém Prodávající a 
Kupující uvedou výčet všeho, co Závod zahrnuje, jakož i výčet všeho, co chybí, ač to podle této 
Smlouvy nebo účetních záznamů Závod spoluvytváří.  
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4. Zápis o předání a převzetí Závodu bude sepsán nejpozději do XX 5 měsícůdnů od účinnosti 
převodu vlastnictví k Závodu dle čl. IV této Smlouvy. 

5. Zápis o předání a převzetí Závodu se jeho podpisem Prodávajícím a Kupujícím stane Přílohou č. 9 
této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že jsou-li v rozporu některé údaje uvedené 
v Přílohách č. 1 – 7 této Smlouvy s Přílohou č. 9 této Smlouvy, nahrazuje Příloha č. 9 této 
Smlouvy Přílohy č. 1 – 7 této Smlouvy v rozsahu, v jakém jsou v rozporu. Vadou Závodu nejsou 
změny ve stavu věcí tvořících součást Závodu, ke kterým došlo v mezidobí od stavu zachyceného 
v Přílohách č. 1 až 7 této Smlouvy do okamžiku předání Závodu. 

6. Pro účely zavedení jednotlivých složek Závodu do účetnictví Kupujícího zajistí Prodávající nejdéle 
do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy zápisy o předání stavu jednotlivých složek Závodu ve formě 
záznamů o inventarizaci, jak je platné právní předpisy regulující účetnictví ukládají provést 
k rozvahovému dni. Správnost inventarizačních seznamů potvrdí Kupující. 

7. Zjistí-li se po uzavření této Smlouvy, že některé majetkové hodnoty, věci nebo práva, která 
slouží, či svou povahou sloužit mají, provozování Závodu a která existují ke dni uzavření této 
Smlouvy, nebyly výslovně zahrnuty do této Smlouvy a jejích Příloh, Prodávající a Kupující 
sjednávají, že i tento majetek, resp. práva, přechází na základě této Smlouvy jako součást Závodu 
do vlastnictví Kupujícího v rámci sjednané kupní ceny. 

VI. 
Převod činnosti zaměstnavatele 

1. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů mezi Prodávajícím a jeho zaměstnanci 
přechází ke dni účinnosti převodu vlastnictví k Závodu dle čl. IV této Smlouvy v plném rozsahu na 
Kupujícího jako přejímajícího zaměstnavatele. 

2. Prodávající jako současný zaměstnavatel a Kupující jako přejímající zaměstnavatel se zavazují, že 
v dostatečném předstihu, nejpozději dne 1. 6. 2020, budou informovat odborové organizace 
působící u současného zaměstnavatele o převodu Závodu, a dále se zavazují, že s odborovými 
organizacemi působícími u současného zaměstnavatele projednají za účelem dosažení shody 
předpokládané datum účinnosti převodu Závodu (tj. 1. 7. 2020), důvody převodu, právní, 
ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance a případně připravovaná opatření ve 
vztahu k zaměstnancům. 

3. Seznam zaměstnanců, jejich struktura a kvalifikace, je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy. 
4. Prodávající oznámí všem zaměstnancům změnu zaměstnavatele provedenou na základě této 

Smlouvy. 

VII. 
Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího 

1. Prodávající nejpozději v zápisu o předání a převzetí Závodu Kupujícího upozorní na vady 
předmětu prodeje, o kterých ví, nebo o kterých vědět mohl a měl. Prodávající v souvislosti se 
Závodem informuje Kupujícího pro vyloučení pochybností o skutečnostech uvedených v Příloze 
č. 11XXX této Smlouvy. 

2. Koupí Závodu se Kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu náleží; 
z dluhů však Kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně 
předpokládat. Kupující činí nesporným, že ví nebo musí rozumně předpokládat, mimo jiné, 
existenci dluhů vzniklých při provozu Závodu ze smluv uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy.  

3. Prodávající se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po účinnosti převodu vlastnictví k Závodu dle 
čl. IV této Smlouvy oznámí všem svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy Kupující 
účinností převodu vlastnictví k Závodu nabyl, že Závod prodal a komu. 

4. Součástí Závodu jsou i práva a povinnosti vyplývající ze sporů vedených u příslušných soudů a 
jiných orgánů s tím, že tyto jsou uvedeny též v Příloze č. 7 této Smlouvy. Prodávající a Kupující se 
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dohodli, že provedou příslušné procesní změny v řízeních, ve kterých je Prodávající ve vztahu 
k Závodu účastníkem. 

5. Součástí Závodu jsou případná práva a povinnosti Prodávajícího, které souvisejí s nájmem 
(užíváním) prostor sloužících podnikání společností B. Braun Avitum s.r.o., IČ: 61856827, se 
sídlem: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, pro dialyzační středisko a nefrologickou ambulanci a s 
nájemným a platbami za služby související s nájmem ze strany společnosti B. Braun Avitum s.r.o. 

6. Zjistí-li se, že některé věci, práva či jiné majetkové hodnoty uvedené v této Smlouvě a jejích 
Přílohách nemohou v důsledku právní či faktické překážky přejít do vlastnictví Kupujícího a má-li 
tato skutečnost podstatný vliv na funkčnost Závodu, má Kupující právo na přiměřenou slevu 
z kupní ceny, která bude stanovena dohodou stran či znaleckým posudkem; pravidlo uvedené ve 
větě první tohoto článku se neuplatní na případy, kdy předmětné věci, práva či jiné majetkové 
hodnoty přešly do vlastnictví Ústeckého kraje. 

7. Prodávající se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Kupujícího nebude provádět žádné změny 
Závodu, které by měly podstatný vliv na jeho funkčnost, tím není dotčeno právo Prodávajícího 
činit i bez souhlasu Kupujícího obvyklá právní jednání při provozu Závodu.  

8. Strany sjednávají, že vady Závodu nepředstavují (i) skutečnosti, jež jsou uvedeny v této Smlouvě 
a jejích přílohách a jsou z tohoto důvodu Kupujícímu známy, (ii) skutečnosti, jež Kupující a/nebo 
jeho akcionář  zjistil či při vynaložení odborné péče mohl zjistit (a to i prostřednictvím 
společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s.) z podkladů a informací poskytnutých pro Prověrku, ani 
(iii) skutečnosti, jež Kupující a/nebo jeho akcionář zjistil či při vynaložení odborné péče mohl 
zjistit (a to i prostřednictvím společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s.) z právních předpisů 
nebo veřejných zdrojů, zejm. z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku včetně údajů z listin 
uložených ve sbírce listin, které jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje z 
výpisu z rejstříku pro jednotlivé rejstříky průmyslových práv vedených Úřadem průmyslového 
vlastnictví ČR, údaje z ARES - přehled vybraných ekonomických subjektů, atp. 

9. Strany sjednávají, že v případě výskytu vady Závodu je Kupující povinen tuto písemně oznámit 
Prodávajícímu do 10 pracovních dnů ode dne jejího zjištění, nejpozději však do 12 měsíců ode 
dne účinnosti této Smlouvy. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu přiměřenou lhůtu 
k nápravě vytčené vady Závodu, minimálně však v délce 30 dnů.  

10. Strany sjednávají, že maximální možná výše slevy z kupní ceny Závodu činí XXX5 % (pět procent) 
kupní ceny Závodu; pokud by dle znaleckého posudku či dohody strany měla výše slevy 
přesáhnout (i kumulativně) částku uvedenou v tomto článku, právo na slevu v rozsahu 
převyšujícím částku uvedenou v tomto článku zaniká a Kupující se tak tohoto práva na slevu z 
kupní ceny Závodu v rozsahu co do výše přesahující částku uvedenou v tomto článku vzdává. 

11. Strany sjednávají, že maximální celková částka, kterou je Kupující oprávněn nárokovat na 
Prodávajícím jako náhradu škody na základě porušení jakékoliv a všech povinností vyplývajících z 
této Smlouvy, je omezena na XXX5 % (pět procent) kupní ceny Závodu; Kupující se tímto vzdává 
práva na náhradu škody vzniklé na základě porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy co do výše přesahující částku uvedenou v tomto článku. 

 

VIII. 
Ukončení Smlouvy 

Prodávající a Kupující se dohodli, že tuto Smlouvu není možné vypovědět a že od této Smlouvy je 
možné odstoupit pouze ze zákonných důvodů a důvodů výslovně sjednaných v této Smlouvě. 
Kupující však není oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu vad Závodu, ledaže by takové 
vady zcela znemožňovaly provoz Závodu. Každá ze stran je vždy oprávněna od této Smlouvy 
odstoupit jen do čtyřiceti (40) pracovních dnů poté, kdy se o vzniku práva na odstoupení dozví, 
nejpozději však do jednoho (1) roku od vzniku jejího práva na odstoupení. 
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IX. 
Salvátorská klauzule 

1. Prodávající a Kupující sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních 
předpisů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod neplatnosti, neúčinnosti či 
zdánlivosti, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou, neúčinnou nebo zdánlivou 
bude možné považovat pouze tu část Smlouvy, které se daný důvod přímo týká. Prodávající a 
Kupující se zavazují takto neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ustanovení Smlouvy doplnit či 
nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů při 
sledování původního cíle dotčeného ustanovení Smlouvy. 

2. V případě, že by měla být neplatná celá Smlouva, zavazují se Prodávající a Kupující ihned poté, 
co se o této skutečnosti dozví, uzavřít smlouvu novou, ve které bude důvod neplatnosti 
odstraněn. Nová smlouva musí vycházet z principů a cílů této Smlouvy při zachování základních 
ustanovení – rozsah předmětu koupě a výše kupní ceny. 

X. 
Účinnost Smlouvy 

1. Podmínkou účinnosti této Smlouvy je pravomocné rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů 
vydané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve 
znění pozdějších předpisů, ohledně převodu Závodu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající 
a Kupující se zavazují intenzivně spolupracovat před a při správním řízení o povolení spojení 
soutěžitelů a činit veškerá potřebná jednání vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bez 
zbytečného prodlení. 

2. Podmínkou účinnosti této Smlouvy je její uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající a Kupující shodně 
prohlašují, že žádné ustanovení této Smlouvy vyjma Příloh č. 1 – 7 a 9 – XXX 11 nepředstavuje 
obchodní tajemství Prodávajícího či Kupujícího.  Prodávající a Kupující shodně prohlašují, že 
obsah Příloh č. 1 – 7 a 9 – XXX 11 považují za svá obchodní tajemství. Prodávající a Kupující se 
dohodli, že tuto Smlouvu v registru smluv uveřejní Kupující bez zbytečného prodlení po jejím 
uzavření. 

3. Podmínkou účinnosti převodu vlastnického práva k Závodu je zveřejnění údaje Kupujícím, že 
uložil doklad o koupi Závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu. Kupující se zavazuje 
uložit doklad o koupi Závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu a zveřejnit 
v Obchodním věstníku údaj o tom, že doklad o koupi Závodu uložil do sbírky listin podle jiného 
právního předpisu, bez zbytečného prodlení po nabytí účinnosti této Smlouvy, to vše však 
nejdříve k 1.7.2020. 

4. Podmínkou účinnosti této Smlouvy je uzavření bezúplatné smlouvy o převodu nemovitých věcí, 
v nichž je Závod nebo jeho podstatná část provozován, mezi městem Litoměřice jako převodcem 
a Ústeckým krajem jako nabyvatelem. 

5. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem splnění poslední z podmínek účinnosti této Smlouvy dle 
odst. 1., 2.a 4. tohoto článku této Smlouvy. Kupující a Prodávající se zavazují vyvinout veškerou 
snahu k dosažení cíle splnění všech podmínek účinnosti této Smlouvy tak, aby převod Závodu dle 
této  Smlouvy nabyl účinnosti dne 1. 7. 2020. 

6. Prodávající prohlašuje, že město Litoměřice, jako jeho jediný akcionář, schválilo prodej, 
respektive dalo souhlas s prodejem Závodu Kupujícímu dle této Smlouvy, a to usnesením 
Zastupitelstva města Litoměřice č. XXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX a usnesením Rady města 
Litoměřice č. XXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX. 
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7. Kupující prohlašuje, že Ústecký kraj, jako jeho jediný akcionář, schválil koupi, respektive dal 
souhlas s koupí Závodu od Prodávajícího dle této Smlouvy, a to usnesením Rady Ústeckého kraje 
č. XXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX. 

8. Zamítne-li pravomocně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spojení soutěžitelů ohledně 
převodu Závodu mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo nenabyde-li tato Smlouva účinnosti 
nejpozději do 31.12.2020, je každá strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Tato Smlouva nabývá účinnosti tak, jak je 
uvedeno shora. 

2. Tato Smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
3. Prodávající a Kupující podpisy svých oprávněných zástupců níže stvrzují, že s obsahem Smlouvy 

souhlasí, porozuměli mu a tato je sepsána dle jejich pravé a skutečné vůle, přičemž ji uzavírají 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží pro své účely Prodávající a dvě vyhotovení obdrží pro své účely Kupující. 

5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou ke dni uzavření Smlouvy Přílohy č. 1 – 8 a 10 – 11, které 
budou dle předchozích ustanovení doplněny Přílohou č. 9, aniž by bylo potřeba k této Smlouvě 
uzavírat dodatek. 

6. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Strany tímto dle § 564 občanského zákoníku 
vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, aby 
osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 občanského zákoníku sjednávaly změny obsahu této 
Smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné 
strany. 

Kupující 

 

V ________________ dne ___.___._______ 

Prodávající 

 

V ________________ dne ___.___._______ 

 

 

 

 

________________________________ 

Krajská zdravotní, a.s.                                       

 Ing. Jiří Novák 

předseda představenstva                                     

________________________________ 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

      ________________________________ 

Krajská zdravotní, a.s. 

Mgr. Radek Scherfer, 

místopředseda představenstva                                     
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Souhrnná zpráva k ocenění společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Účel a předmět ocenění 
Tento znalecký posudek (dále také jako „Posudek“) byl vypracován za účelem ocenění obchodního 
závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518, se sídlem Žitenická 2084, 
Předměstí, 412 01 Litoměřice, ke dni 31. 12. 2019, pro účely jeho prodeje. 

Původně bylo ocenění zadáno k datu 31.12.2018, na základě pozastavení procesu prodeje a 
změny prodejní strategie, bylo zpracování posudku posunuto do roku 2020 pro zohlednění 
výsledků roku 2019 včetně schválení dotačních titulů. 

Tento znalecký posudek je použitelný pouze pro účely, které jsou vymezeny v tomto posudku, a 
závěry v něm uvedené nelze zobecňovat k jakýmkoli jiným případům. 

Zpracovatel 
Posudek zpracovala Pražská znalecká kancelář, s.r.o., IČ: 489 10 660, Hybernská 1009/24, Nové 
Město, 110 00 Praha 1. (dále též jako „Zpracovatel“) 

Zadavatel 
Zadavatelem posudku je Město Litoměřice, IČ: 002 63 958, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 
Litoměřice. (dále též jako „Zadavatel“) 

Rozhodné datum ocenění 
Dle vyjádření Zadavatele je rozhodným dnem, tedy dnem, ke kterému je ocenění prováděno, 
31. prosince 2019. Pro volbu ocenění není relevantní, zda od rozhodného dne do data 
vypracování Posudku došlo k významným změnám či skutečnostem. 

Rekapitulace 
Na základě zadání Zadavatele jsme stanovili hodnotu obchodního závodu společnosti Nemocnice 
Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518, se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, ke dni 
31.12.2019, pro účely jeho prodeje: 

Původně bylo ocenění zadáno k datu 31.12.2018, na základě pozastavení procesu prodeje a 
změny prodejní strategie, bylo zpracování posudku posunuto do roku 2020 pro zohlednění 
výsledků roku 2019 včetně schválení dotačních titulů. 

Vypočtené hodnoty jsou: 

• Metodou účetní hodnoty - 136 737 tis. Kč. 
• Výnosovou metodou DCF entity - 117 842 tis. Kč. 
• Metodou čistého likvidačního zůstatku (úplná likvidace) – -46 484 tis. Kč. 
• Metodou čistého likvidačního zůstatku (neúplná likvidace - majetek) – 168 193 tis. Kč. 
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Použitými metodickými postupy bylo dosaženo odlišných výsledků ocenění.  

Za rozhodující metodu považujeme výnosovou metodu DCF entity, protože ta nejlépe znázorňuje 
užitek, který z vlastnictví obchodního podílu vlastník má. Společnost dosahuje kladného 
hospodářského výsledku, současně ale čerpá provozní dotaci od Města Litoměřice, jakožto 100% 
vlastníka, jejíž výše převyšuje kladný hospodářský výsledek. Tato skutečnost do určité míry popírá 
princip going-concern, tj. předpoklad fungování podniku do budoucnosti. Na druhé straně jsme při 
ocenění vzali v úvahu fakt, že cílem podniku i jeho vlastníka není prosté dosahování zisku, ale 
zajištění příslušných zdravotních služeb v daném rozsahu a kvalitě, z nichž některé mají ztrátový 
charakter. Na základě analýzy společnosti se domníváme, že při relevantních úsporách v daných 
oblastech by společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. dokázala vykazovat mírný zisk, a tudíž 
splňovat princip going-concern. Finanční plán pro výnosové ocenění jsme proto sestavili 
s předpokladem úspor na neefektivních provozech. Hodnota samotného provozu pak byla 
stanovena jako relativně nízká, na výsledné celkové hodnotě společnosti má výrazný podíl 
neprovozní majetek podniku v podobě volných finančních prostředků (dlouhodobých i 
krátkodobých), které v současné době hrají roli finanční rezervy pro nenadálé výdaje. Dotace, 
které jsou nyní nemocnici schváleny a budou v dalším období čerpány (pořizování zdravotnického 
vybavení), umožnily ve finančním plánu minimalizovat nutnost obnovy z vlastních zdrojů, což by 
snížilo aktuální hodnotu podniku. 

Ostatní metody ocenění byly použity pouze doplňkově! 

Metoda účetní hodnoty neodráží reálné tržní ceny, odráží pouze historické ceny, a to navíc 
v omezeném rozsahu. Společnost čerpá i jiné dotace, např. investiční. Nákupy z těchto dotací se 
na vykazované bilanční sumě neprojeví, a neodráží tak skutečnou výši majetku. 

Dále jsme použili doplňkově metodu čistého likvidačního zůstatku, tj. úvahu, kolik by vlastník 
získal, kdyby podnik – nemocnici zlikvidoval. Tato úvaha byla vedena čistě teoreticky, neboť toto 
řešení nikdy nebylo předmětem diskusí. Nicméně tato metoda ve svém úplném provedení, tj. 
započtení veškerých relevantních nákladů s likvidací spojených, poskytuje minimální hranici 
hodnoty podniku. Vzhledem k tomu, že společnost zaměstnává velké množství zdravotnických (ale 
i jiných) pracovníků, je výsledkem záporná hodnota. To znamená, že pokud by se vlastník rozhodl 
společnost zlikvidovat postupným rozprodejem majetku, musel by na celkové náklady likvidace 
ještě přispět. Tuto likvidaci jsme označili jako úplnou, protože se týká veškerých závazků 
nemocnice, přičemž předpokládáme, že v horizontu likvidace by doběhla u většiny dotačních 
titulů povinná udržitelnost a nové dotace by nebyly čerpány. Město však vlastní také budovy 
nemocnice, které nejsou součástí tohoto výpočtu, protože nejsou v majetku společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Jako poslední doplňková metoda byla použita neúplná likvidační metoda. Z hlediska metodologie 
oceňování ji v zásadě lze považovat spíše za pomocný výpočet než samostatnou metodu. Cílem 
tohoto samostatného výpočtu bylo získat ilustrativní představu o hodnotě majetku, se kterým 
podnik hospodaří. Do výpočtu likvidačního zůstatku tak nebyl zahrnut významný závazek 
společnosti ve vyplývající z pracovněprávního vztahu k zaměstnancům, zabýval se pouze 
majetkem. Tuto vypočtenu hodnotu nelze vnímat jako samostatný výpočet hodnoty společnosti – 
proto také označeno jako neúplná metoda, ale spíše jako určité srovnání s výnosovou hodnotou, a 
její potvrzení.  
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Hodnota obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518, se sídlem 
Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, ke dni 31.12.2019, pro účely jeho prodeje, byla 
stanovena ve výši 117 842 tis. Kč. 

Závěrečný výrok 
Na základě zadání Zadavatele jsme stanovili hodnotu obchodního závodu společnosti Nemocnice 
Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518, se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, ke dni 
31.12.2019, pro účely jeho prodeje, ve výši: 

117 842 000,- Kč 

(slovy: sto sedmnáct milionů osm set čtyřicet dva 
tisíc korun českých), 
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1 Úvod 

1.1 Účel ocenění 
Tento znalecký posudek (dále také jako „Posudek“) byl vypracován za účelem ocenění obchodního 
závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518, se sídlem Žitenická 2084, 
Předměstí, 412 01 Litoměřice, ke dni 31. 12. 2019, pro účely jeho prodeje. 

Původně bylo ocenění zadáno k datu 31.12.2018, na základě pozastavení procesu prodeje a 
změny prodejní strategie, bylo zpracování posudku posunuto do roku 2020 pro zohlednění 
výsledků roku 2019 včetně schválení dotačních titulů. 

Tento znalecký posudek je použitelný pouze pro účely, které jsou vymezeny v tomto posudku, a 
závěry v něm uvedené nelze zobecňovat k jakýmkoli jiným případům a účelům. 

Podrobnější vymezení předmětu ocenění je provedeno v kapitole č. 2 (Popis předmětu ocenění). 

1.2 Zpracovatel 
Posudek zpracovala Pražská znalecká kancelář, s.r.o., IČ: 489 10 660, Hybernská 1009/24, Nové 
Město 110 00 Praha 1. 

1.3 Zadavatel 
Zadavatelem posudku je Město Litoměřice, IČ: 002 63 958, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 
Litoměřice. 

1.4 Datum ocenění – rozhodný den 
Dle vyjádření Zadavatele je rozhodným dnem, tedy dnem, ke kterému je ocenění prováděno, 
31. prosince 2019. Pro volbu ocenění není relevantní, zda od rozhodného dne do data 
vypracování Posudku došlo k významným změnám či skutečnostem. 

1.5 Zdroje informací a použité informace 
Tento dokument je zpracován na základě údajů poskytnutých Zadavatelem v rámci zadání.  

Dále je tento dokument zpracován na základě informací dostupných z veřejných informačních 
zdrojů (převážně internet). 

1.5.1 Předané podklady zadavatelem 
Účetní výkazy: 

• a.s. – Rozvaha 2019.pdf 
• a.s. – Rozvaha 2018.pdf 
• a.s. – Rozvaha od 01 10 2017.pdf 
• a.s. – VZZ 2019.pdf 
• a.s. – VZZ 2018.pdf 
• a.s. – VZZ od 01 10 2017.pdf 
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• p.o. – Rozvaha 2014.pdf 
• p.o. – Rozvaha 2015.pdf 
• p.o. – Rozvaha 2016.pdf 
• p.o. – Rozvaha k 30.09.2017.pdf 
• p.o. – VZZ 2014.pdf 
• p.o. – VZZ 2015.pdf 
• p.o. – VZZ 2016.pdf 
• p.o. – VZZ k 30.09.2017.pdf 
Majetek: 
• Dlouhodobý majetek – hmotný k 31.12.2019 
• Dlouhodobý majetek – nehmotný k 31.12.2019 
• Přehled pohledávek k 31.12.2019 
• Přehled závazků k 31.12.2019 
• Dlouhodobý majetek – finanční k 31.12.2018 
• Dlouhodobý majetek – hmotný k 31.12.2018 
• Dlouhodobý majetek – nehmotný k 31.12.2018 
• Majetek financovaný dotací k 31.12.2018 
• Přehled pohledávek k 31.12.2018 
• Přehled závazků k 31.12.2018 
Leasingové smlouvy: 
• Leasingová smlouva - elektromobil vůz A, dodatek=SKEN 
• Leasingová smlouva - město ltm8 dodatek1 
• Leasingová smlouva - město ltm8 
• Leasingová smlouva - město ltm9 dodatek1 
• Leasingová smlouva - město ltm9 
Dotace: 
• Příloha č. 1 - IROP - Zvýšení kvality návazné péče 
• Příloha č. 2 - IROP - Kybernetická bezpečnost 
• Příloha č. 3 - IROP - Modernizace informačního systému 
 

1.5.2 Použitá literatura 
• MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: Proces ocenění – základní metody a 

postupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2011. ISBN: 978-80-86929-67-5. 
• MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Praha: Ekopress, s.r.o., 2011. 

ISBN: 978-80-86929-80-4. 
• KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN: 81-7179-529-1. 

1.5.3 Obchodní rejstřík 
• Úplný výpis z obchodního rejstříku společnosti (dostupný z webu or.justice.cz) 

1.5.4 Další informace 
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
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• Vyhláška č. 37/1967 Sb., o provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů 

1.6 Předpoklady a omezující podmínky ocenění 
Toto ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými a omezujícími podmínkami: 

1. Nebylo provedeno žádné šetření pravosti a správnosti podkladů předaných Zadavatelem. 
2. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností 

nebo břemen zadlužení kromě těch, jež jsou vyznačeny v listinách osvědčujících vlastnictví 
a které bylo eventuálně sděleno zpracovateli. 

3. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založeno celé nebo část ocenění, jsou věrohodné, 
ale nebyly ve všech případech ověřovány. 

4. Tento Posudek může být použit výhradně k účelu, pro který byl zpracován. 
5. Zpracovatel nepřebírá odpovědnost za změny v tržních podmínkách. Nepředpokládá, že 

by důvodem k přezkoumání tohoto Posudku mělo být zohlednění událostí nebo 
podmínek, které by se vyskytly následovně po datu zpracování. 

6. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 
7. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se u podnikání oceňované společnosti plný 

soulad se všemi aplikovanými zákony a předpisy v ČR. 
8. Ocenění zohledňuje všechny skutečnosti známé Zpracovateli, které by mohly ovlivnit 

dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 
9. Zpracovatel prohlašuje, že nemá žádné současné ani budoucí zájmy na vlastnictví cílové 

společnosti, které jsou předmětem Posudku, a že neexistuje osobní zájem nebo zaujatost 
vzhledem k zahrnutým částem. 

10. Analýzy, názory a závěry uvedené v Posudku jsou platné jen za omezených podmínek a 
předpokladů, které jsou v Posudku uvedeny a jsou nezaujatými profesionálními 
analýzami, názory a závěry Zpracovatele. 

11. Údaje o skutečnostech obsažených v Posudku jsou pravdivé a správné. 

1.7 Specifikace pojmu hodnoty pro účely tohoto dokumentu 
Hodnota je ekonomický pojem, který lze chápat jako vztah mezi určitým subjektem a objektem. 

Hodnota není objektivní vlastností. Je závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, 
z jehož hlediska je určována. Cena je historická skutečnost. Naproti tomu, hodnota není 
skutečnost, ale odhad pravděpodobné ceny, která by měla být zaplacena za zboží nebo služby 
v dané době v souladu s konkrétní definicí (kategorií) hodnoty.  

Pod pojmem ocenění obchodního závodu společnosti, který není obchodován na veřejných trzích, 
je v oceňovací praxi považováno ocenění podniku. Zadání od Zadavatele předpokládá ocenění 
podniku k dále uvedenému datu, a to vzhledem k potřebě Zadavatele, kterou je zamýšlený prodej.  

Ocenění není prováděno na základě zákonného ustanovení, které předpokládá použití 
definovaných postupů nebo metod ocenění, například pro účely stanovení hodnoty podílu pro 
vytěsnění minoritních akcionářů nebo pro účely povinné nabídky převzetí. Z hlediska obecně 
platných předpisů není tedy specifikována žádná podmínka nebo přímo oceňovací postup ani 
jakákoli metodika.  
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Jelikož se jedná/ bude jednat o prodej mezi nezávislými subjekty na trhu, odpovídá tato situace 
nejvíce kategorii tržní hodnoty. Tedy hodnoty, kterou by byl ochoten realizovat dostatečně 
informovaný zájemce z trhu o koupi odpovídajícího podílu na Společnosti.  

Podle již ustálené české oceňovací praxe má znalec zvolit takovou metodiku ocenění, aby co 
nejvíce respektovala účel ocenění. 

V souladu s účelem vypracování tohoto znaleckého posudku se přikláníme ke kategorii tržní 
hodnoty. Ocenění tedy bude provedeno na bázi tržní hodnoty dle ustálené oceňovací praxe a 
v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy. 

1.7.1 Definice tržní hodnoty dle mezinárodních oceňovacích standardů 
Pojem tržní hodnota je definována dle Standardu 1 IVS 2005, kde: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi 
ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými 
partnery po náležitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez 
nátlaku.“ 

Pojmy definice tržní hodnoty dle IVS1: 

• „...odhadnutá částka...“ – odpovídá ceně vyjádřené v penězích, která by byla zaplacena 
za aktivum v transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery, 

• „...by měl být majetek směněn...“ – odráží skutečnost, že hodnota majetku je odhadnutá 
částka, nikoli předem určená částka nebo skutečná prodejní cena, 

• „...k datu ocenění...“ – požaduje, aby stanovená tržní hodnota byla časově omezena, 
• „...mezi ochotným kupujícím...“ – kupující není příliš dychtivý ani nucený kupovat za 

každou cenu, 
• „...ochotným prodávajícím...“ – prodávající není příliš dychtivý ani nucený prodávat 

za každou cenu, 
• „...při transakci samostatných a nezávislých partnerů...“ – určuje transakci mezi osobami, 

které nemají mezi sebou blízké či zvláštní vztahy (např. dceřiná společnost, vlastník-
nájemce), 

• „...po náležitém marketingu...“ – majetek by měl být na trhu vystaven nejvhodnějším 
způsobem, aby za něj byla získána nejlepší cena přicházející v úvahu, 

• „...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně...“ – kupující i prodávající byli 
k datu ocenění dostatečně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho využití 
a stavu trhu k datu ocenění, 

• „...a bez nátlaku“ – žádná ze stran nebyla nucena ani tlačena do realizace. 

 
1 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění – základní metody a postupy. 3., upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5. s. 22–24. 
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2 Popis předmětu ocenění (k datu ocenění) 

2.1 Identifikace Společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 
Obchodní firma: Nemocnice Litoměřice, a.s. 
Datum vzniku: 19. června 2017 
Identifikační číslo: 06199518 
Právní forma: Akciová společnost 
Sídlo: Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
Základní kapitál: 117 100 000,- Kč 
 
Předmět podnikání 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
- masérské, rekondiční a regenerační služby 
- hostinská činnost 
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní péče 
- oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

 
Tabulka 1 Charakteristika činnosti dle Klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE 

86100: Ústavní zdravotní péče 

10890: Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. 

38110: Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 

38120: Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů 

461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

55109: Ostatní podobná ubytovací zařízení 

56100: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

620: Činnosti v oblasti informačních technologií 

68310: Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 

731: Reklamní činnosti 

77290: Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

821: Administrativní a kancelářské činnosti 

8559: Ostatní vzdělávání j. n. 

87100: Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

96040: Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 

 
Tabulka 2 Statistické údaje Společnosti 

institucionální sektor: podle ESA2010 13130 - Místní vládní instituce 

velikostní kat. dle počtu zam.: 1000 - 1499 zaměstnanců 
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2.1.1 Statutární orgán – představenstvo: 
Předseda představenstva: 
 

Ing. RADEK LONČÁK, MBA, dat. nar. 11. května 1965 
Jarošova 12/41, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
Den vzniku funkce: 19. června 2017 
Den vzniku členství: 19. června 2017 
 

člen představenstva: 
 

MUDr. JAROSLAV PRŠALA, dat. nar. 16. ledna 1950 
č.p. 36, 412 01 Miřejovice 
Den vzniku funkce: 19. června 2017 
Den vzniku členství: 19. června 2017 
 

člen představenstva: 
 

Ing. VLADIMÍR KESTŘÁNEK, MBA, dat. nar. 26. května 1966 
Palachova 870/27, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
Den vzniku funkce: 19. června 2017 
Den vzniku členství: 19. června 2017 
 

 

2.1.2 Způsob jednání 
Společnost zastupuje vždy alespoň jeden člen představenstva. 

 

2.1.3 Dozorčí rada 
předseda dozorčí rady: 

 

MUDr. LEOŠ VYSOUDIL, MBA, dat. nar. 14. února 1972 
Rooseveltova 744/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
Den vzniku funkce: 19. června 2017 
Den vzniku členství: 19. června 2017 

člen dozorčí rady: 

 

MUDr. MIROSLAV JIRÁNEK, dat. nar. 30. dubna 1957 
Svatováclavská 142/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
Den vzniku funkce: 19. června 2017 
Den vzniku členství: 19. června 2017 

člen dozorčí rady: 

 

MUDr. PETR PINKA, dat. nar. 9. března 1963 
Kaštanová 507, Pokratice, 412 01 Litoměřice 
Den vzniku funkce: 19. června 2017 
Den vzniku členství: 19. června 2017 

člen dozorčí rady: 

 

MARTIN BUKVÁŘ, dat. nar. 18. ledna 1982 
Stránského 1049/24, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
Den vzniku funkce: 19. června 2017 
Den vzniku členství: 19. června 2017 

člen dozorčí rady: 

 

Ing. VLADIMÍR MATYS, dat. nar. 15. května 1953 
Ankertova 2111/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
Den vzniku funkce: 19. června 2017 
Den vzniku členství: 19. června 2017 

člen dozorčí rady: 

 

JIŘÍ SKŘIVÁNEK, dat. nar. 23. prosince 1973  
Turgeněvova 588/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
Den vzniku členství: 9. září 2019 
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2.1.4 Jediný akcionář 
Město Litoměřice Mírové náměstí 15/7 
 412 01 Litoměřice 
 IČ: 00263958 
Akcie: 11 710 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 

10 000,- Kč, převoditelnost akcií je podmíněna předchozím souhlasem 
valné hromady 

Základní kapitál:  117 100 000,- Kč, splaceno: 117 100 000,- Kč 

 

2.2 Popis Společnosti 
Společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. byla založena, resp. zapsána do obchodního rejstříku dne 
19. 6. 2017, nicméně svoji vlastní činnost zahájila až dnem koupě obchodního závodu od Městské 
nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace, a to 30. 9. 2017.  

Obchodní závod příspěvkové organizace byl prodán se všemi závazky, pohledávkami, právy a 
povinnostmi, dle platné legislativní úpravy a také se vším majetkem, vyjma věcí nemovitých, které 
byly ještě předprodejem obchodního závodu bezúplatně převedeny Městu Litoměřice. Tato 
skutečnost se promítla zejména do celkové výše bilanční sumy, resp. položky Dlouhodobý hmotný 
majetek, kdy v porovnání s hodnotami přechozích let, dosaženými ještě příspěvkovou organizací, 
byl u hodnot akciové společnosti v hodnoceném roce zaznamenán výrazný pokles.  

2.2.1 Historie 
Areál nemocnice vznikal postupně. Nejprve byl postaven pavilon interny. Spolu s kuchyní byla 
otevřena pro pacienty v listopadu 1985. Interna měla celkem 200 lůžek, byla rozdělena do 
2 primariátů  - interna fungovala pro celý tehdejší litoměřický okres tedy i pro oblast Roudnice nad 
Labem – tj. asi pro 120 000 obyvatel. 

Po dokončení interního pavilonu započala stavba komplementu (t.j. rtg odd., centrálních 
laboratoří, sterilizace, ředitelství nemocnice a jídelny zaměstnanců s některými pomocnými 
provozy) a pavilonu gynekologie. Tyto budovy byly postaveny během 3 let. Gynekologický pavilon 
byl opět projektován pro celý okres.  

V roce 1989 ale politické změny změnily koncepci celkového pohledu na nemocnice, a proto 
nedošlo ke zrušení nemocnice v Roudnici, jak bylo zamýšleno, ale naopak zde bylo znovu otevřeno 
interní oddělení a nebylo zrušeno gynekologické oddělení. Okresní ústav národního zdraví se 
rozpadl, byla provedena delimitace zařízení a část prostředků, které měly být použity v litoměřické 
nemocnici, byla převedena do Roudnice. Bylo reálné nebezpečí, že se již nepodaří dokončit stavbu 
nemocnice - hlavně chirurgického pavilonu, ale rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví se 
podařilo za přispění okresu Litoměřice získat peníze a stavbu chirurgického pavilonu realizovat 
v letech 1995-1997. 

Tím byla stavba v podstatě dokončena, z původního projektu se nepodařilo realizovat budovu 
patologie a hlavně polikliniky. Zde měla být soustředěna veškerá ambulantní péče včetně ordinací 
všech praktických lékařů, stomatologů, rehabilitace s bazénem, lékárna, centrální evidence, 
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ředitelství nemocnice a další. Dostavba této budovy je v současnosti již nereálná, protože 
privatizací zdravotnictví již není zájem o tyto ordinace a zařízení. 

2.2.2 Současnost 
Zdravotnické zařízení je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v České republice. 
Poskytuje následující péči: 
Tabulka 3 Přehled poskytovaných zdravotních služeb 

Forma péče Obor péče 

Ambulantní alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní 
medicína, angiologie, cévní chirurgie, dermatovenerologie, dětská 
kardiologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, 
foniatrie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, 
hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, kardiologie, klinická 
biochemie, klinická onkologie, Klinický logoped, Klinický 
psycholog, lékařská mikrobiologie, neonatologie, neurologie, 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, patologie, 
pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost, 
psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a 
fyzikální medicína, revmatologie, traumatologie, urologie, vnitřní 
lékařství, všeobecné praktické lékařství 

Jednodenní anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, gynekologie 
a porodnictví, chirurgie, klinická onkologie, neonatologie, 
neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, rehabilitační a 
fyzikální medicína, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství 

Akutní lůžková anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, gynekologie 
a porodnictví, chirurgie, neonatologie, neurologie, ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a 
chirurgie hlavy a krku, rehabilitační a fyzikální medicína, urologie, 
vnitřní lékařství 

Domácí Všeobecná sestra 

Ostatní lékárenská péče, zdravotnická dopravní služba  

Následná lůžková péče ošetřovatelská péče  

Dlouhodobá lůžková péče ošetřovatelská péče  
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Graf 1 Organizační struktura 

 
 

Nemocnice disponuje cca 560 lůžky, ročně se na nich vystřídá přes 20 tis. pacientů. Využití lůžek 
přitom činí necelých 70 %. 

V porodnici se ročně rodí přes 600 dětí. 

Počet ambulantních vyšetření ročně činí cca 260 tisíc. 

Přepočtený počet zaměstnanců je vyšší než 830 osob, fakticky je zaměstnáno více než 1000 osob. 
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3 Strategická analýza 
Strategická analýza je základním nástrojem pro zjištění celkového výnosového potenciálu 
Společnosti. Účelem je vymezení relevantního trhu, odhadu jeho vývoje atd. Finálním cílem 
strategické analýzy pak bude kvalifikovaný odhad tržeb oceňované Společnosti. 

V rámci této analýzy je čerpáno z informací získaných konzultacemi s představiteli Společností a 
z dalších relevantních zdrojů. 

3.1 Analýza vnějšího potenciálu 
Úkolem analýzy vnějšího potenciálu je identifikovat a podrobně analyzovat šance, které 
Společnosti nabízí tržní prostředí. Zároveň je nutno brát v potaz také rizika podnikatelského 
prostředí, kterým podnik bude muset při naplňování svých cílů čelit. 

3.1.1 Makroekonomická situace v ČR2 
Dosavadní vývoj hlavních makroekonomických indikátorů a jejich predikce jsou uvedeny 
v následující tabulce: 
Tabulka 4 Makroekonomická predikce ČR, listopad 2019 

 
Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty MF ČR. 

 
2 zdroj: MF ČR: Makroekonomická predikce, listopad 2019 (www.mfcr.cz), https://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2011/makroekonomicka-predikce-leden-2011-8017 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020

Nominální hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 314 4 596 4 768 5 047 5 329 5 645 5 894 5 627 5 880
růst v %, b.c. 5,3 6,5 3,7 5,9 5,6 5,9 4,4 5,6 4,5

Reálný hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,7 5,3 2,5 4,4 3,0 2,5 2,0 2,5 2,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1,8 3,7 3,6 4,3 3,4 2,7 2,4 2,8 2,6
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 1,1 1,9 2,7 1,3 3,9 3,0 1,8 2,4 1,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 3,9 10,2 -3,1 3,7 7,2 0,9 0,7 2,5 2,4
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. -0,5 -0,2 1,4 1,1 -0,8 0,4 0,3 0,4 0,2
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 1,1 0,8 -0,4 0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,3 0,0

Deflátor HDP růst v % 2,5 1,2 1,3 1,4 2,5 3,3 2,4 3,0 2,1
Míra inflace spotřebitelských cen průměr v % 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 2,6 2,5 2,2
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 0,8 1,4 1,9 1,6 1,4 0,3 0,1 0,7 0,3
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,1 5,1 4,0 2,9 2,2 2,0 2,2 2,2 2,3
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 3,6 4,8 5,7 8,3 9,5 7,4 5,9 7,4 5,9
Saldo běžného účtu % HDP 0,2 0,2 1,6 1,7 0,3 0,9 1,4 0,6 0,8
Saldo sektoru vládních institucí % HDP -2,1 -0,6 0,7 1,6 1,1 0,3 0,1 0,3 .

Předpoklady:
Měnový kurz CZK/EUR 27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 25,7 25,5 25,6 25,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 1,6 0,6 0,4 1,0 2,0 1,5 1,2 2,0 2,4
Ropa Brent USD/barel 99 52 44 54 71 64 59 64 60
HDP eurozóny růst v %, s.c. 1,4 2,0 1,9 2,7 1,9 1,0 0,7 . .

Aktuální predikce Minulá predikce
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Shrnutí predikce 

Oslabování globální ekonomické expanze nadále pokračuje a růst světové ekonomiky by 
v letošním roce měl být nejslabší od Velké recese v roce 2009. Projevuje se zde zejména nárůst 
protekcionismu a eskalace napětí v mezinárodních obchodních vztazích a s nimi spojené nejistoty 
podnikatelů i spotřebitelů ohledně budoucího ekonomického vývoje. Výrazně se tím rozšiřují 
rizika směrem dolů. 

Zpomalení se nevyhnulo ani ekonomikám Evropské unie. Poměrně silná domácí poptávka a 
situace na trhu práce jsou nadále pozitivními faktory, méně se však daří exportně orientovaným 
aktivitám. Vývoj v jednotlivých členských zemích byl ve 2. čtvrtletí 2019 různorodý – ekonomiky 
Spojeného království, Německa a Švédska zaznamenaly malý mezičtvrtletní pokles, italská 
ekonomika dlouhodobě stagnuje. Na druhé straně se v dobré kondici udržují ekonomiky zemí 
Visegrádské skupiny. 

V případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie došlo k dalšímu odložení termínu na 
31. ledna 2020. Pokud by však britský parlament upravenou dohodu o vystoupení schválil před 
tímto datem, mohlo by k odchodu Spojeného království z EU dojít i dříve. I v této oblasti tedy 
nadále přetrvává nejistota, jež má nepříznivé ekonomické dopady, navíc umocněná tím, že se v 
prosinci ve Spojeném království budou konat předčasné parlamentní volby. 

Vývoj v české ekonomice ve 2. čtvrtletí 2019 byl oproti očekávání mírně příznivější. Růst reálného 
hrubého domácího produktu očištěný o sezónní a kalendářní vlivy dosáhl 0,7 % mezičtvrtletně, 
resp. 2,8 % meziročně. 

Spotřeba domácností se zvýšila o 2,6 % díky stále vysoké dynamice růstu objemu mezd a platů a 
sociálních dávek. Spotřeba sektoru vládních institucí vlivem nárůstu zaměstnanosti i mezispotřeby 
vzrostla dokonce o 3,4 %. 

Růst investic do fixního kapitálu se zpomalil na 0,2 %, a to zejména kvůli poklesu investic 
soukromých firem. Vysokou, zhruba desetiprocentní, dynamiku si zachovala investiční aktivita 
sektoru vládních institucí. Z věcného pohledu vzrostly investice do bytové výstavby a produktů 
duševního vlastnictví, pokles se naopak projevil v investicích do dopravních prostředků a strojů a 
zařízení. 

Na druhé straně pozitivně překvapil výrazně kladný příspěvek zahraničního obchodu. Na straně 
vývozu se projevila nízká srovnávací základna minulého roku u exportu automobilů, růst dovozu 
byl brzděn zpomalením domácí poptávky zejména u dovozně vysoce náročných investic. 

Vývoj ekonomiky v 1. pololetí 2019 potvrdil odtržení „tvrdých“ dat od vývoje konjunkturálních 
indikátorů. Statisticky zjišťovaná data např. o stavebnictví, zahraničním obchodu či 
maloobchodních tržbách vykazují nadále dobré výsledky. Oproti tomu souhrnný indikátor důvěry, 
který je patrně značně ovlivněn narůstajícími riziky, již od října 2018 naznačuje výrazné zpomalení 
ekonomické aktivity. K tomu zatím nedošlo, narůstající rizika však nabádají k opatrnosti. 
Ekonomika by v roce 2019 mohla vzrůst o 2,5 %, v roce 2020 pak vlivem nižší dynamiky domácí 
poptávky o 2,0 %. 

Ekonomický růst by měl být nadále tažen spotřebou domácností, jež by měla odrážet stále silnou 
mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení starobních 
důchodů. Mírně pozitivně by k růstu měly přispívat investice do fixního kapitálu a spotřeba 
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sektoru vládních institucí. Příspěvek zahraničního obchodu by měl rovněž dosahovat mírně 
kladných hodnot. 

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen povětšinou pohybuje v horní 
polovině tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. Zde by měl až na výjimky 
setrvat i v letech 2019 a 2020, kdy by proinflační efekty růstu jednotkových nákladů práce a 
kladné produkční mezery měly být umocněny administrativními opatřeními. Predikci průměrné 
míry inflace v roce 2019 zvyšujeme na 2,8 %, pro rok 2020 potom na 2,6 %. 

Ve 2. čtvrtletí 2019 vzrostla zaměstnanost jen o 0,1 %. Nedostatek zaměstnanců je primární 
bariérou pro další extenzivní růst produkce. Prostor pro další pokles nezaměstnanosti považujeme 
za vyčerpaný. V souvislosti s postupným zpomalováním ekonomiky by růst poptávky po práci měl 
slábnout. Nabídka práce by se naproti tomu ve srovnání s poptávkou měla vlivem demografických 
a strukturálních faktorů zvyšovat rychleji. Míra nezaměstnanosti by tak v roce 2019 mohla 
dosáhnout 2,0 % a v roce následujícím 2,2 %. 

V rámci běžného účtu platební bilance lze v roce 2019 očekávat zvýšení kladného salda bilance 
zboží v důsledku jednorázového propadu vývozu motorových vozidel v polovině roku 2018, který 
výrazně snížil srovnávací základnu. V roce 2020 by se v návaznosti na očekávanou dynamiku 
investic mělo prosadit zpomalení růstu dovozu. Ostatní složky běžného účtu by měly zhruba 
stagnovat či se jen nepatrně zlepšovat. Výsledkem by měl být přebytek běžného účtu ve výši 0,9 % 
HDP v roce 2019 a 1,4 % HDP v roce 2020. 

Růst české ekonomiky se promítá i do hospodaření sektoru vládních institucí, které by mělo v roce 
2019 skončit přebytkem ve výši 0,3 % HDP. V roce 2020 očekáváme přebytek 0,1 % HDP, který je 
výsledkem zvolňujícího tempa příjmů a zvýšení výdajů především v sociální oblasti. U dluhu 
sektoru vládních institucí očekáváme další pokles jeho relativní výše až na úroveň 30,6 % HDP na 
konci roku 2020. 
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3.2 Vnitřní potenciál Společnosti 

3.2.1 Vymezení relevantního trhu 
Společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. je poskytovatelem zdravotních služeb v Ústeckém kraji. 
Tento kraj představuje tak současně nejvýznamnější trh. Nejvíce relevantní je přitom město 
Litoměřice a spádové obce. 

3.2.2 Konkurence 
Nejvýznamnějším poskytovatelem zdravotních služeb v Ústeckém kraji je společnost Krajská 
zdravotní a.s., která provozuje nemocnice v pěti velkých městech kraje:  

Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem: 

KZ, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n. L. 

KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most 

KZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 05 Teplice 

KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov 

KZ, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Z těchto nemocnic je největší nemocnice v Ústí nad Labem. Po celou svoji historii byla Masarykova 
nemocnice největším zdravotnickým zařízením na severu Čech a nepochybně i dnes stále patří 
mezi nejvýznamnější nemocnice v České republice. Nemocnice poskytuje základní, 
specializovanou i superspecializovanou zdravotní péči. Ročně je zde hospitalizováno více než 40 
tisíc pacientů, provádí se více než 20 tisíc operací a přes 500 tisíc ambulantních vyšetření. 
Masarykova nemocnice se člení na 40 specializovaných oddělení, disponuje celkem cca 1 100 
lůžky a je se svými cca 2 300 zaměstnanci největším zaměstnavatelem ve městě Ústí nad Labem i 
v širokém okolí a drží také mnoho primátů v různých zdravotnických oborech. Léčí pacienty z celé 
republiky i ze zahraničí. 

Výhodou Masarykovy nemocnice je, že úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí na Královských 
Vinohradech v Praze, s lékařskou fakultou v Plzni a ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. 
Masarykova nemocnice má osm klinik – neurochirurgickou, kardiologickou, gynekologicko-
porodnickou, oční, kliniku anasteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, dětskou, kliniku 
úrazové chirurgie a kliniku urologickou a robotické chirurgie.  

Centrum robotické chirurgie je včetně mezinárodního školícího centra. Probíhá zde výuka mediků, 
zdravotních sester a laborantů. Lékaři i sestry přednáší v ČR i v zahraničí, vedou odborné kurzy a 
workshopy, jsou autory i spoluautory učebnic a monografií, publikují v nejprestižnějších domácích 
i zahraničních časopisech, jsou zváni k předsednictví odborných sekcí zahraničních kongresů a 
k vyžádaným přednáškám. Chloubou nemocnice je výukové centrum s technickým zázemím 3D 
učebny a knihovnou. 

V Masarykově nemocnici působí specializovaná centra ve všech oborech definovaných Věstníkem 
ministerstva zdravotnictví a poskytuje rovněž služby mobilního hospice. Nemocnice má statut 
Traumatologického centra pro děti a dospělé, Komplexního onkologického centra, Komplexního 
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cerebrovaskulárního centra, Perinatologického centra, Kardiologického centra, Makulárního 
centra, Hematoonkologického centra pro děti i dospělé, Centra robotické chirurgie a jsou zde 
centra pro biologickou léčbu revmatologickou, kožní a gastroenterologickou, dětskou i dospělou, a 
centrum pro léčbu hemofilie. 

Masarykova nemocnice má celou řadu oddělení, která jsou jedinečná v Ústeckém kraji – oddělení 
ústní, čelistní a obličejové chirurgie, oddělení soudní, sexuologické, protetické, oddělení funkčního 
vyšetřování, infekční oddělení s centrem AIDS, emergency, oddělení klinické genetiky. 

Masarykova nemocnice se stále rozvíjí – v posledních čtyřech letech došlo k zásadní rekonstrukci 
novorozeneckého oddělení, byla vybudována multioborová jednodenní chirurgie, jednodenní 
gynekologie, vzniklo lůžkové oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, došlo k rekonstrukci a 
rozšíření oddělení klinické genetiky. Připraven je projekt k vybudování pediatrického stacionáře, 
jednodenní pediatrie a dětské emergency. Realizace tohoto projektu výrazně zvýší kvalitu péče. 

Druhou největší nemocnicí Krajské zdravotní, a.s. je Nemocnice Most, o.z. 

Nemocnice Most, o. z. 

Mostecká nemocnice je nejen nepostradatelným článkem zdravotní péče pro spádovou oblast 
okresu Most, má i významný nadregionální přesah a nabízí pacientům i specializovaný rozsah 
poskytované péče. 

Perinatologické centrum dětského a dorostového oddělení poskytuje kvalitní péči novorozencům 
s velmi nízkou porodní váhou a různými typy vývojových poruch a zdravotních obtíží nejen v rámci 
mosteckého regionu. Nemocnice Most poskytuje tuto vysoce specializovanou perinatologickou 
péči, jako jedno z 12 center v České republice. 

Péči v perinatologickém centru předchází i dlouhodobá dispenzární péče o těhotné v rámci 
gynekologicko–porodnického oddělení, které spravuje jak lůžkovou, tak i síť odborných 
ambulantních poraden. 

Chirurgické oddělení v náročnosti operačních výkonů, stejně jako péči poskytované jak na 
standardní tak intenzivní části, se stalo pilířem tohoto stále se vyvíjejícího se oboru. Součástí 
chirurgického oddělení je např. poradna léčby chronických ran, nebo stomická poradna, pečující o 
pacienty s vývodem (stomií). 

Anesteziologicko–resuscitační oddělení poskytuje specializovanou intenzivní péčí o pacienty ARO i 
navazující péči bezprostředně po operačním výkonu. Součástí ARO je ambulance léčby bolesti, 
kterou navštěvují pacienti nejen ze spádové oblasti Mostecka. 

K dalším oddělením patří Ortopedické oddělení, Interní oddělení, Urologické oddělení, Plicní 
oddělení, Psychiatrické oddělení, Oddělení centrální endoskopie. 

Velmi vysoce jsou hodnoceny i laboratorní oddělení – laboratorního komplementu, klinické 
mikrobiologie, patologické a hematologicko–transfuzní. 

Stejnou měrou ke kvalitně poskytované péči přispívají i další oddělení – oční, 
otorinolaryngologické, kožní, radiodiagnostické, rehabilitační, neurologické. 

Ročně je v nemocnici hospitalizováno více než 23 tisíc pacientů, provádí se více než 7 tisíc operací 
a téměř 360 tisíc ambulantních vyšetření. 
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Nemocnice Teplice, o. z. 

Zahájení novodobé éry nemocnice v Teplicích se soustředilo na postupnou rekonstrukci a hlavně 
modernizaci stávajících objektů. Součástí této činnosti byla i modernizace nové polikliniky, která 
byla do provozu uvedena roku 1993 a do jejíchž prostor byla postupně umístěna mikrobiologie, 
hematologie a okresní transfúzní stanice, lékárna, kožní oddělení, klinická biochemie a další. 

V polovině 90. let byla v podstatě dokončena rekonstrukce celého interního pavilonu - všechny 
pokoje mají sprchu a WC. Každé nadstandardní lůžko může být napojeno na monitorovací systém. 
Zároveň byla v souvislosti s plánem restrukturalizace a modernizace lůžkového fondu zahájena 
rekonstrukce pravé části ortopedického pavilonu. 

V roce 1999 bylo dokončeno rozšíření kapacity ARO na 6 lůžek. V závěru téhož roku byl v přízemí 
pavilonu RDG dobudován diagnostický komplex CT a MR. V červnu 2001 byla dokončena 
rekonstrukce na gynekologicko-porodnickém odd.(porodnice) včetně vestavby soc. zázemí na 
určených pokojích. V současné době má každý pokoj vlastní WC a sprchu (přímo vestavěné nebo 
mimo pokoj). V letech 1993 - 2007 byly zřízeny nadstandardní pokoje (vybavené vlastním 
sociálním zázemím, telefony, TV apod.) prakticky na všech lůžkových odděleních.  

V roce 2004 byla kromě jiných akcí především obnovena magnetická rezonance na oddělení RDG. 
Jedná se o špičkový přístroj Magneto Avanti technologie firmy Siemens. 

V roce 2005-2006 proběhla mj. rekonstrukce stravovacího provozu a oddělení léčebné. Součástí 
Neurologického oddělení nemocnice Teplice je Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních 
onemocnění. Pracuje od dubna 2005. Vzniklo na podkladě dříve fungující Poradny pro 
roztroušenou sklerózu, která v Teplicích pracovala již od konce osmdesátých let. Jde 
o superkonziliární pracoviště. Poskytuje péči nemocným z celého SZ regionu Čech. Spádová oblast 
má 1.5 milionu obyvatel. Je jí nejen Ústecký, ale i Liberecký a Karlovarský kraj, které podobně 
specializované pracoviště nemají. V současnosti sleduje Centrum přibližně 600 nemocných 
s roztroušenou sklerózou. Toto specializované centrum – jediné v ČR v nemocnici okresního typu, 
by nemohlo fungovat bez kvalitní spolupráce s ostatními odděleními nemocnice. Poskytuje 
komplexní péči. Díky magnetické rezonanci na RDG oddělení může v rámci diagnostiky rychle 
provést MRI vyšetření. 

Ročně je zde hospitalizováno téměř 18 tisíc pacientů, provádí se více než 9 tisíc operací a přes 280 
tisíc ambulantních vyšetření. 

Nemocnice Chomutov, o. z., 

Dnešní nemocnice byla v Chomutově otevřena dne 1. 1. 1908.  

Od roku 1954 byly v zařízení obsazeny všechny čtyři základní obory (interna, chirurgie, 
gynekologicko-porodnické a dětské oddělení) a některé další obory (ORL, kožní, TRN). V průběhu 
let vznikala v nemocnici další potřebná oddělení jako: ARO (nejprve nelůžkové), oční, urologické, 
ortopedické a rehabilitační oddělení. Významným způsobem byla zlepšena úroveň zdravotnictví 
v okrese založením nemocnice v Kadani, která byla otevřena v září 1978. První léta se na její 
činnosti podílela řada lékařů z Chomutova. Usnadnil se tak nástup plného provozu této nové 
nemocnice. 
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V roce 1975 byla v rámci interního odd. v Chomutově otevřena první jednotka intenzivní péče jako 
první vlaštovka intenzivní medicíny v okrese. Již tehdy byly vytvořeny předpoklady pro pozdější 
provádění náročnějších výkonů, jakými jsou implantace kardiostimulátorů při poruchách rytmu 
srdečního. Později vznikaly podobné jednotky (označované vžitou zkratkou JIP) na dětském odd., 
chirurgii a neurologii.  

Po poslední modernizaci v roce 1993 jde o soubor celkem 6 operačních sálů s příslušným 
vybavením. Sály jsou postupně vybavovány moderními operačními stoly, radiodiagnostickou a 
endoskopickou technikou. 

Specifikem chomutovské nemocnice je Onkologické oddělení, které bylo otevřeno v březnu 1986. 
Je to pracoviště specializované pro léčbu zhoubných nádorů, které v současnosti disponuje 
kompletním léčebným vybavením těchto obávaných chorob, vč. například dvou tzv. lineárních 
urychlovačů. Spádová oblast onkologického oddělení daleko přesahuje rámec našeho okresu i 
Ústeckého kraje. 

Na základě regionálního operačního programu (ROP) v roce 2008 - 2009 dotovaného z EU fondů, 
došlo k obnově přístrojového vybavení a rozvoji nových diagnosticko-terapeutických metod. 

Pro veřejnost byla otevřena v roce 2009 Veřejná lékárna, jejíž součástí je prodejna zdravotnických 
potřeb ve vestibulu polikliniky. 

V roce 2010 získalo neurologické oddělení statut Iktového centra (IC) a stalo se tak jedním z 
předních pracovišť svého druhu v ČR. 

Gynekologicko – porodnické oddělení poskytuje od roku 2012 komplexní péči v rámci 
Urogynekologyckého centra. 

Transfuzní oddělení chomutovské nemocnice v roce 2012 úspěšně integrovalo s transfuzní stanicí 
mostecké nemocnice. 

Mamografické centrum bylo v roce 2012 osazeno novým digitálním mamografem. 

V roce 2014 získalo onkologické oddělení statut spolupracujícího pracoviště Komplexního 
onkologického centra, který umožňuje poskytování komplexní onkologické léčby nejen v Ústí nad 
Labem, ale také v chomutovské nemocnici. 

Součástí chomutovské nemocnice je příhraniční detašované pracoviště Vejprty. Zde provozují své 
ambulance gynekologie, ortopedie, a od roku 2010 i dětské oddělení.  

Ročně je v nemocnici hospitalizováno více než 14 tisíc pacientů, provádí se více než 3 tisíce 
operací a přes 180 tisíc ambulantních vyšetření. 

Nemocnice Děčín, o.z. 

V 90. letech minulého století nemocnice opustila řadu objektů umístěných na území města Děčín, 
aby zefektivnila svůj provoz a zůstala jako jednotný celek v areálu v Děčíně II. 

Na přelomu století byla s finanční spoluúčastí státu zahájena nutná modernizace zdravotnických 
objektů v areálu nemocnice. Zcela modernizovány byly do konce roku 2003 objekty: 

- staré interny, kde jsou po modernizaci umístěny zejména laboratorní provozy, ústavní 
lékárna, neurologická ambulance, odborné interní ambulance a logopedie 
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- proluky, kde je nyní umístěno oddělení ARO, část gynekologie a chirurgická příjmová 
ambulance. 

Zahájena byla také rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů, která byla částečně dokončena ve 
dvou nadzemních podlažích, v nichž jsou umístěna oddělení oční, ORL a gynekologie. 

Současně s realizací stavebních úprav nemocnice investovala značné prostředky do obnovy a 
rozvoje zdravotnických technologií, určených pro oblast diagnostiky a léčby onemocnění. 

Nemocnice Děčín zajišťuje akutní lůžkovou zdravotnickou péči pro oblast Děčína a v některých 
oborech pro celý okres, tedy pro spádovou oblast 80 až 130 tisíc obyvatel. Na lůžkovou péči je 
navázáno provozování řady specializovaných ambulantních provozů a komplementů tak, aby 
zdravotní péče mohla být poskytována komplexně a na odpovídající úrovni. 

V současné době je v Nemocnici Děčín 9 lůžkových oddělení a to Chirurgické, Interní vč. 
Ošetřovatelských lůžek, Dětské vč. Novorozeneckého, Gynekologicko-porodnické, ARO, 
Neurologické, Rehabilitační, ORL a Oční oddělení. 

Tyto činnosti jsou dále doplněny společnými vyšetřovacími složkami: Radiodiagnostické oddělení, 
Laboratoře a transfusní služba, Patologicko-anatomické oddělení, Hemodialýza a dalšími 
odbornými ordinacemi a poradnami. 

Ročně je zde hospitalizováno více než 13,5 tisíc pacientů, provádí se více než 5 tisíc operací a přes 
170 tisíc ambulantních vyšetření.  

Ostatní nemocnice Ústeckého kraje 

Ostatní nemocnice Ústeckého kraje jsou spíše menší zařízení s omezeným rozsahem 
poskytovaných zdravotních služeb. Pro specializované služby tak pacienti musí navštívit větší 
nemocnice. 

Vyhodnocení postavení Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Jednoznačně největším poskytovatelem zdravotních služeb v Ústeckém kraji je Krajská 
zdravotní, a.s., která se skládá geograficky z rozmístěných pracovišť, přičemž se nejedná pouze o 5 
největších měst, ale některá pracoviště jednotlivých nemocnic jsou rovněž umístěna v okolních 
městech či obcích. 

Díky tomu tento poskytovatel dokáže pacienta „obsloužit“ od prvotní návštěvy praktického lékaře, 
přes operaci, hospitalizaci a následné „vrácení“ do primární péče. Informační infrastruktura 
umožňuje efektivní výměnu informací mezi lékaři na jednotlivých pracovištích a vede i 
k efektivnější léčbě. Poskytovatel dokáže využít výnosů z rozsahu. Silné postavení má tak logicky i 
při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. 

Nemocnice Litoměřice, a.s. se svou velikostí blíží jednotlivým nemocnicím v rámci Krajské 
zdravotní a.s., např. Teplice, Most, je větší než nemocnice v Děčíně či Chomutově, nemůže však 
využívat synergií vzájemného spojení. Rozhodně však hraje v regionu významnou roli. Ostatní 
poskytovatelé jsou již nepoměrně menší s omezeným rozsahem služeb. 

Další konkurencí jsou nemocnice velmi specializovaného typu, která jsou např. v Praze. Vzhledem 
k výjimečnosti specializace je tato míra konkurence velmi slabá. 
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Níže uvedená tabulka poskytuje přehled jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče nemocničního 
typu. 
Tabulka 5 Přehled hlavních nemocničních zařízení Ústeckého kraje 

Název Nemocnice Ico Ulice Obor 

Nemocnice Litoměřice, 
a.s. 6199518 Žitenická 2084,  

412 01 Litoměřice 

alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a 
intenzivní medicína, cévní chirurgie, 
dermatovenerologie, dětské lékařství, endokrinologie a 
diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a 
porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, 
chirurgie, kardiologie, klinická onkologie, lékařská 
mikrobiologie, neurologie, ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku, patologie, pneumologie a ftizeologie, 
praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, 
radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a 
fyzikální medicína, revmatologie, traumatologie, 
urologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, 
angiologie, dětská kardiologie, foniatrie, neonatologie, 
Všeobecná sestra, Klinický psycholog, Klinický logoped 

Krajská zdravotní, a.s. - 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. 

25488627 

Sociální péče 
3316/12a,  
400 11 Ústí nad 
Labem 

alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a 
intenzivní medicína, cévní chirurgie, 
dermatovenerologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, 
endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, 
geriatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a 
transfúzní lékařství, chirurgie, infekční lékařství, 
kardiochirurgie, kardiologie, klinická biochemie, 
lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nefrologie, 
neurochirurgie, neurologie, oftalmologie, ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku, patologie, praktické lékařství 
pro děti a dorost, psychiatrie, radiologie a zobrazovací 
metody, rehabilitační a fyzikální medicína, 
revmatologie, soudní lékařství, traumatologie, 
urologie,vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, 
zubní lékařství, orální a maxilofaciální chirurgie, 
algeziologie, angiologie, dětská endokrinologie a 
diabetologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, 
dětská kardiologie, dětská nefrologie, dětská onkologie 
a hematologie, dětská pneumologie, dětská 
revmatologie, foniatrie, hrudní chirurgie, klinická 
farmakologie, klinická výživa a intenzivní metabolická 
péče, neonatologie, ortopedická protetika, paliativní 
medicína, sexuologie, urgentní medicína, Všeobecná 
sestra, Ergoterapeut, Nutriční terapeut, Adiktolog, 
Klinický psycholog, Klinický logoped, Fyzioterapeut, 
gynekologie dětí a dospívajících, dětská neurologie, 
sexuologie, klinická onkologie, nukleární medicína, 
infekční lékařství, pneumologie a ftizeologie, 
tělovýchovné lékařství 
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Název Nemocnice Ico Ulice Obor 

Krajská zdravotní, a.s. - 
Nemocnice Chomutov, 
o.z., 

25488627 Kochova 1185,  
430 01 Chomutov 

alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a 
intenzivní medicína, cévní chirurgie, 
dermatovenerologie, dětské lékařství, endokrinologie a 
diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a 
porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, 
chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická 
onkologie, neurologie, neurologie, nukleární medicína, 
oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, patologie, 
pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a 
dorost, radiační onkologie, radiologie a zobrazovací 
metody, rehabilitační a fyzikální medicína, 
traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, všeobecné 
praktické lékařství, algeziologie, dětská endokrinologie 
a diabetologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, 
neonatologie, Všeobecná sestra, Klinický psycholog, 
Klinický logoped, dětská neurologie, rehabilitační a 
fyzikální medicína, dopravní zdravotní služba 

Krajská zdravotní, a.s. - 
Nemocnice Děčín, o.z. 25488627 U Nemocnice 1,  

405 02 Děčín 

anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, 
dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, 
gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, 
hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, 
kardiologie, klinická biochemie, nefrologie, neurologie, 
oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 
patologie, praktické lékařství pro děti a dorost, 
rehabilitační a fyzikální medicína, traumatologie, 
urologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, 
algeziologie, foniatrie, klinická výživa a intenzivní 
metabolická péče, koloproktologie, neonatologie, 
Nutriční terapeut, Klinický logoped, Fyzioterapeut, 
radiologie a zobrazovací metody 

Krajská zdravotní, a.s. - 
Nemocnice Teplice, o.z. 25488627 Duchcovská 962/53,  

415 01 Teplice 

anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, 
dermatovenerologie, dětské lékařství, endokrinologie a 
diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a 
porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, 
chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická 
onkologie, nefrologie, neurologie, oftalmologie, 
oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 
radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a 
fyzikální medicína, traumatologie, urologie, vnitřní 
lékařství, algeziologie, dětská kardiologie, dorostové 
lékařství, neonatologie, Nutriční terapeut, 
Fyzioterapeut, dětská neurologie 

Krajská zdravotní, a.s. - 
Nemocnice Most, o.z. 25488627 J. E. Purkyně 270/5,  

434 01 Most 

alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a 
intenzivní medicína, cévní chirurgie, 
dermatovenerologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, 
endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, 
gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní 
lékařství, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, 
klinická onkologie, lékařská mikrobiologie, neurologie, 
oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 
patologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství 
pro děti a dorost, psychiatrie, radiologie a zobrazovací 
metody, rehabilitační a fyzikální medicína, 
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Název Nemocnice Ico Ulice Obor 
revmatologie, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, 
dětská kardiologie, neonatologie, Zdravotní laborant 
pro toxikologii, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, 
Klinický psycholog, Fyzioterapeut, dětská neurologie, 
endokrinologie a diabetologie, Ergoterapeut, 
Fyzioterapeut, hematologie a transfúzní lékařství, 
klinická biochemie, Zdravotní laborant pro toxikologii, 
Zdravotní laborant pro mikrobiologii 

Nemocnice Žatec, o.p.s. 25026259 Husova 2796,  
438 01 Žatec 

alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a 
intenzivní medicína, dětská chirurgie, dětské lékařství, 
gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní 
lékařství, chirurgie, klinická biochemie, neurologie, 
praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, 
radiologie a zobrazovací metody, urologie, vnitřní 
lékařství, všeobecné praktické lékařství, veřejné 
lékárenství, Fyzioterapeut, dětská neurologie 

Podřipská nemocnice s 
poliklinikou Roudnice n. 
L., s.r.o. 

25443801 

Alej 17. listopadu 
1101,  
413 01 Roudnice nad 
Labem 

anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, 
dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, 
gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, 
hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, klinická 
biochemie, neurologie, pneumologie a ftizeologie, 
praktické lékařství pro děti a dorost, radiologie a 
zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, 
traumatologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické 
lékařství, nemocniční lékárenství, dětská kardiologie, 
dětská nefrologie, neonatologie, Všeobecná sestra, 
Nutriční terapeut, Klinický psycholog, Fyzioterapeut, 
gynekologie a porodnictví, rehabilitační a fyzikální 
medicína 

Nemocnice Kadaň s.r.o. 25479300 Golovinova 1559,  
432 01 Kadaň 

anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, 
endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, 
gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní 
lékařství, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, 
nefrologie, neurologie, ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku, plastická chirurgie, praktické lékařství pro 
děti a dorost, radiologie a zobrazovací metody, 
revmatologie, urologie, urologie, vnitřní lékařství, 
všeobecné praktické lékařství, foniatrie, Nutriční 
terapeut, všeobecné praktické lékařství 

Nemocnice Louny, a.s.  27332730 Pod Nemocnicí 2503,  
440 01 Louny 

anesteziologie a intenzivní medicína, neurologie, 
radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a 
fyzikální medicína, Fyzioterapeut, vnitřní lékařství 

Nemocnice Varnsdorf 
příspěvková organizace 49888498 Karlova 2280,  

407 47 Varnsdorf 

anesteziologie a intenzivní medicína, anesteziologie a 
intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví, 
hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, klinická 
biochemie, ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, 
praktické lékařství pro děti a dorost, radiologie a 
zobrazovací metody, vnitřní lékařství, všeobecné 
praktické lékařství, medicína dlouhodobé péče, 
Všeobecná sestra, Fyzioterapeut 
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Název Nemocnice Ico Ulice Obor 

Hornická nemocnice s 
poliklinikou spol. s r.o. 61325422 Pražská 206/95,  

418 01 Bílina 

dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, 
gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní 
lékařství, chirurgie, chirurgie, kardiologie, klinická 
onkologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí, praktické lékařství 
pro děti a dorost, vnitřní lékařství, všeobecné praktické 
lékařství, zubní lékařství, algeziologie, Všeobecná sestra, 
Ergoterapeut, Fyzioterapeut, Fyzioterapeut, všeobecné 
praktické lékařství 

VITA, s.r.o., Městská 
nemocnice Duchcov 61537713 Nemocniční 264,  

419 01 Duchcov 

anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, 
gynekologie a porodnictví, chirurgie, ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí, ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí, plastická chirurgie, 
pneumologie a ftizeologie, traumatologie, urologie, 
vnitřní lékařství, veřejné lékárenství 

Lužická nemocnice a 
poliklinika, a.s. 61538990 

U nemocnice 
1298/6,  
408 01 Rumburk 

anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, 
gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní 
lékařství, chirurgie, oftalmologie, praktické lékařství pro 
děti a dorost, radiologie a zobrazovací metody, 
rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství, 
Ergoterapeut, Fyzioterapeut, klinická biochemie, 
radiologie a zobrazovací metody, praktické lékařství pro 
děti a dorost, ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí, pneumologie a ftizeologie, pneumologie a 
ftizeologie 

 

3.2.3 Odběratelé 
Za odběratele lze v tomto případě považovat 2 skupiny: pacienty, zdravotní pojišťovny a ostatní. 

Výnosy získává Nemocnice Litoměřice, a.s.: 

- od zdravotních pojišťoven – hlavní zdroj příjmů (z nich je dominantní samozřejmě VZP, 
která představuje cca 90% úhrad),  

- pacienti - hradí úkony, které nespadají pod veřejné pojištění a nakupují v lékárně 
- ostatní – příjmy z pronájmu (hlavní Dialyzační středisko BB Braun, dále např. stánky či 

ambulance několika málo lékařů) 

Hlavní výnosy jsou jednoznačně od zdravotních pojišťoven. Nemocnice Litoměřice má smlouvy se 
všemi pojišťovnami, Všeobecná zdravotní pojišťovna samozřejmě jednoznačně dominuje, proto 
její politika a smlouva s ní, je pro vývoj výnosů nemocnice určující. 

Zdravotní pojišťovny proplácejí platby poskytovatelům zdravotních služeb prostřednictvím tzv. 
„úhrad“. Úhradové období je jeden rok a pro toto období se stanovuje způsob úhrady (hodnoty 
bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení) v tzv. 
Dohodovacím řízení, kterého se účastní zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních 
zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů. Svolavatelem 
dohodovacího řízení je Ministerstvo zdravotnictví (MZ). Dojde-li k dohodě, posoudí její obsah 
Ministerstvo zdravotnictví z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Je-li dohoda 
v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, vydá ji MZ jako vyhlášku. Nedojde-li 
v dohodovacím řízení k výsledku do 90 dnů před skončením příslušného kalendářního roku nebo 
shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu s právními předpisy nebo 



 

Ocenění obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. pro účely jeho prodeje  - 32 -  

veřejným zájmem, stanoví hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního 
pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění na následující kalendářní rok MZ vyhláškou. 

Nemocnice tak má na jeden rok vypočteno, kolik maximálně může poskytnout zdravotní péče, tj. 
kolik péče jí bude uhrazeno. O úhradách pro další roky se přitom opět vychází z objemu péče 
minulých let. V případě, že by se poskytovatel zdravotních služeb rozhodl poskytovat více 
zdravotních služeb, než má nasmlouváno, co do objemu či druhu péče, musí vstoupit do jednání 
se zdravotní pojišťovnou a dohodnout se na navýšení úhrad. V tomto okamžiku vysoce záleží na 
vyjednávací pozici poskytovatele vůči zdravotní pojišťovně. Pokud je vyjednávací síla slabší, je toto 
vyjednávání odsouzeno k nezdaru a poskytovatel také služby nemůže poskytovat, resp. je bude 
hradit z vlastních prostředků. 

Pokud tedy poskytovatel zdravotní péče uvažuje o zásadních investicích pro dobro svých pacientů 
(jakožto svých klientů – odběratelů), nesmí zapomenout na dohodu s druhou (tou platící) částí 
svých odběratelů.  

3.3 Podmínky prodeje nemocnice – vývoj kolem transakce 
V této kapitole budou shrnuty nejdůležitější momenty kolem vývoje transakce v roce 2019, z nichž 
vyplývají dílčí závěry týkající se předpokladů prodeje obchodního závodu nemocnice. 

Závěr je takový, že referendum ve městě rozhodlo o tom, že město Litoměřice nemůže prodat 
nemocnici soukromému subjektu, ale pouze veřejnému subjektu, tj. kraji nebo státu. Tyto závěry 
jsou poměrně významné i pro stanovení způsobu ocenění. 

 

Radní jednali o litoměřické nemocnici a pozastavili své kroky. Nepodařilo se získat podporu 
zaměstnanců a veřejnosti3 

21. 5. 2019 11:10 

Litoměřice - Radní města Litoměřice se na včerejším jednání zabývali děním souvisejícím s 
Nemocnicí Litoměřice, a.s. 

V této souvislosti přijali několik usnesení: 

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat podporu zaměstnanců nemocnice a veřejnosti, 
pozastavuje rada města kroky vedoucí k převodu vlastnictví či provozování Nemocnice Litoměřice, 
a.s., na soukromý subjekt do doby uskutečnění referenda. 

Rada města pověřila starostu a senátora Mgr. Ladislava Chlupáče a místostarostu a poslance 
Parlamentu ČR Mgr. Karla Krejzu, aby pozvali ministra zdravotnictví na návštěvu Nemocnice 
Litoměřice, a.s. 

Rada města vyzývá premiéra, potažmo Vládu ČR, a Ústecký kraj k zahájení jednání o úplatném 
převodu Nemocnice Litoměřice, a.s., státu nebo kraji, a to včetně nemovitého majetku za cenu 
stanovenou znaleckými posudky. 

 
3 http://www.e-litomerice.cz/zpravy/litomerice/123543-radni-jednali-o-litomericke-nemocnici-a-
pozastavili-sve-kroky-nepodarilo-se-ziskat-podporu-zamestnancu-a-verejnosti 
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Rada města nabízí MUDr. Janu Milotovi a Ing. Miroslavu Janošíkovi, zástupcům petičního výboru, 
místa v představenstvu a dozorčí radě Nemocnice Litoměřice, a.s., s cílem dát jim možnost zapojit 
se do řízení nemocnice. Zároveň je vyzývá k vyjádření svého souhlasu s volbou. 

Rada města vyzývá přípravný výbor místního referenda k předložení petičních archů a otázky 
místního referenda do 7. června, aby mohlo zastupitelstvo města 13. června na řádném jednání 
referendum vyhlásit na první polovinu září. 

Vzhledem k očekávanému referendu zrušili radní plánovanou diskusi s veřejností na téma 
budoucnosti Litoměřice, která se měla uskutečnit 11. června v Kulturním a konferenčním centru 
Litoměřice. 

O budoucnosti litoměřické nemocnice zřejmě rozhodne referendum4 

6. srpen 2019 

Litoměřický městský úřad se začal zabývat návrhem na vyhlášení referenda o budoucnosti 
nemocnice. Přípravný výbor na radnici podal návrh, pod který se podepsalo skoro 5 500 lidí. 

„Můžu to potvrdit. Přijali jsme návrh, a teď budeme postupovat přesně tak, jak nám ukládají 
zákony České republiky,“ vysvětlil tajemník litoměřického městského úřadu Milan Čigáš. 

Přípravný výbor pro referendum chce referendum vyhlásit společně s krajskými volbami v příštím 
roce. 

Referendum až s volbami? Zřejmě ano 

„Vyhlášení referenda je podle nás možné až s prvními volbami, které se budou konat, protože v 
jiném termínu žádná referenda na místní úrovni nebyla úspěšná,“ uvedla za přípravný výbor Alena 
Rožcová. 

S termínem konání případného referenda příliš nesouhlasí litoměřický místostarosta a poslanec 
Karel Krejza z ODS: „Zatím to vypadá tak, že budeme muset respektovat tento termín, i když se mi 
tedy zdá příliš vzdálený, a to nepřispívá k dobré pohodě jak v nemocnici, tak ve městě.“ 

Podle Karla Krejzy město do referenda žádné zásadní změny v majetkových poměrech nemocnice 
nechystá. V úvahu podle něj přicházely dva možné scénáře. 

„Měli jsme představu, že nabídneme 49 % za kapitálový vstup, existuje možnost se s někým 
sloučit. Tedy dva scénáře – buď kapitálový vstup, nebo spojení.“ 

Organizátoři referenda ale požadují, aby nemocnice zůstala výlučně ve vlastnictví města. 

Vstup strategického partnera odmítáme od začátku, protože si myslíme, že dobrý management by 
nemocnici stále mohl mít na té úrovni ve vlastnictví města,“ doplnila za organizátory referenda 
Alena Rožcová. 

Podle přípravného výboru připojilo pod návrh na vyhlášení referenda svoje podpisy víc než 5 400 
lidí. 

 
4 https://sever.rozhlas.cz/o-budoucnosti-litomericke-nemocnice-zrejme-rozhodne-referendum-8033527 
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Bude fúze či jiná spolupráce mezi Nemocnicí Litoměřice a Krajskou zdravotní?5 

4. září 2019 

Nemocnice Litoměřice, která patří městu, podle aktuálního vyjáření litoměřické radnice, by ze sta 
procent neměla být prodána jinému subjektu. Údajně město jedná o možné fúzi či spolupráci s 
Krajskou zdravotní. 

"Rada města Litoměřice znovu veřejně deklaruje, že o žádném prodeji sta procent akcií 
Nemocnice Litoměřice, a.s., soukromému subjektu neuvažuje," uvedla mluvčí města Eva Břeňová. 

"Vedení města jedná s Krajskou zdravotní o fúzi či jiné formě spojení s Nemocnicí Litoměřice, a.s.," 
dodala mluvčí. 

Podle Břeňové rada města se zároveň ohrazuje proti opakovaným dezinformacím ve veřejném 
prostoru. "Vedou pouze ke spekulacím poškozujícím jméno a stabilitu Nemocnice Litoměřice." 

Kraj jednal s Litoměřicemi o nemocnici6 

9. října 2019 

U hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se ve středu 9. října 2019 sešli litoměřický 
starosta Ladislav Chlupáč a místostarosta Karel Krejza a další představitelé kraje, Krajské 
zdravotní, a.s. a Nemocnice Litoměřice, a.s., aby zde jednali o dalším provozu nemocnice v 
Litoměřicích. 

Zástupci Ústeckého kraje a města Litoměřice se spolu se všemi přítomnými shodli při vysoce 
konstruktivním jednání na tom, že všechny strany mají zájem na zajištění zdravotní péče v 
litoměřické nemocnici prostřednictvím Ústeckého kraje, resp. Krajské zdravotní, a.s. 

„Nyní se bude připravovat společné memorandum, ze kterého vyplynou další realizační kroky tak, 
aby zastupitelstva kraje i města mohla v co nejkratší době kvalifikovaně rozhodnout,“ uvedl 
hejtman Bubeníček. 

Před referendem o budoucnosti nemocnice sílí v Litoměřicích nervozita7 

22. října 2019  

Nervozita před referendem o litoměřické městské nemocnici, které se bude konat v pátek 8. 
listopadu, roste. Lidé mají rozhodnout, zda nemocnice zůstane ve veřejném sektoru, tedy městská 
či krajská, nebo zda přejde do soukromých rukou.  

Petiční výbor SOS Nemocnice Litoměřice kritizuje vedení města, které již nemocnici provozovat 
nechce kvůli rostoucím dotacím špitálu, za to, že se dohodlo s Ústeckým krajem a Krajskou 
zdravotní (KZ) na vytvoření společného memoranda o možném začlenění špitálu do KZ, ale tento 
krok oficiálně nijak nezveřejnilo. 

„Pokud vedení města současné jednání s Ústeckým krajem a KZ, která spravuje pět největších 
nemocnic v regionu, myslí vážně, bylo by logické, aby zastupitelé závazně odhlasovali, že město 

 
5 https://www.severoceskydenik.cz/litomericko/aktuality/bude-fuze-ci-jina-spoluprace-mezi-nemocnici-
litomerice-a-krajskou-zdravotni.html 
6 https://www.kr-ustecky.cz/kraj-jednal-s-litomericemi-o-nemocnici/d-1737760/p1=204698 
7 https://www.idnes.cz/usti/zpravy/litomerice-nemocnice-referendum-krajska-zdravotni-
petice.A191022_509557_usti-zpravy_pakr 
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bude jednat pouze s Krajskou zdravotní a referendum by se nemuselo konat,“ řekl za petiční výbor 
Radek Pešout.  

Město by tak ušetřilo statisíce korun za jeho konání. Výbor chtěl referendum až příští rok s 
krajskými volbami, aby se zúčastnilo více lidí. Přesto ho petičníci dál podporují. 

Podle vedení města Litoměřic informace o jednání s krajem a KZ byla na webu města.  

„Musí se číst tisková prohlášení. Podařilo se nám s krajem a KZ domluvit a máme návrh postupu, 
který bude v memorandu. To nyní připravují právníci,“ sdělil litoměřický místostarosta Karel Krejza 
(ODS). 

„Postup by měl být jednoduchý, bude ovšem nutné vyhotovit znalecké posudky hodnoty 
nemocnice, protože transakce je navrhována i s nemovitostmi,“ dodal Krejza, který je současně 
člen dozorčí rady KZ. Podle něj by memorandum mělo být hotové tento týden. 

Pro referendum se podepsalo 5 500 obyvatel města 

Petiční výbor od začátku bojuje za to, aby nemocnice zůstala městská nebo přešla pod Krajskou 
zdravotní. Petici za zachování nemocnice ve veřejnoprávním sektoru podpořilo 10 tisíc občanů, 
referendum pak 5 500 obyvatel města.  

Obyvatelé Litoměřic v referendu odmítli prodej městské nemocnice8 

8.11.2019 

Obyvatelé Litoměřic se v pátek v referendu zřetelně vyslovili proti prodeji Nemocnice Litoměřice 
soukromému subjektu. Hlas přišlo odevzdat 52,31 procenta lidí a proti prodeji nemocnice se 
vyslovilo 95,87 procenta zúčastněných. 

Referendum, k jehož platnosti stačila účast 35 procent oprávněných voličů, je tedy platné a 
výsledek je závazný pro vedení města. Radnice prodej zvažovala, protože provoz nemocnice 
každoročně dotuje až dvaceti miliony korun. Podle radních ale zařízení potřebuje další peníze na 
rozvoj. Zájem už dřív projevila společnost Krajská zdravotní, která na Ústecku spravuje pět 
nemocnic.  

V Litoměřicích má volební právo přes 19 tisíc občanů. Hlasovat přišlo víc než deset tisíc lidí. Vysoká 
účast přes 52 procent potěšila starostu Ladislava Chlupáče (ODS). „My jsme však již dříve 
deklarovali, že jednáme a budeme dále jednat s Ústeckým krajem o možnostech začlenění do 
Krajské zdravotní, která úspěšně provozuje pět dalších nemocnic v Ústeckém kraji,“ reagoval na 
výsledek starosta. V sobotu oznámí, jak bude město postupovat dál. 

Rozpočet nemocnice vyšší než města 

Otázka referenda podle schváleného návrhu zastupitelů města zněla: „Chcete, aby orgány města 
Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v 
Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a 
zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice ve 
výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“ 

 
8 https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2972465-drtiva-vetsina-obyvatel-litomeric-v-referendu-odmitla-
prodej-mestske-nemocnice 
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Podle mluvčí města Evy Břeňové Litoměřice rozpoutaly diskusi, zda mají města nést odpovědnost 
za provoz nemocnic s vyšším rozpočtem, než mají sama. „Stále se domníváme, že jde o povinnost 
státu a potažmo zdravotních pojišťoven,“ řekl Chlupáč. Podle mluvčí města mají Litoměřice 
rozpočet asi 550 milionů korun, z toho pouze zhruba 70 milionů korun mohou využít na investice. 
Roční rozpočet nemocnice je přitom zhruba 800 milionů korun.   

Litoměřice přepisují historii. Nemocnici město nesmí prodat soukromníkovi9 

8. listopad 2019 

Historické referendum v Litoměřicích. Poprvé se v Česku podařilo, aby k místnímu referendu 
mimo volby přišlo více jak 35 %. V případě referenda o nemocnici byla účast rekordní - 51,07 
procenta. 

Do 30 volebních okrsků v pátek 8.11.2019 přišel rekordní počet Litoměřičanů, tedy lidí s trvalým 
pobytem ve městě Litoměřice. Jen ti mohli hlasovat v místním referendu. 

V případě Litoměřic bylo minimum zhruba 7 tisíc lidí. Avšak jich přišlo k urnám 10 108. 

Z toho se pro odpověď ANO vyslovilo 9 691 hlasů, pro odpověď NE 203 hlasů. Zdrželo se 33 lidí. 

Co to znamená? 

Lidé se vyjádřili v tom smyslu, že nechtějí privatizaci nemocnice v Litoměřicích do soukromých 
rukou. 

Referendum je platné a pro zastupitele závazné. 

Zástupci města jednali s hejtmanem o začlenění nemocnice do Krajské zdravotní10 

20. 11. 2019 

O případných podmínkách začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s., do Krajské zdravotní jednal dnes 
starosta Ladislav Chlupáč, místostarosta Karel Krejza a radní města Leoš Vysoudil, předseda 
dozorčí rady litoměřické nemocnice. „Tvrdá, ale přímá,“ shodně komentují pocity z dnešního 
jednání, kterého se za kraj zúčastnil hejtman Oldřich Bubeníček, náměstek Stanislav Rybák a radní 
Martin Klika. 

„Našli jsme schůdnou cestu pro obě strany,“ prezentuje své dojmy starosta. Požadavek zástupců 
kraje na bezúplatný převod nemovitostí a úplatný převod akcií nemocnice mají podle zástupců 
města svou logiku. „Nemovitosti město bezúplatně dostalo od státu, zatímco do provozu 
nemocnice mohutně investovalo,“ dodal místostarosta. Návrh Ústeckého kraje nejprve bude 
projednán v radě města, poté diskutován v zastupitelstvu. Vedení města Litoměřice tak naplňuje 
výsledky referenda. 

 

 
9 https://www.severoceskydenik.cz/kauzy/litomerice-prepisuji-historii-nemocnici-mesto-nesmi-prodat-
soukromnikovi.html 
10 https://www.litomerice.cz/aktuality/9585-zastupci-mesta-jednali-s-hejtmanem-o-zacleneni-nemocnice-
do-krajske-zdravotni 
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3.4 Závěr strategické analýzy 
Společnost má v současné době stabilizované tržní postavení, zejména v oblasti města Litoměřice 
a spádových obcí. Toto postavení je bezesporu dáno nízkou mírou substituce pro pacienty, pro 
které by absence nemocnice znamenala vyšší logistické (případně jiné) náklady. Tato substituce je 
významná i z pohledu velké šíře poskytovaných služeb. 

Nevýhodou společnosti je, že v současné době funguje jako relativně izolovaný subjekt (jediný 
areál), což ji z hlediska konkurence, zejména společnosti Krajská zdravotní, která jako poskytovatel 
zdravotních služeb představuje síť nemocnic a ambulancí, limituje v perspektivě zdravotních 
pojišťoven, případně i dalších zdrojů finančních prostředků.  

Nemocnice Litoměřice, a.s. se sice svou velikostí blíží jednotlivým nemocnicím v rámci Krajské 
zdravotní a.s., např. Teplice, Most, je větší než nemocnice v Děčíně či Chomutově, nemůže však 
využívat synergií vzájemného spojení. Rozhodně však hraje v regionu významnou roli. Ostatní 
poskytovatelé jsou již nepoměrně menší s omezeným rozsahem služeb. 

Vzhledem k tomu, že město Litoměřice vlastní veškerý nemovitý majetek, v němž nemocnice 
operuje, je zde vysoká závislost na rozhodování města. 

Rozhodnutí týkající se možného strategického partnera, které vzešlo z referenda ke konci roku 
2019 je z hlediska budoucího fungování Společnosti, jakožto nemocnice poměrně zásadní. 
Z pohledu strategického postavení na trhu lze prohlásit, že Společnost v současnosti splňuje tzv. 
going - concern princip, tj. že má potenciál dalšího fungování. Získání strategického partnera, 
zejména v intencích předchozí kapitoly (kraj), by však možnosti nemocnice jednoznačně zvýšilo, a 
to i s ohledem na závěry Finanční analýzy v dalších kapitolách. 
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4 Finanční analýza 
Finanční analýza představuje ohodnocení finančního zdraví oceňované společnosti v minulosti a 
současnosti. Jedním z jejích základních metodických nástrojů jsou tzv. poměrové ukazatele. 

Za finančně zdravý subjekt je možné považovat takový, který je v danou chvíli i perspektivně 
schopen naplňovat smysl své existence. V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, že je schopen 
dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu (míry zisku), která je požadována 
investory (akcionáři) vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen. Čím větší 
je výnosnost neboli rentabilita vloženého kapitálu, tím lépe pro podnik a jeho investory. Zároveň 
s rentabilitou je nutnou podmínkou finančního zdraví i likvidita, tedy schopnost včas uhrazovat 
splatné závazky.  

Následující finanční analýza společnosti byla sestavena s ohledem na historii poněkud 
nestandardně. Jak již bylo v kapitole zabývajícím se popisem Společnosti uvedeno, společnost 
Nemocnice Litoměřice, a.s. byla založena, resp. zapsána do obchodního rejstříku dne 19. 6. 2017, 
nicméně svoji vlastní činnost zahájila až dnem koupě obchodního závodu od Městské nemocnice 
v Litoměřicích, příspěvkové organizace, a to 30. 9. 2017.  

Z tohoto pohledu jsme schopni hodnotit pouze hospodaření k 31. 12. 2019 za období dvou let a tří 
měsíců, což není v případě žádného typu podniku dlouhá historie. 

Na stranu druhou, společnost zahájila činnosti koupí obchodního závodu, který byl prodán se 
všemi závazky, pohledávkami, právy a povinnostmi, dle platné legislativní úpravy a také se vším 
majetkem, vyjma věcí nemovitých, které byly ještě předprodejem obchodního závodu bezúplatně 
převedeny Městu Litoměřice. Tato skutečnost se promítla zejména do celkové výše bilanční sumy, 
resp. položky Dlouhodobý hmotný majetek, kdy v porovnání s hodnotami přechozích let, 
dosaženými ještě příspěvkovou organizací, byl u hodnot akciové společnosti v hodnoceném roce 
zaznamenán výrazný pokles. 

Pro účely finanční analýzy směrem do historie budeme tedy pro větší obrázek pracovat též 
s historií příspěvkové organizace, byť čísla z rozvahy a výsledovky byla z důvodu možnosti srovnání 
upravena (přemístěna) do jiných účetních „položek“ než připouští účetní osnova příspěvkových 
organizací. Na úrovni součtových čísel však tento obrázek bude úplnější než hodnotit hospodaření 
pouze za dva roky a tři měsíce. 

Finanční analýza tak vychází z předložených ročních účetních závěrek společností (příspěvkové 
organizace a následně akciové společnosti) až do data ocenění, tedy do 31. 12. 2019.  

Finanční analýza společností je rozdělena na 2 hlavní části. Jednou z nich je analýza účetní politiky 
spojena s analýzou účetních výkazů, která je následována druhou částí, která se věnuje analýzou 
poměrových a výkonových ukazatelů. 

  



 

Ocenění obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. pro účely jeho prodeje  - 39 -  

4.1 Finanční analýza společnosti 

4.1.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 
Tabulka 6 Zkrácená rozvaha 

 
Jak bylo výše uvedeno, přiložená tabulka zkrácené rozvahy je z pohledu striktně účetního 
zkreslená faktem, že jsou zde uvedena data za dvě společnosti: Městské nemocnice 
v Litoměřicích, příspěvkové organizace a následně za Nemocnici Litoměřice, a.s. 

Pro finanční analýzu historického vývoje nám to však umožní vysledovat trendy, které se v čase 
udály. 
Graf 2 Struktura aktiv Společnosti 

 
 

2015 2016 1 - 9/2017 10 - 12/2017 2017 2018 2019
AKTIVA CELKEM 955 957 487 944 291 805 341 277 018 239 172 370 239 172 370 219 196 743 318 717 612
Dlouhodobý majetek 779 232 745 764 687 745 135 134 517 21 846 231 21 846 231 29 790 853 32 097 676
       % Aktiv celkem 81,5% 81,0% 39,6% 9,1% 9,1% 13,6% 10,1%

Oběžná aktiva 170 812 153 174 018 464 201 578 977 213 699 339 213 699 339 184 471 843 281 560 851
       % Aktiv celkem 17,9% 18,4% 59,1% 89,3% 89,3% 84,2% 88,3%

Zásoby 12 065 291 11 855 406 11 884 143 12 780 944 12 780 944 13 518 163 13 510 765

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 56 970 067 64 663 760 66 446 897 65 365 582 65 365 582 74 610 022 136 840 571

Krátkodobý finanční majetek 101 776 795 97 499 298 123 247 937 135 552 814 135 552 814 96 343 658 131 209 515
Časové rozlišení 5 912 589 5 585 596 4 563 524 3 626 800 3 626 800 4 934 046 5 059 086
       % Aktiv celkem 0,6% 0,6% 1,3% 1,5% 1,5% 2,3% 1,6%

Vlastní kapitál 848 343 208 861 493 974 267 782 716 119 204 126 119 204 126 125 120 319 136 736 901
       % Pasiv celkem 88,7% 91,2% 78,5% 49,8% 49,8% 57,1% 42,9%

Cizí zdroje 107 614 279 76 717 831 69 223 417 119 968 245 119 968 245 93 029 961 180 882 248
       % Pasiv celkem 11,3% 8,1% 20,3% 50,2% 50,2% 42,4% 56,8%

Dlouhodobé závazky 0 0 0 1 777 242 1 777 242 901 167 1 562 231

Krátkodobé závazky 107 614 279 76 717 831 69 223 417 118 191 003 118 191 003 92 128 795 179 320 017

Bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 0
Časové rozlišení 0 6 080 000 4 270 884 0 0 1 046 463 1 098 464
       % Pasiv celkem 0,0% 0,6% 1,3% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3%
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Mezi roky 2016 a 2017 výrazně poklesla bilanční suma – o více než 700 mil. Kč. Toto bylo 
způsobeno zejména poklesem dlouhodobého majetku. 

• Nejprve došlo k převedení nemocničních nemovitostí z příspěvkové organizace zpět na 
město Litoměřice – viz rozdíl: k 31.12.2016 Dlouhodobý majetek 765 mil. Kč a 
k 30.09.2017 Dlouhodobý majetek 135 mil. Kč, tj. pokles o 630 mil. Kč, což cca odpovídá 
hodnotě nemovitých věcí (stavby + pozemky) v účetní hodnotě. 

• Následně zaúčtování oceňovacího rozdílu z nabytí v akciové společnosti ve výši 117 mil. Kč 
odpovídající hodnotě ocenění obchodního závodu – viz rozdíl: k 30.09.2017 Dlouhodobý 
majetek 135 mil. Kč a k 31.12.2017 Dlouhodobý majetek 22 mil. Kč, což cca odpovídá 
oceňovacímu rozdílu – 115 mil. Kč.  
V tomto druhém kroku k faktickému snížení dlouhodobého majetku však reálně nedošlo. 
Součet dlouhodobého nehmotného, dlouhodobého hmotného (zejména movité věci) a 
dlouhodobého finančního (bez započtení oceňovacího rozdílu) činil 137 mil. Kč. 

Mezi roky 2017 a 2018 došlo k navýšení dlouhodobého majetku z 22 mil. Kč na 30 mil. Kč. Fakticky 
ale navýšení nedošlo, pouze došlo k odpisu oceňovacího rozdílu – snížení záporné hodnoty z          
– 115 mil. Kč na – 107 mil. Kč. Majetek zůstal ve své hodnotě stejný, odpis movitého majetku 
vyrovnaly investice do technického zhodnocení budov města ve stejné výši. 

Mezi roky 2018 a 2019 došlo k navýšení dlouhodobého majetku z 30 mil. Kč na 32 mil. Kč. To bylo 
způsobeno jednak odpisem oceňovacího rozdílu – snížení záporné hodnoty z – 107 mil. Kč na -99,6 
mil. Kč. Došlo k nárůstu u Nehmotného dlouhodobého majetku – SW. Byl pořízen SW z dotace 
IROP s názvem Modernizace informačních systémů a Kybernetická bezpečnost. Dále vzrostla 
položka Stavby o 8 mil. Kč – jednalo se o technické zhodnocení budov v majetku města Litoměřice, 
zejména modernizace koupelen a sociálních zařízení. Movitý majetek zůstal shodný, na poklesu se 
projevily odpisy. 

Co se týče oběžného majetku, na ten neměla transformace jako taková vliv. Absolutní hodnota 
oběžného majetku rostla do konce roku 2017, v roce 2018 byl zaznamenán pokles. Rok 2019 
zaznamenal znatelné zvýšení. 

Oběžný majetek je tvořen zásobami, krátkodobými pohledávkami a krátkodobým finančním 
majetkem: 

- Hodnota zásob je v absolutní hodnotě takřka konstantní, velmi mírně rostoucí z hodnoty 
12,3 mil. Kč v roce 2014 na hodnotu 13,5 mil. Kč v roce 2018 i 2019. 

- Hodnota krátkodobých pohledávek v absolutní hodnotě také roste, z 55 mil. Kč v roce 
2014 na 75 mil. Kč v roce 2018. Dramatický nárůst zaznamenala položka „Jiné 
pohledávky“, která se skokově zvýšila na 74 mil. Kč. Z toho 60 mil. Kč představuje 
zaúčtování pohledávky za dotačním titulem IROP – Zvýšení kvality následné péče. Dotace 
prozatím není čerpána a finanční prostředky pochopitelně nejsou na peněžním účtu. 

- Ke změně došlo u krátkodobého finančního majetku. Jeho hodnota byla mezi roky 2014 a 
2016 takřka konstantní, cca 100 mil. Kč, v roce 2017 došlo ke zvýšení na 135 mil. Kč a 
v roce 2018 se hodnota vrátila zpět na 100 mil. Kč. V roce 2019 došlo k nárůstu na 131 mil. 
Kč, přičemž 29 mil. Kč představují příspěvek od města na investice. 
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Graf 3 Struktura oběžných aktiv Společnosti 

 
V oblasti pasiv se budeme věnovat zejména vývoji cizích zdrojů, neboť hodnota vlastního kapitálu 
v příspěvkové organizaci byla dána především účetní hodnotou nemovitostí. 

Hodnota cizích zdrojů je tvořena krátkodobými závazky k dodavatelům, zaměstnancům, státu. 
Jejich celková výše se pohybuje kolem 100 mil. Kč, nejnižší byla v roce 2018 ve výši 92 mil. Kč. 
V roce 2019 došlo k výraznému skoku kvůli položce  „Stát - daňové závazky a dotace“ ve výši 96 
mil. Kč. Součástí tohoto závazku je souvztažně s krátkodobými pohledávkami zúčtovaná dotace 
IROP cca 60 mil. Kč a souvztažně s peněžními prostředky investiční dotace od Města Litoměřice ve 
výši 29 mil. Kč (finanční prostředky jsou již na bankovním účtu). 

Výše popsané trendy ilustruje rovněž tabulka horizontální a vertikální analýzy rozvahy. U těchto 
analýz jsme z důvodu ilustrace trendu mezi lety vynechali meziobdobí roku 2017. 
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Tabulka 7 Horizontální analýza rozvahy 

 
Tabulka 8 Vertikální analýza rozvahy 

 
 

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018
AKTIVA CELKEM -1,2% -74,7% -8,4% 45,4%
Dlouhodobý majetek -1,9% -97,1% 36,4% 7,7%
Oběžná aktiva 1,9% 22,8% -13,7% 52,6%

Zásoby -1,7% 7,8% 5,8% -0,1%

Dlouhodobé pohledávky n.a. n.a. n.a. n.a.

Krátkodobé pohledávky 13,5% 1,1% 14,1% 83,4%

Krátkodobý finanční majetek -4,2% 39,0% -28,9% 36,2%
Časové rozlišení -5,5% -35,1% 36,0% 2,5%
Vlastní kapitál 1,6% -86,2% 5,0% 9,3%
Cizí zdroje -28,7% 56,4% -22,5% 94,4%

Dlouhodobé závazky n.a. n.a. -49,3% 73,4%

Krátkodobé závazky -28,7% 54,1% -22,1% 94,6%

Bankovní úvěry n.a. n.a. n.a. n.a.

Časové rozlišení n.a. -100,0% n.a. 5,0%

2016 - 2015 2017 - 2016 2018 - 2017 2019 - 2018
AKTIVA CELKEM -11 665 683 -705 119 435 -19 975 627 99 520 869
Dlouhodobý majetek -14 545 000 -742 841 514 7 944 622 2 306 822
Oběžná aktiva 3 206 311 39 680 875 -29 227 496 97 089 007

Zásoby -209 885 925 538 737 219 -7 398

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 7 693 693 701 822 9 244 441 62 230 549

Krátkodobý finanční majetek -4 277 497 38 053 516 -39 209 155 34 865 856
Časové rozlišení -326 993 -1 958 796 1 307 246 125 040
Vlastní kapitál 13 150 765 -742 289 848 5 916 193 11 616 582
Cizí zdroje -30 896 448 43 250 413 -26 938 284 87 852 286

Dlouhodobé závazky 0 1 777 242 -876 075 661 064

Krátkodobé závazky -30 896 448 41 473 171 -26 062 208 87 191 222

Bankovní úvěry 0 0 0 0

Časové rozlišení 6 080 000 -6 080 000 1 046 463 52 001

Relativní změna (v %)

Absolutní změna (v tis. Kč)

2015 2016 2017 2018 2019
AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100%
Dlouhodobý majetek 81,5% 81,0% 9,1% 13,6% 10,1%
Oběžná aktiva 17,9% 18,4% 89,3% 84,2% 88,3%

Zásoby 1,3% 1,3% 5,3% 6,2% 4,2%

Dlouhodobé pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Krátkodobé pohledávky 6,0% 6,8% 27,3% 34,0% 42,9%

Krátkodobý finanční majetek 10,6% 10,3% 56,7% 44,0% 41,2%
Vlastní kapitál 88,7% 91,2% 49,8% 57,1% 42,9%
Cizí zdroje 11,3% 8,1% 50,2% 42,4% 56,8%

Dlouhodobé závazky 0,0% 0,0% 0,7% 0,4% 0,5%

Krátkodobé závazky 11,3% 8,1% 49,4% 42,0% 56,3%

Bankovní úvěry 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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4.1.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Tabulka 9 Zkrácený výkaz zisku a ztráty 

 
Podobně jako u tabulky zkrácené rozvahy je striktně účetní pohled zkreslen faktem, že jsou zde 
uvedena data za dvě společnosti: Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace a 
následně za Nemocnici Litoměřice, a.s. Opět je to ovšem pouze z důvodu ilustrovat trendy 
z historie. 

Tržby společností ve sledovaném období rostly z 647 mil. Kč v roce 2015 na 822 mil. Kč v roce 
2019, tj. za sledované období se zvýšily o téměř 30%. Určitou stagnaci zaznamenaly mezi roky 
2015 – 2016, ale např. mezi posledními roky 2017 (součet za obě společnosti) a rokem 2018 činil 
nárůst téměř 50 mil. Kč. Dalších 60 mil. Kč představoval nárůst v roce 2019. Jedná se přitom o 
součet tržeb tvořený úhradami od pojišťoven, příjmy z lékárny, či pronájmu prostor (viz kapitola 
3.2.3 Odběratelé). 

Obdobně rostla tzv. „přidaná hodnota“ (dříve používaný termín), z hodnoty 412 mil. Kč v roce 
2015 na 547 mil. Kč v roce 2019. Tato přidaná hodnota byla z velké části využita na osobní 
náklady, které se podstatně navýšily z hodnoty 385 mil. Kč v roce 2015 na 547 mil. Kč v roce 2019,  
a odpisy. Odpisy v absolutní hodnotě poněkud klesly, což je dáno faktem, že v nové společnosti se 
již neodepisují nemovitosti, které byly převedeny zpět městu. 

Společnost každoročně vykazuje mírný zisk. Tabulka ilustruje jeho volatilitu (krom toho hodnota 
za rok 2017 jako součet zisku za obě společnosti je těžko interpretovatelná), nicméně se v každém 
případě jedná o pouhé jednotky procent z celkových tržeb.  

V některých letech rovněž společnost čerpala dotaci na provoz (zejména na osobní náklady) od 
města – viz dále v kapitole zabývajícími se dotacemi. Je pak diskutabilní, zda by se nepřijetí 
provozní dotace projevilo ve snížení zisku či snížení např. osobních nákladů. Osobní náklady 
zahrnují rovněž odměny, které nemusejí být vyplaceny a dotace města tak může představovat 
politické gesto spíše než nutnou ekonomickou potřebu. 

Další skutečností, která může mít vliv na vykazovaný zisk zejména v posledních letech, je 
skutečnost, že společnost si od města Litoměřice pronajímá nemovitosti nemocnice (stavby + 
pozemky) za relativně nízkou částku. Na stranu druhou vynakládá do péče o nemovitosti jak 
provozní, tak investiční prostředky.  

2015 2016 1 - 9/2017 10 - 12/2017 2017 2018 2019
Celkové tržby 646 870 549 660 996 275 518 825 659 184 515 905 703 341 563 759 515 364 822 049 141

Spotřeba materiálu a energie 132 851 937 130 070 551 93 731 321 36 911 254 130 642 575 142 951 113 158 668 928
Služby 64 026 897 55 288 875 44 718 312 17 120 349 61 838 661 54 838 381 60 541 139

Přidaná hodnota 411 597 759 434 989 975 347 824 469 118 200 928 466 025 397 513 828 720 552 656 357
% celkových tržeb 63,6% 65,8% 67,0% 64,1% 66,3% 67,7% 67,2%

Osobní náklady 384 918 296 415 296 709 337 352 801 116 920 428 454 273 229 514 254 525 546 632 527
Odpisy 22 250 524 22 993 221 17 381 590 4 455 493 21 837 083 17 345 488 17 253 136

Provozní VH 4 737 616 1 335 613 8 642 128 3 568 338 12 210 466 4 199 959 13 019 963
% celkových tržeb 0,7% 0,2% 1,7% 1,9% 1,7% 0,6% 1,6%

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0
Finanční VH 49 921 43 609 30 376 313 030 343 406 840 159 833 633
VH před zdaněním 4 566 758 1 198 811 7 261 583 3 881 368 11 142 951 5 040 118 13 853 596
VH za účetní období 3 711 188 470 471 8 551 513 2 104 126 10 655 639 5 916 193 11 616 582

% celkových tržeb 0,6% 0,1% 1,6% 1,1% 1,5% 0,8% 1,4%
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Obdobně výše uvedenou charakteristiku vývoje zisku a ztrát ilustruje horizontální a vertikální 
analýza výkazu zisku a ztrát. Obě tyto analýzy potvrzují nárůst významu osobních nákladů. 
Tabulka 10 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 
 
Tabulka 11 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty vzhledem k celkovým tržbám 

 
 

4.1.3 Dotace 
Vzhledem charakteru společnosti z pohledu veřejného vlastníka (město Litoměřice) a služeb, které 
společnost poskytuje, vyskytují se v hospodaření města Litoměřice nejrůznější dotační tituly. 

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018
Celkové tržby 2,2% 6,4% 8,0% 8,2%

Spotřeba materiálu a energie -2,1% 0,4% 9,4% 11,0%
Služby -13,6% 11,8% -11,3% 10,4%

Přidaná hodnota 5,7% 7,1% 10,3% 7,6%
Osobní náklady 7,9% 9,4% 13,2% 6,3%
Odpisy 3,3% -5,0% -20,6% -0,5%

Provozní VH -71,8% 814,2% -65,6% 210,0%
Nákladové úroky n.a. n.a. n.a. n.a.
Finanční VH -12,6% 687,5% 144,7% -0,8%

VH před zdaněním -73,7% 829,5% -54,8% 174,9%
VH za účetní období -87,3% 2164,9% -44,5% 96,4%

2016 - 2015 2017 - 2016 2018 - 2017 2019 - 2018
Celkové tržby 14 125 726 42 345 289 56 173 801 62 533 777

Spotřeba materiálu a energie -2 781 386 572 024 12 308 539 15 717 815
Služby -8 738 022 6 549 786 -7 000 280 5 702 758

Přidaná hodnota 23 392 216 31 035 422 47 803 324 38 827 636
Osobní náklady 30 378 413 38 976 520 59 981 296 32 378 003
Odpisy 742 697 -1 156 138 -4 491 595 -92 353

Provozní VH -3 402 002 10 874 853 -8 010 507 8 820 004
Nákladové úroky 0 0 0 0
Finanční VH -6 312 299 796 496 753 -6 526
VH před zdaněním -3 367 946 9 944 140 -6 102 834 8 813 479
VH za účetní období -3 240 716 10 185 168 -4 739 446 5 700 389

Relativní změna (v %)

Absolutní změna (v tis. Kč)

2015 2016 2017 2018 2019

Celkové tržby 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Spotřeba materiálu a energie 20,5% 19,7% 18,6% 18,8% 19,3%
Služby 9,9% 8,4% 8,8% 7,2% 7,4%

Přidaná hodnota 63,6% 65,8% 66,3% 67,7% 67,2%
Osobní náklady 59,5% 62,8% 64,6% 67,7% 66,5%
Odpisy 3,4% 3,5% 3,1% 2,3% 2,1%

Provozní VH 0,7% 0,2% 1,7% 0,6% 1,6%
Nákladové úroky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finanční VH 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
VH před zdaněním 0,7% 0,2% 1,6% 0,7% 1,7%
VH za účetní období 0,6% 0,1% 1,5% 0,8% 1,4%
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Každý dotační titul podléhá nejrůznějším pravidlům a omezením, týkající se žadatele/příjemce 
dotace, určení dotace atd. Porušení nebo neplnění těchto pravidel může znamenat požadavek 
poskytovatele na vrácení finančních prostředků.  

V okamžiku přechodu podniku Nemocnice Litoměřice z příspěvkové organizace na akciovou 
společnost vlastněnou městem fakticky k zásadní změně nedošlo, protože jediným vlastníkem 
společnosti zůstalo město Litoměřice.  

V případě, že by novým vlastníkem společnosti byla soukromoprávní osoba, mohlo by to na 
schválení, resp. neschválení převodu, mít významný dopad. 

Z toho důvodu má výsledek referenda, které omezilo možného budoucího vlastníka na veřejný 
subjekt, poměrně zásadní význam, neboť u probíhajících investic nebude osoba žadatele 
zpochybňována. 

Tyto dotace lze dělit na provozní a investiční. 

4.1.3.1 Investiční dotace 
Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, získala v minulosti následující dotace 
poskytnuté z fondů EU (obě tyto dotace - vlastnická práva související s dotací - byla převedena na 
Nemocnici Litoměřice, a.s.: 

1) Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice 
v Litoměřicích – probíhá udržitelnost, která končí v roce 2020. 
Vzhledem k pravidlům fondů EU, je povinností příjemce podpory oznámit jakoukoliv 
podstatnou změnu poskytovateli dotace a nechat si ji schválit. V tomto případě byl okruh 
žadatelů omezen na právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče. 
Vzhledem ke skutečnosti, že i případný budoucí vlastník nemocnice bude mít tento 
charakter, je možno předpokládat, že převod dotace by byl schválen. 

2) Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích - probíhá 
udržitelnost, která končí v roce 2021 
Vzhledem k pravidlům fondů EU, je povinností příjemce podpory oznámit jakoukoliv 
podstatnou změnu poskytovateli dotace a nechat si ji schválit. V tomto případě byl okruh 
žadatelů omezen na organizace zřizované nebo zakládané obcemi aj. (tj. veřejnoprávním 
subjektem). Pokud případný budoucí vlastník nemocnice bude mít tento charakter, je 
možno předpokládat, že převod dotace by byl schválen. Tyto činily cca 42 mil. Kč. 

Nemocnice Litoměřice, a.s. požádala o následující dotace k jejichž schválení a částečnému čerpání 
došlo v roce 2019.  

3) Výzva 10 -  Kybernetická bezpečnost – výše dotace 12 342 152,15 Kč. Tato dotace je 
určena na pořízení nového HW a SW. 
Tato dotace je určena pouze pro veřejnoprávní subjekty, nebyla by tedy zřejmě 
proplacena i soukromoprávnímu subjektu, resp. musela by být vrácena. V případě nového 
vlastníka v podobě kraje či státu, toto riziko odpadá. 

4) Výzva 28 -  Modernizace provozního informačního systému – výše dotace 12 695 761,50 
Kč. Tato dotace je určena na pořízení nového HW a SW. 
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Tato dotace je určena pouze pro veřejnoprávní subjekty, nebyla by tedy zřejmě 
proplacena i soukromoprávnímu subjektu, resp. musela by být vrácena. V případě nového 
vlastníka v podobě kraje či státu, toto riziko odpadá. 

5) Výzva 31 – Zvýšení kvality návazné péče – výše dotace 84 057 231,00 Kč. Tato dotace je 
určena na pořízení nové a obnovu stávající přístrojové techniky a vybavení. 
Tato dotace není určena pouze pro veřejnoprávní subjekty, byla by tedy zřejmě 
proplacena i soukromoprávnímu subjektu. V případě nového vlastníka v podobě kraje či 
státu, je situace stejná. 

V souvislosti s dotací Add 5), tj. na pořízení nové a obnovu stávající přístrojové techniky a 
vybavení, je důležité zmínit ještě jednu skutečnost: Na přelomu roku 2017/2018 Nemocnice 
Litoměřice získala od města finanční prostředky (tedy také formu dotace) ve výši 29 mil. Kč na 
pořízení Magnetické rezonance. Tento přístroj však byl rovněž na seznamu techniky, ke které se 
vztahuje dotace z Výzvy 31. Počítá se tedy, že dojde v tomto případě ke zpětnému proplacení 
dotace a původní prostředky budou vráceny městu Litoměřice.  

4.1.3.2 Ostatní dotace 
Dle vyjádření zástupců nemocnice byly v minulosti čerpány následující prostředky: 

- Provozní dotace z rozpočtu města Litoměřice (na pokrytí mzdových prostředků): 
o 2017 – 10 mil. Kč 
o 2018 – 16,5 mil. Kč 
o 2019 – 16,5 mil. Kč 
o V předchozích obdobích 1992 – 2016 nečerpala nemocnice provozní dotace 

- Investiční dotace 
o V posledních 10 letech ročně 1 mil. Kč na sanitní vůz. 
o 2018 - pokryty investice do nemovitostí, cca 6 mil. Kč 
o 2019 – pokryty investice do nemovitostí, cca 5 mil. Kč. 

 

4.1.4 Poměrové ukazatele 

Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability se používají pro hodnocení a komplexní posouzení celkové efektivnosti 
podniku, tedy schopnosti podniku generovat zisk. Pomocí testovaných ukazatelů se vyjadřuje 
intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. 
Tabulka 12 Ukazatele rentability (v %) 

 
Rentabilita aktiv (ROA) je pojem, který označuje produkční sílu a poměřuje zisk s celkovými aktivy 
investovanými do podnikání bez ohledu na způsob financování. Důležité je tedy to, zda podnik 
dokáže efektivně využít svoji majetkovou bázi. Vzhledem k tomu, že mezi roky 2016 – 2017 došlo 

2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilita celkového kapitálu 0,5% 0,1% 3,0% 2,3% 4,3%
Rentabilita vlastního kapitálu 0,4% 0,1% 1,8% 4,7% 8,5%
Rentabilita tržeb 0,6% 0,1% 1,6% 0,8% 1,4%
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ke snížení celkových aktiv (viz převod nemovitostí zpět na město), došlo k mírnému zvýšení 
rentability celkového kapitálu. Přesto je rentabilita celkového kapitálu velmi nízká. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu vlastního 
kapitálu. Vlastní kapitál společnosti představuje rozdíl mezi hodnotou aktiv a hodnotou závazků, 
tj. všech cizích zdrojů. Je složen ze základního kapitálu, zisku běžného období, nerozdělených zisků 
a ztrát minulých let a fondů. Od výše vlastního kapitálu se odvozuje hodnota podílu společníka. 
Vlastní kapitál představuje hodnotu, kterou do podniku přímo investovali jeho vlastníci a kterou 
má podnik k dispozici na dobu své existence. Ukazatel ROE je vyšší v okamžiku, kdy je hospodaření 
kryto cizím kapitálem. Vzhledem k tomu, že mezi roky 2016 – 2017 došlo ke snížení vlastního 
kapitálu (viz převod nemovitostí zpět na město + přecenění zbývajících částí), došlo ke zvýšení 
rentability vlastního kapitálu. Hodnotu za rok 2017 je nutno brát s rezervou, neboť v případě 
použité hodnoty zisku se jedná o prostý součet za obě společnosti. 

Rentabilita tržeb vyjadřuje ziskovost tržeb, tedy jaký zisk je vyprodukován z jedné koruny tržeb. 
V tomto případě neměl přesun nemovitostí na rentabilitu tržeb vliv, nicméně lze konstatovat, že 
tato rentabilita je velmi nízká. 

Ukazatele obratu 
Ukazatele obratu měří úroveň hospodaření a využívání jednotlivých složek majetku.  
Tabulka 13 Ukazatele obratu (ve dnech) 

 
Na obratu celkových aktiv je patrný vliv přesun nemovitostí na město Litoměřice – obrat výrazně 
pokles v souladu s poklesem celkových aktiv. 

Ostatní doby obratu jsou relativně velmi stabilní bez ohledu na skutečnost, zda se jednalo o 
hospodaření příspěvkové organizace či nové akciové společnosti. Menší výkyvy u krátkodobých 
závazků přičítáme možné potřebě v některých letech uhradit závazky do konce roku, a 
považujeme tyto nižší hodnoty za přechodné. 

Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity měří schopnost podniku promptně uhrazovat své splatné závazky. Pro 
hodnocení této schopnosti je důležitý rozbor vzájemných vztahů mezi položkami aktiv a pasiv, 
konkrétně mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 
Tabulka 14 Ukazatele likvidity 

 
Běžná likvidita (neboli likvidita III. stupně) nám říká, kolika korunami z našich celkových oběžných 
aktiv je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků, neboli kolikrát jsme schopni uspokojit naše 

2015 2016 2017 2018 2019
Doba obratu celkových aktiv 539 521 168 105 142
Doba obratu zásob 26 25 37 26 24
Prům. doba splatnosti kr. pohledávek 32 36 46 36 61
Prům. doba splatnosti kr. závazků 63 44 85 44 80

2015 2016 2017 2018 2019
Běžná likvidita 1,59 2,27 1,81 2,00 1,57
Rychlá likvidita 1,48 2,11 1,70 1,86 1,49
Peněžní likvidita 0,95 1,27 1,15 1,05 0,73
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věřitele, kdybychom v určitém momentě přeměnili tato oběžná aktiva na hotovost. Doporučená 
hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5.  

Pohotová likvidita (neboli likvidita II. stupně) je „očištěna“ o ne zrovna příliš likvidní položku - 
zásoby. Jinak řečeno, kolika korunami našich pohledávek a hotovosti (pokladna či bankovní účet) 
je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků. Doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 – 1,2. 

Okamžitá likvidita (neboli likvidita I. stupně) je právem považována za nejpřísnější likvidní 
ukazatel, neboť nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky „ihned“ – tedy pomocí 
hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry. Doporučená 
hodnota je v rozmezí 0,2 - 0,5. 

Hodnoty ukazatelů platební schopnosti hodnocené Společnosti vykazují ve sledovaném období 
2014 až 2018 stabilní a často i nadprůměrné hodnoty. Likvidní situace společnosti je velmi dobrá. 

Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadlužení měří úroveň dlouhodobé finanční stability podniku. Pojem zadluženost 
vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje (dluh). 
Používání cizích zdrojů ovlivňuje na jedné straně výnosnost vlastního kapitálu, na straně druhé 
riziko a zadluženost.  
Tabulka 15 Ukazatele zadluženosti 

 
Společnost fakticky má minimální cizí prostředky, prakticky výhradně pouze krátkodobé závazky, 
čemuž odpovídají i ukazatele.  

Na skokové změně mezi roky 2016 – 2017 má vliv přesun nemovitostí na město Litoměřice a 
přecenění vlastního kapitálu. Ukazatel Úrokového krytí nemá význam, protože společnost neplatí 
žádné úroky. 

4.1.5 Shrnutí finanční analýzy 
Hospodaření Společnosti se ve sledovaném období vyvíjelo stabilně. Růst nákladů kopíroval nárůst 
tržeb, společnost dosahovala minimálního zisku. Tuto skutečnost připisujeme zejména charakteru 
vlastníka společnosti – jedná se o organizaci 100% vlastněnou veřejným subjektem (město 
Litoměřice), ať již formou příspěvkové organizace či akciové společnosti. Navíc společnost 
vykonává činnost poskytovatele zdravotních služeb, kde většina výnosů pochází z veřejných 
prostředků určených na zdravotnictví. Z tohoto pohledu lze nahlížet na společnost jako na podnik, 
jehož primárním cílem není dosahování zisku, ale plnění veřejné služby občanům, což se 
samozřejmě odráží i v ekonomických číslech. 

Vzhledem k tomu, že společnost prakticky každý rok čerpá dotace – od města jakožto vlastníka 
společnosti, ale i z jiných programů, a to provozní i investiční, které významně převyšují 
dosahovaný zisk, je z tohoto pohledu kritérium principu „going-concern“ poněkud sporné. 

2015 2016 2017 2018 2019
Zadluženost celková 0,11 0,09 0,50 0,43 0,57
Zadluženost vlastního kapitálu 0,13 0,10 1,01 0,75 1,33
Úrokové krytí n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Krytí dl. majetku celkovým dl. kapitálem 1,09 1,13 5,54 4,23 4,31

Krytí dl. majetku vlastním kapitálem 1,09 1,13 5,46 4,20 4,26
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Z pohledu ryze ekonomických čísel se tak jeví, že společnost by bez subvencí nemohla do 
budoucna existovat. 

Na druhou stranu je však nutno říci, že z pohledu celkových tržeb je míra dotací velmi nízká. Znovu 
je potřeba zdůraznit skutečnost, že z pohledu vlastníka nemocnice (společnosti), subjekt plní 
odlišné cíle než je dosahování zisku, a tím je zajištění dostupné zdravotní péče občanům města a 
okolí. Bez subvencí by tedy Společnost – nemocnice zřejmě byla schopna fungovat (např. 
uzavřením některých nevýnosných oborů), ale znamenalo by to do určité míry snížení rozsahu, 
popř. kvality nabízené péče. Vzhledem k lokální nízké míře substituce poskytovaných služeb by 
okruh klientů (pacientů) zůstal s největší pravděpodobností nezměněn. 

Na základě výše uvedeného lze u společnosti i na úrovni finanční analýzy potvrdit předpoklad 
going-concern principu za splněný. 
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5 Metody ocenění podniku 
V teorii i praxi oceňování podniků se využívá velké množství metod pro stanovení hodnoty 
společnosti, které lze sdružit do tří základních skupin: metody majetkové, metody výnosové a 
metody založené na tržním porovnání. V následujícím textu se budeme stručně zabývat popisem 
základních charakteristik jednotlivých metod. 

Hodnotu podniku lze stanovit na základě několika obecně používaných metod. Volba metody je 
na jedné straně závislá na účelu ocenění (k jakému účelu je hodnota zjišťována) a na straně druhé 
je také nezbytné přihlédnout k charakteristikám oceňované Společnosti (např. v jaké fázi rozvoje 
se firma nachází, jaké je její postavení na trhu a jaké jsou výhledy na budoucí prosperitu). 

5.1 Metody majetkové 
Při tomto přístupu k oceňování podniku je určitým způsobem oceněna každá majetková složka. 
Součtem těchto cen pak získáme souhrnné ocenění aktiv podniku. Odpočteme-li všechny dluhy a 
závazky, dostaneme hodnotu vlastního kapitálu. Rozlišujeme tyto majetkové metody: 

• metoda účetní hodnoty 
• metoda substanční hodnoty (věcná hodnota) 
• metoda likvidační hodnoty 

5.1.1 Metoda účetní hodnoty 
Účetní hodnota podniku vyplývá z účetní evidence, která minimálně obsahuje následující 
informace: 

• hodnota podniku celkem = aktiva (pasiva) 
• hodnotu vlastního kapitálu = aktiva (pasiva) – cizí zdroje 

Existuje celá řada výhrad proti použití této metody. Tyto výhrady se odvíjí především 
od rozdílných účetních technik. Účetní hodnota je však hodnocením podniku, které je třeba vzít 
v úvahu. 

Tato metoda zcela jednoznačně v obecném pohledu nevede ke kategorii tržní hodnoty, protože 
z logiky českých účetních standardů odráží pohled na bázi historických cen a nikoli bázi tržních 
hodnot.  

5.1.2 Metoda substanční hodnoty 
Substanční hodnota podniku je základním oceněním založeným na analýze jednotlivých složek 
majetku a rozumíme jí souhrn relativně samostatných ocenění jednotlivých majetkových složek 
podniku. Tyto složky přitom oceňujeme k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude 
pokračovat ve své činnosti (tzn. při splnění principu going concern). Ve většině případů se tedy 
snažíme zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv, snížené o patřičné opotřebení. Pokud 
oceňujeme pouze aktiva, používáme označení brutto substanční hodnota. Odpočteme-li od hrubé 
substanční hodnoty reálné ocenění všech závazků, získáme substanční hodnotu netto. 

Substanční metoda nechává stranou ocenění nekvantifikovatelných nehmotných složek – 
goodwill, pracovní síla, organizační struktura, vybudovaná síť odběratelů a dodavatelů. Výslednou 
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hodnotu tedy označujeme jako neúplnou substanční hodnotu. Tato skutečnost je slabým článkem 
metody.  

Současně prof. Mařík v odborné literatuře vyslovil názor, že metoda substanční hodnoty, pokud 
stanovuje hodnotu podniku s ohledem na jeho opotřebení, nevede obecně ke kategorii tržní 
hodnoty, ale ke kategorii investiční hodnoty. Pro kategorii tržní hodnoty je totiž nutné, aby 
existoval konkrétní investor, který ví, jak uvedenou substanci využije. To je ovšem logika 
investování na finančních trzích, a proto je metoda substanční hodnoty použitelná např. 
pro oceňování investičních fondů a pro ocenění podniků holdingového typu. 

5.1.3 Metoda likvidační hodnoty 
Podstata metody likvidační hodnoty spočívá ve zjištění hodnoty majetku k určitému časovému 
okamžiku, kdy se předpokládá, že podnik ukončí svoji činnost a jednotlivá aktiva budou 
rozprodána a budou splaceny veškeré závazky podniku, včetně odměny likvidátora. 

Konečný nárok vlastníků v případě likvidace podniku = hodnota podniku – hodnota závazků 

Na rozdíl od metody substanční hodnoty zde klíčovou roli hraje faktor času. Likvidátor musí 
v určitém čase rozprodat jednotlivé majetkové části. Protože se předpokládá prodej po částech, 
mohou některé specializované součásti ztrácet na své hodnotě a jen obtížně se bude hledat 
kupec. 

5.2 Metody výnosové 
Metody výnosové představují skupinu metod, kde základem pro stanovení tržní hodnoty podniku 
je stanovení reálného výnosu pro vlastníka. Ocenění zahrnuje stanovení výše tohoto reálného 
výnosu, zohlednění faktorů ovlivňujících předpokládaný vývoj v budoucnosti a stanovení současné 
hodnoty těchto výnosů za předpokladu nepřetržité ekonomické existence podniku (tj. při splnění 
principu going-concern). Mezi výnosové metody patří tyto metody: 

• metody diskontovaných peněžních toků (discounted cash flow – DCF) 
• metoda kapitalizovaných čistých výnosů 
• metoda ekonomické přidané hodnoty (economic value added – EVA) 

Při hledání tržní hodnoty si musíme klást otázku, jaké výnosy u oceňovaného podniku očekává 
příslušný trh. Při subjektivním oceňování zjišťujeme, jaké výnosy očekává konkrétní subjekt. 

5.2.1 Metody diskontovaných peněžních toků (DCF – Discounted cash flow) 
Metoda je alespoň z pohledu teorie považována za základní metodu oceňování. Lze dokonce 
vyslovit názor, že většina ostatních výnosových oceňovacích metod jsou především deriváty 
metody DCF. V praxi se nejčastěji uplatňují dvě varianty výpočtu peněžních toků: 

• metoda „entity“ (entity = jednotka, zde označuje podnik jako celek) 
• metoda „equity“ (equity = vlastní kapitál) 

Při použití metody DCF entity probíhá výpočet ve dvou krocích. Nejprve vyjdeme z peněžních 
toků, které byly k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele, a jejich diskontováním získáme 
hodnotu podniku jako celku. Od ní pak v druhém kroku odečteme hodnotu cizího kapitálu ke dni 
ocenění, a získáme tak hodnotu vlastního kapitálu. 
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S použitím metody DCF equity vyjdeme z peněžních toků, které jsou k dispozici pouze vlastníkům 
podniku. Jejich diskontováním získáme přímo hodnotu vlastního kapitálu. 

5.2.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 
Metoda kapitalizovaných čistých výnosů představuje nejjednodušší výnosovou metodu založenou 
na výkonnosti podniku, tj. na historické úrovni zisku. Základní myšlenkou je, že hodnotu podniku 
lze odvodit právě od hodnoty tzv. trvale udržitelné úrovně zisku podniku. 

Časová řada minulých hospodářských výsledků se upravuje na srovnatelnou reálnou úroveň a je 
základem pro výpočet tzv. odnímatelného čistého výnosu. Odnímatelný čistý výnos je třeba 
chápat jako velikost prostředků, které je možno rozdělit vlastníkům. Tyto prostředky mohou být 
rozděleny, aniž by byla dotčena podstata podniku. 

5.2.3 Metoda ekonomické přidané hodnoty (economic value added – EVA) 
Metoda EVA na rozdíl od modelů DCF nepracuje s cash flow, nýbrž s ukazatelem ekonomické 
přidané hodnoty (tzv. „EVA“). Myšlenkový základ metody EVA staví na očekávaném výnosu, který 
musí pokrýt nejen náklady na cizí kapitál ale i náklady na kapitál vlastní a proto zahrnuje 
tzv.   oportunitní náklady (tj. náklady ušlé příležitosti), které odečítá od operačního výsledku 
hospodaření. 

Za jistých okolností má metoda EVA schopnost vyjadřovat stejné výsledky jako metoda DCF. 
Metoda DCF však musí splnit tyto podmínky: 

• použít v metodě stejné průměrné vážené náklady kapitálu, 
• výpočet volných peněžních toků musí vycházet z čistého provozního zisku po zdanění 

(NOPAT), 
• investovaný provozně nutný kapitál musí být stejný jako u metody EVA. 

5.3 Metody založené na analýze trhu 
Metody ocenění podniku založené na analýze trhu vycházejí z informací o konkrétních cenách či 
tržních hodnotách obdobných podniků. Pro správné stanovení je nezbytné, aby mezi jednotlivými 
porovnávanými podniky existovaly malé či nepatrné rozdíly ať již z hlediska odvětví, produktů, 
právní formy, velikosti apod. Metody založené na analýze trhu jsou uplatňovány v těchto 
rovinách: 

• srovnání s podobnými podniky, u nichž je hodnota známá 
• odvození hodnoty podniku ze srovnatelných transakcí 
• odvození hodnoty podniku z údajů o podnicích uváděných na burze 
• metoda odvětvových multiplikátorů 

Využití předností metod založených na analýze trhu je vázáno na rozvinutý kapitálový trh, časté a 
průhledné transakce s podniky a dostatek spolehlivých dat. 

5.4 Metody kombinované 
• metoda střední hodnoty 
• metoda vážené střední hodnoty 
• metoda nadzisku a superzisku 
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Pro stanovení hodnoty lze využít nejen substanční a výnosové metody ale i další, které jsou 
od nich odvozeny nebo jsou jejich kombinací. Tyto metody pracují s výsledky dříve uvedených 
metod a jsou užívány k syntéze výsledků ocenění. 

5.5 Metodologie ocenění movitého hmotného majetku 

5.5.1 Ocenění movitých věcí porovnáním 
U movitých věcí a souborů movitých věci je nejobjektivnějším způsobem ocenění stanovení 
hodnoty tržním porovnáním, tj. srovnání movitého majetku s dostupnými informacemi o cenách 
za obdobný majetek, tj. s obdobnou životností, funkcemi, opotřebováním apod. 
U tohoto způsobu je nevýhodou skutečnost, že jen u vybraných (nejpoužívanějších) zařízení je 
cena dostupná. V případě, že neexistuje vhodný vzorek srovnatelného majetku, je nutno užít 
alternativní způsob výpočtu. 

5.5.2 Ocenění movitých věcí časovou cenou 
Movité věci a soubory movitých věcí jsou tvořeny stroji a strojním zařízením, popř. jejich 
příslušenstvím. 
Stroje a strojní zařízení, z hlediska fyzicky existujících technických objektů, posuzované podle 
tohoto standardu jsou: přístroje, automobily, stroje a zařízení, případně soubory strojů, zařízení a 
periferií (např. výrobní linky, pružné výrobní soustavy, robotizovaná pracoviště apod.), které mají 
samostatné technicko - ekonomické určení a výrobcem či prodejcem stanovené plnění výrobně - 
technické funkce. 

5.5.2.1 Životnost 
Schopnost stroje nebo zařízení plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při 
stanoveném systému předpokládané údržby a oprav. Mezním stavem se rozumí stav stroje, ve 
kterém musí být jeho další využívání přerušeno pro neodstranitelné porušení bezpečnostních 
předpisů, a neodstranitelné překročení stanovených mezních parametrů, nedodržování 
předepsané výrobní přesnosti strojem a pro neodstranitelné snížení efektivnosti provozu pod 
přípustnou hodnotu nebo nutnost provedení generálních oprav. Pro účely kalkulace časové ceny 
strojů a strojních zařízení lze přihlédnout i k administrativně stanovené životnosti dle odpisování 
základních prostředků. 

5.5.2.2 Údržba a opravy 

Údržba 

Je to souhrn činností zabezpečujících technickou způsobilost, pohotovost a hospodárnost provozu 
stroje. Patří sem zejména pravidelné technické prohlídky, ošetření, doplnění nebo výměna maziva 
apod. Zpravidla se vykonává bez demontáže dílů a bez výměny součástek. 

Oprava 

Je to souhrn činností, které odstraňují následky mechanického poškození, opotřebení celků, 
skupin nebo částí strojů. Opravou se obnovují správné funkce, přičemž nemusí být zachovány 
jmenovité rozměry částí, jaké jsou u nového původně vyrobeného stroje. 
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Pro účely tohoto ocenění opravy rozdělujeme na běžné, celkové, generální a záruční. 

5.5.2.3 Modernizace a rekonstrukce  
Stroje a strojní zařízení se mohou modernizovat nebo upravovat tak, že se nahradí některé části 
technicky pokrokovějším řešením, čímž se rozšíří jejich vybavenost příslušenstvím nebo jejich 
technologická použitelnost. Rekonstrukce jsou takové zásahy do konstrukce stroje, které mají za 
následek změnu jejich účelu nebo technických parametrů. Rekonstrukce může mít charakter 
přestavby nebo nestandardní úpravy. 
Tyto změny obvykle mění i technickou hodnotu stroje (TH), kterou je potřeba zohlednit. 

Mimořádná výbava (MV) 

Je to vybavení stroje nad rámec standardně dodávané výbavy výrobcem pro typ, který zodpovídá 
pořizovací ceně stroje (PCS). 

5.5.2.4 Technická hodnota (TH) v [%] 
Zbytek technického života stroje ke dni ocenění v porovnání se strojem továrně novým (TH = 
100%) a jeho prognózovanou životností. 

Prognózovaná životnost (ŽS) [roky] 

Je to předpokládaná technická životnost stroje stanovená na základě technických parametrů 
stroje a jeho předpokládaného využívání (směnnost a údržba). 

5.5.2.5 Výchozí technická hodnota (VTH) v [%] 
VTH je technická hodnota stroje (vyrobeného továrně nebo i svépomocí), nebo stroje po GO, BO, 
CO, nebo i stroje poškozeného, ve vztahu k hodnotě nového stroje továrně vyrobeného. 

VTH u nového továrně vyrobeného stroje  

VTH továrně vyrobeného stroje se stanoví: VTH = 100% 

VTH po celkové opravě  

VTH stanoví znalec podle rozsahu celkové opravy s uvážením technického stavu neopravovaných 
skupin v rozsahu 50 - 80% hodnoty továrně vyrobeného nového stroje.  

VTH = (50-80) % 

VTH u strojů po generální opravě. 

U strojů po GO provedené ve specializované opravně nebo ve výrobním závodě stanoví znalec 
VTH takto:                                    VTH = 90%.  

Bude-li stroj nebo zařízení po provedené GO se zřetelně podstandardně technickou úrovní opravy, 
je možno snížit VTH na méně než 90 %. VTH £ 90% 

VTH u strojů po modernizaci. 

U strojů prokazatelně zmodernizovaných (nebo vznikne-li kompletací nových či opravených 
montážních celků a uzlů např. JÚS), u kterých došlo ke zvýšení užitkových vlastností a technických 
parametrů a přitom toto není zohledněno ve zvýšení výchozí ceny stroje (VCS), lze stanovit VTH 
po vyčerpávajícím zdůvodnění na hodnotu větší než 100 %:   

                                                                   VTH  ≥ 100 %. 
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5.5.2.6 Pořizovací cena (PC) [ EUR] 
Je cena, za kterou byl movitý majetek v dané době pořízen, včetně ceny spojené s pořízením 
(např.: montáž, doprava ap.) U PC stroje v době jeho nabytí je nutno uvést byla-li bývalou VOC, 
MOC či současnou cenou s DPH nebo bez DPH. 

 VOC - bývalá velkoobchodní cena [EUR] 

 MOC - bývalá maloobchodní cena [EUR] 

 DPH - daň z přidané hodnoty  [EUR] 

5.5.2.7 Výchozí cena (VCS) [ EUR] 
Výchozí cena stroje je v podstatě reprodukční cenou, tj. cenou, kterou by bylo nutno vynaložit k 
pořízení stejného nebo srovnatelného stroje v době oceňování 

Výchozí cenou stroje pro výpočet časové ceny je: 

a) v případě, že oceňovaný stroj je dostupný na trhu, je výchozí cenou pořizovací cena nového 
stroje stejného typu zjištěná u výrobce, nebo u oficiálního prodejce nebo dovozce. 

  VCS = PC 

b) v případě, že oceňovaný stroj se jako nový již nevyrábí, nedováží ani není dostupný na trhu, 
stanoví se srovnatelná výchozí cena: 

 b1) Cenovým porovnáním 

Porovnávají se zejména parametry, druh stroje, účel jeho používání 

- koncepce konstrukce stroje (použité konstrukční materiály, druh pohonu, univerzálnost 
využití ap.) 

- výkonové parametry (velikost, hlavní rozměry, rozměry pracovních orgánů, max. počet 
výrobků za jednotku času ap.) 

- kvalita provedení (životnost podstatných skupin, technická úroveň výroby, ekologie 
provozu ap.) 

- podmínky výroby (stroj sériového provedení, kusová výroba, individuální výroba) 

- cena stroje na zahraničním trhu 

- dostupnost servisu, náhradních dílů, opravitelnost 

 b2) Přepočtem historické pořizovací ceny  

Pořizovací cena z podnikové evidence (vždy uvést pramen), se přepočítá indexem růstu cen 
v příslušném oboru od data ocenění. Tyto indexy jsou periodicky vydávány Českým statistickým 
úřadem. 

c) v případě, že oceňovaný stroj má uvedenou pořizovací cenu v zahraniční měně je nutno provést 
přepočet měny kurzem valuty střed k datu ocenění a pořizovací cenu uvést bez daně. Dále je 
nutno dopočíst clo dle celního sazebníku. Při ocenění v úrovni cen bez DPH je nutno dodatečně 
připočíst příslušnou sazbu DPH. 

Ve výchozí ceně je vždy třeba zohlednit technickou úroveň oceňovaného stroje, vliv morálního 
opotřebení. 
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5.5.2.8 Časová cena (ČC) [ EUR] 
Časovou cenou ke dni ocenění se rozumí cena vypočtená tak, že výchozí cena stroje se vynásobí 
vypočtenou technickou hodnotou stroje, odvozenou od základní amortizace, výchozí technické 
hodnoty a technického stavu zjištěného při prohlídce stroje. CČ je tedy TH vyjádřená v EUR.  

5.5.2.9 Koeficient prodejnosti (KP) [ -] 
KP je cenový koeficient odpovídající nabídce a poptávce stroje na trhu v daném místě a čase. 
Pokud není  KP stanoven z oficiálních pramenů, pak je určen znalcem na základě průzkumu trhu v 
daném místě a čase ve vztahu k technické hodnotě stroje shodného, popřípadě srovnatelného 
typu. Koeficientem prodejnosti se tedy rozumí poměr mezi zprůměrovanými skutečně dosaženými 
prodejními cenami a vykalkulovanými časovými cenami strojů stejného, případně srovnatelného 
typu, obdobně opotřebovaných a v obdobném technickém stavu, v rozhodné době a v rozhodném 
místě.  

5.5.2.10 Obecná cena (OC) [ EUR] 
Obecná cena je cena movitého majetku, za kterou by bylo možno oceňovaný stroj v rozhodné 
době a místě koupit nebo prodat na otevřeném trhu. Tato cena je v podstatě zprůměrovanou 
cenou strojů nebo zařízení, dosaženou prodejem zboží srovnatelného druhu, užitných vlastností, 
stáří apod. Zohledňuje v užitné hodnotě i další netechnické faktory, které nepostihuje stanovená 
výchozí ani časová cena stroje, ve smyslu definice odpovídá stavu nabídky a poptávky v daném 
místě a čase. Obecná cena se rovná ceně časové, vynásobené koeficientem prodejnosti. 

5.5.2.11 Základní amortizace (ZA) [%] 
Základní amortizace vyjadřuje opotřebení předmětu ocenění a pro její stanovení existuje 
v odborné literatuře řada metod.11 K volbě metody je vždy nutno přistupovat individuálně 
v závislosti na daném předmětu ocenění a jeho charakteristikách.  
Mezi hojně v praxi využívané metody patří: 

1. Metoda lineární 
/ Předpokládá růst opotřebení přímo úměrně s časem, opotřebení se pohybuje 

v rozmezí od 0 do 1, na jehož konci je majetek již dále nepoužitelný.  

/ Celkové opotřebení = !"áří
ž'()"*)!"

. 

 
2. Metoda lineární se zbytkem 
/ Předpokládá, že majetek má i po dožití stále určitou hodnotu.  

/ Celkové opotřebení = c* !"áří
ž'()"*)!"

, kde c=stupeň opotřebení, např. do 0,9.  
 

3. Metoda kvadratická 

 
11 MAKOVEC, Jaromír. Oceňování strojů a výrobních zařízení. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. 92 s. 
ISBN 80-245-1103-7. 
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/ Předpokládá nízké opotřebení v počáteční fázi využívání, v konečné fázi opotřebení 
prudčeji narůstá.  

/ Celkové opotřebení = !"áří!

ž'()"*)!"!
. 

 
4. Metoda semikvadratická 
/ Předpokládá vývoj opotřebení jako průměr mezi lineární a kvadratickou metodou.  

 
5. Metoda logaritmická 
/ Vychází z pravidel složeného úrokování. 

 
6. Metoda Vogelsova 
/ Jedná se o formu progresivního opotřebovávání se zbytkovou hodnotou 

opotřebení.  

/ 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é	𝑜𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑒𝑛í = +,)č./á(0*á	2ů!"0"/)(á	4)5*)"0
6

∗ (3 ∗ !"áří
ž'()"*)!"

− !"áří!

ž'()"*)!"!
). 

7. Analytické metody 
/ Celkové opotřebení daného majetku vyjadřuje opotřebení všech dílčích částí.  

 
Přirážky a srážky upravují základní amortizaci. Přirážky a srážky se stanoví na základě výsledku 
prohlídky. Přirážkou se ohodnotí zejména prokazatelné zvýšení užitné hodnoty po provedené 
běžné opravě, nebo pokud je zřejmé, že stroj byl minimálně využíván. Srážkou se ohodnotí 
zejména zjevná porucha některého dílu stroje, vyšší opotřebení, nedostatečná údržba, deformace, 
koroze, znečištění stroje zejména únikem provozních náplní, závady el. instalace, porušení 
bezpečnostních předpisů apod. Při hodnocení vlivu oprav na technickou hodnotu stroje nesmí 
zvýšení překročit hodnotu stroje továrně nového. Jakkoli rozsáhlou a nákladnou opravou, tedy v 
krajním případě složením stroje ze skupin továrně nových, nemůže být sestaven stroj, který by 
měl vlastnosti lepší než stroj továrně nový.  

5.5.2.12 Stanovení technické hodnoty (TH) 
Technická hodnota (TH v %) se mění dle následujícího vztahu: 

𝑇𝐻 = 	𝑉𝑇𝐻 ∗ (1 − 𝑍𝐴) ∗ (1 ± 𝑃𝑆), kde 
VTH = výchozí technická hodnota, 
ZA = základní amortizace, 
PS = přirážky a srážky. 

5.5.2.13 Stanovení výchozí ceny (CN, VCS) 
Výchozí cenou pro stanovení časové ceny je: 

a) je-li oceňovaný stroj dostupný na trhu, pak je VCS pořizovací cena nového stroje stejného 
typu, zjištěná u výrobce, prodejce nebo dovozce. 

b) pokud se oceňovaný stroj již nevyrábí, nedováží a není dostupný na trhu, pak se stanoví VCS: 

- b1) cenovým porovnáním 
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- b2) přepočtem pořizovací ceny, která se přepočítává indexem růstu cen v příslušném 
oboru od doby pořízení do data ocenění. Indexy růstu cen jsou pravidelně vydávány 
Českým statistickým úřadem. 

c) při použití pořizovací ceny v zahraniční měně, je nutno provést přepočet měny kurzem  valuty 
střed  k datu  ocenění. Pořizovací cena se obvykle uvádí bez daně a se clem. 

Ve výchozí ceně je vždy třeba zohlednit technickou úroveň oceňovaného stroje, vliv morálního 
opotřebení. 

ad b2) Přepočet pořizovací ceny (PC) 

VCS je stanovena z PC s využitím dostupných vstupních údajů (dokumentace provozní, evidenční, 
účetní) přepočtem na cenovou úroveň v době hodnocení.  

U strojů, u kterých není známa PC, je tato stanovena odborným technickým odhadem resp. 
cenovou kalkulací. Rozhodující je doba pořízení a cenový údaj k tomuto datu. Cenovou základnu 
obecně tvoří cenová úroveň roku 1989. 

Stroje a zařízení pořízené do roku 1975 jsou upraveny na cenovou úroveň roku 1989 koeficientem 
1,5. Takto stanovená PC je porovnána s dostupnou cenou dle cenových podkladů, ceníků, 
katalogů (Stroje a zařízení mezi lety 1976 - 1989 oceňujeme indexem mezi 1,5 a 1,0). 

VCS hodnoceného a oceňovaného movitého majetku k určitému datu (tj. pro rok xxxx ) se stanoví 
korekcí pomocí koeficientů průměrného růstu cen průmyslových výrobků v ČR. Tyto koeficienty 
jsou zveřejňované statické údaje v odborné literatuře. 

Do VCS není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH) z toho důvodu, že DPH může být určena 
zadavatelem ZP dodatečně. 

5.5.2.14 Výpočet časové ceny (ČC) 
Časová cena stroje (ČC) je vyjádřením skutečné technické hodnoty (TH) stroje a zařízení k datu 
hodnocení a ocenění a obecně se určí vynásobením VCS jeho TH dle vztahu: 

Č𝐶 = (𝑉𝐶𝑆 ∗ 𝑇𝐻)/100 
 

5.5.2.15 Výpočet obecné ceny (OC) 
Obecná cena stroje se vypočte vynásobením časové ceny (ČC) a zjištěným koeficientem 
prodejnosti (KP). 

𝑂𝐶 = Č𝐶 ∗ 𝐾𝑝 
 

5.5.2.16 Stanovení koeficientu prodejnosti (KP) 
Koeficient prodejnosti se vypočte z prodejních a časových cen strojů stejného, případně 
srovnatelného typu dosahovaných v posuzovaném období a lokalitě při prodejích na otevřeném 
trhu. 

Když oceňovaný stroj není předmětem běžného prodeje, nelze vypočítat koeficient prodejnosti. V 
případě, že objednavatel posudku vyžaduje stanovení návrhu obecné ceny pro jednání o prodeji, 
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pak je odhadcem stanovena cena jeho subjektivním názorem a tato skutečnost se v posudku 
uvede. Současně se vždy uvede i vypočtená časová cena.  

5.6 Metodologie ocenění zásob 
Provozně potřebné zásoby jsou oceňovány při předpokladu jeho pokračování například na základě 
vzorce12: 
 

RH = n * VH * Inf * Its *Iz, 
 

Kde: RH = reprodukční hodnota (tj. odhad reprodukční ceny) zásoby  
n = počet jednotek 
VH  = výchozí hodnota za zvolenou jednotku 
Inf = index cenového růstu (inflace) 
Its  = index technické shodnosti 
Iz  = index technického znehodnocení, popř. zastarání oceňované zásoby  

  
Výchozí hodnotou jsou nejlépe aktuální ceny na trhu. Pokud nejsou k dispozici takové ceny, 
mohou být použity historické ceny nebo aktuální cena podobného druhu zásoby. 
Cenový index (Inf), neboli index cenového růstu je používán, tedy jeho hodnota je rozdílná od 1, 
za předpokladu, že nebyla použita jako výchozí hodnota aktuální cena na trhu. Index Inf pak 
převádí jinou (starší) hodnotu na současnou cenovou úroveň. 
Obdobně je používán další index technické shodnosti, který v případě, že pro výchozí hodnotu 
nebyla použita přímo cena nebo náklady oceňované zásoby, vyjadřuje Its případné rozdíly 
v technických parametrech.   
Index technického zhodnocení pak vyjadřuje znehodnocení zásoby, tedy většinou vyjadřuje podíl 
odpadu. U některých druhů zásob lze také pomocí tohoto indexu Iz zohlednit zároveň opotřebení. 

5.7 Metodologie ocenění pohledávek 
Pohledávka má svou cenu totožnou s účetní hodnotou v době svého vzniku, a pokud není 
částečně splácena, její hodnota v čase by měla neustále narůstat o příslušenství (tj. úroky, penále, 
atd.). 
Jmenovitá hodnota pohledávky (včetně příslušenství) k datu ocenění představuje její tržní 
hodnotu jen ve zcela výjimečném případě, většinou je odlišná, zejména pak nižší. To většinou platí 
i pro bonitní pohledávky a ani účetní netto hodnota pohledávek (snížená o opravné položky dle 
doporučení auditorů) nepředstavuje jejich reálnou hodnotu s ohledem na nejednotný postup.  
Je-li pohledávka po svém vzniku dále převáděna mezi různými subjekty, dochází k jejímu 
postoupení (cesi) z původního věřitele na nového věřitele, který tak má právo pohledávku dále na 
dlužníkovi vymáhat. 

 
12 MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-86929-32-3. Ocenění zásob, Technika ocenění s. 366-367. 
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V případě postoupení se původní věřitel práva vymáhat pohledávku vzdává, a to zpravidla za 
určitou úplatu. Oceňována tedy v případě cese není přímo předmětná pohledávka, ale je 
odhadována přiměřená výše úplaty za její postoupení. Tržní hodnota pro dobrovolnou cesi za 
úplatu může mít vyšší nebo naopak i nižší hodnotu než je jmenovitá hodnota takové pohledávky. 

5.7.1 Základní přístupy k oceňování pohledávek 
Z hlediska praktického postupu můžeme rozlišit následující okruhy případů: 
1. Oceňování pohledávek souvisejících s provozem podniku, a to v rámci ocenění pokračujícího 

podniku jako celku. 
2. Všechny ostatní případy, tj. především: 

⁄ oceňování pohledávek nesouvisejících s hlavním provozem v rámci oceňování podniku 
jako celku (např. půjčky poskytnuté jiným podnikům nebo osobám), 

⁄ samostatné oceňování jednotlivých pohledávek nebo souborů pohledávek např. pro 
účely jejich postoupení, vkladu do jiného podniku apod. 

5.7.1.1 Ocenění provozně potřebných pohledávek 
Do tohoto okruhu pohledávek spadají pohledávky, které se nacházejí v oběžných aktivech: 

/ pohledávky z obchodních vztahů, 
/ pohledávky ze sociálního a zdravotního pojištění, 
/ daňové pohledávky vůči státu, 
/ jiné pohledávky. 

Při přeceňování těchto pohledávek se vychází z účetní hodnoty, která se upravuje tak, aby 
výsledná hodnota odrážela riziko nesplacení pohledávky a skutečnost, že se nejedná o hotové 
peníze, ale o budoucí příjem. 

V tomto případě se používá tzv. skupinové (globální) ocenění. Pohledávky jsou rozděleny do šesti 
kategorií dle doby po splatnosti pohledávky. Samotné ocenění pak probíhá tak, že se zjistí 
jmenovité hodnoty pohledávek v jednotlivých kategoriích a ty se vynásobí koeficientem, který se 
pohybuje mezi 0 až 1 podle výše rizika nesplacení. 
Tabulka č. 1: Členění pohledávek  

Doba po splatnosti pohledávky Koeficient 

pohledávky do lhůty splatnosti 0,97 

pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů 0,91 

pohledávky po lhůtě splatnosti 30 až 90 dnů 0,8 

po lhůtě splatnosti 90 až 180 dnů 0,61 

pohledávky po splatnosti 180 - 360 dnů 0,32 

pohledávky po splatnosti více než rok 0 

 
Výše popsaný způsob globálního ocenění pohledávek byl použit pro ocenění v případě pohledávek 
z obchodních vztahů. 
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5.8 Metodologie peněžních prostředků 
Peněžní prostředky se oceňují vždy nominální hodnotou. 

5.9 Metodologie ocenění závazků 
Závazky do splatnosti jsou ponechány v jejich účetní hodnotě. Závazky po splatnosti musejí být 
navýšeny o úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení je stanovena13  v hodnotě repo sazby 
vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 p.b. (výše repo sazby činila k 31.12.2019 2,00%, tj. 
úrok z prodlení činí 10,00%). Vzorec pro výpočet úroku z prodlení:  

úrok	z	prodlení = dlužná	částka	 × roční	úroková	sazba	(v	%) ×	
počet	dnů	prodlení
počet	dnů	v	roce

 

5.10 Výběr metod ocenění 
Z oceňovacích metod, které jsou popsány v předchozím textu, s ohledem na účel ocenění, 
využijeme více metod.  

Společnost Nemocnice Litoměřice a.s. je společnost generující tržby, nicméně rovněž spravuje 
relativně významný majetek, a to i poté, kdy samotné nemovitosti, v nichž působí, byly vyčleněny 
přímo městu. 

Z toho důvodu využijeme pro celkový obrázek ocenění následující metody:  

• výnosové ocenění metodou diskontovaného cash flow (DCF entity) 
• majetkové ocenění metodou účetní hodnoty  
• ocenění likvidační hodnotou celé společnosti – úplná likvidace 
• upravené ocenění likvidační hodnotou pouze majetku společnosti – neúplná likvidace. 

 
13 https://www.cnb.cz/cs/faq/vypocet_uroku_z_prodleni.html 
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6 Rozdělení majetku na provozně nutný a nenutný 
Pozn.: rozdělení majetku je důležité pro výnosové ocenění společností, v majetkovém ocenění 
nemá význam. 

Při rozdělení se vychází z předpokladu, že podnik pro své základní podnikatelské zaměření 
potřebuje aktiva určité velikosti a struktury, vč. přiměřených kapacitních rezerv. Aktiva nezbytná 
pro základní podnikatelské zaměření jsou označována za aktiva provozně nutná. Ostatní aktiva 
jsou označována jako provozně nenutná/nepotřebná – jako neprovozní aktiva. 

Důvody rozdělení jsou jednak v tom, že část aktiv vůbec nemusí být používána a neplynou z nich 
žádné nebo jen nízké příjmy, nebo neprovozní aktiva sice přinášejí nějaké příjmy, ale je s nimi 
spojeno podnikatelské riziko odlišné od hlavního provozu podniku. 

U neprovozních aktiv se většinou předpokládá, že by je racionální vlastník mohl prodat, 
pronajmout nebo také zlikvidovat. Neprovozní aktiva se proto oceňují samostatně a jejich zjištěná 
hodnota se přičte k provozní části podniku na konci oceňovacích prací. 

U oceňované společnosti byl identifikován následující neprovozní majetek: 

- Dlouhodobý finanční majetek ve výši 35 000 tis. Kč, uložený jako rezerva na účtech bank. 
- Finanční majetek nad rámec provozně nutné likvidity (40 %) ve výši 59 042 tis. Kč. 
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7 Analýza hodnoty společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 
Jak je již uvedeno v předchozím textu, pro stanovení hodnoty Společnosti bylo vybráno majetkové 
ocenění a výnosové ocenění.  

Z majetkových metod byla jako výchozí základna zvolena metoda účetní hodnoty (book value). 

Pro výnosové ocenění byla zvolena metoda DCF entity. Ta poskytuje informaci o užitku, který 
společnost (obecně pak aktivum) může přinášet svým vlastníkům a věřitelům v budoucnosti, 
v podobě očekávaných příjmů generovaných společností. Výnosová metoda diskontovaných 
peněžních toků nejlépe odráží u perspektivních společností skutečnou hodnotu společnosti, a to i 
vzhledem k popsaným rizikům s výše prokázaným principem going concern v budoucnu. Riziko je 
vyjádřeno v rizikových přirážkách (dále popsáno). Plán do budoucna zohledňuje možnost, že by 
společnost již nečerpala zejména provozní dotace od svého vlastníka (města). 

Z dalších majetkových metod jsme využili metodu likvidační hodnoty, a to ve dvou variantách. 
První z nich je úplná, která zohledňuje veškeré náklady likvidace, zejména včetně osobních 
nákladů – tyto náklady likvidace jsou přitom zásadní vzhledem k počtu všech zaměstnanců 
nemocnice a celkové výši osobních nákladů. Druhá pak slouží pouze k ilustraci možné hodnoty 
likvidace majetku.  

7.1 Majetkové ocenění metodou účetní hodnoty (book value) 
k 31.12.2019  

Jako první z metod je použita metoda účetní hodnoty. Jak již bylo zmíněno v popisu oceňovacích 
metod, nevýhodou metody je skutečnost, že vychází z historických, nikoliv tržních cen. V případě 
tohoto ocenění slouží jako metoda doplňková, a výchozí pro výpočet likvidačního zůstatku. 

Východiskem pro stanovení účetní hodnoty vlastního kapitálu společnosti k datu 31.12.2019 byly 
údaje dostupné k  31.12.2019 získané od zástupců Společnosti. 

Východiskem pro stanovení účetní hodnoty vlastního kapitálu společnosti byly údaje k datu 
ocenění, tzn. 31.12.2019, poskytnuté zástupcem společnosti. Podle těchto podkladů byla účetní 
hodnota vlastního kapitálu společnosti ve výši 136 737 tis. Kč. 
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Tabulka 16 Ocenění společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. účetní metodou k 31.12.2019 

 
Hodnota obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. stanovená účetní metodou 
ocenění k datu 31.12.2019 činí zaokrouhleně 136 737 tis. Kč. 

 

7.2 Stanovení hodnoty metodou DCF entity 
Výpočet hodnoty vlastního kapitálu prostřednictvím metody DCF entity probíhá ve dvou krocích. 
V prvním kroku se stanoví celková hodnota podniku (tzv. brutto hodnota). Celkovou hodnotu 
podniku získáme diskontováním peněžních toků generovaných provozní oblastí podniku, 
nejčastěji se tato hodnota odvozuje jako součet diskontovaných peněžních toků z projektovaného 
finančního plánu (tzv. první fáze) a následné pokračující hodnoty (tzv. druhá fáze). Výsledné 
ocenění pak představuje pouze „provozní“ hodnotu podniku, tedy hodnotu provozně nutného 
investovaného kapitálu. 

Ve druhém kroku je od celkové hodnoty podniku odečtena současná hodnota úročeného cizího 
kapitálu (získáme tzv. netto hodnotu). Na závěr je k netto hodnotě přičtena hodnota 
neprovozního majetku společnosti. 

7.2.1 Finanční plán 
Finanční plán Společnosti jsme sestavili s ohledem na princip going-concern princip, tak jak byl 
komentován v rámci Finanční analýzy. 

Z finanční analýzy vyplynulo, že společnost získává pro svůj provoz (a i investice) finanční 
prostředky z rozpočtu města Litoměřice, popř. dalších fondů. Tyto prostředky převyšují hodnotu 
dosaženého hospodářského výsledku. Z ryze ekonomických čísel z toho pak vyplývá, že bez těchto 
dotačních prostředků by bylo hospodaření společnosti záporné.  

Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že hlavním cílem společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 
není z pohledu vlastníka (kterým je město Litoměřice) dosažení maximálního zisku, ale 
poskytování služeb zdravotních služeb v určité kvalitě a rozsahu, jehož úroveň je město ochotno 
dodatečně dotovat. 

Název Označení Zn. k 31.12.2019
Pohledávky za upsané vl. jmění PVKUH + 0

Nehmotný dlouhodobý majetek NDMUH + 1 849 930

Hmotný dlouhodobý majetek HDMUH + -4 752 254

Dlouhodobý finanční majetek DFMUH + 35 000 000

Zásoby ZASUH + 13 510 765

Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky POHLUH + 136 840 571

Krátkodobý finanční majetek KFMUH + 131 209 515

Rezervy RUH - 0

Dlouhodobé a krátkodobé závazky ZAVUH - 180 882 248

Bankovní úvěry a výpomoci BUUH - 0

Časové rozlišení CRUH  + (-) 3 960 622

Účetní hodnota UHCOM = 136 736 901
Účetní hodnota zaokrouhleně UHCOM = 136 736 900
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Z celkové ekonomické analýzy společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. pak vyplývá, že společnost 
by byla schopna dosahovat určitého zisku (nebo alespoň tzv. „černé nuly“) i bez dotací ze strany 
města či jiných institucí, ale pouze za podmínky určitého snížení zejména rozsahu zdravotní péče. 

V tomto smyslu byl také připraven finanční plán Společnosti do budoucna, tj. bez provozních a 
dalších investičních dotací krom těch, které jsou již městu přislíbeny. 

Při sestavení plánu bylo přihlédnuto ke kontinuitě klíčových ukazatelů s vazbou na minulé 
výsledky hospodaření.  

V dalším textu budou popsány nejvýznamnější položky tohoto plánu, resp. generátory hodnoty. 

7.2.1.1 Tržby  
Hlavním zdrojem tržeb společnosti jsou tržby / výkony z poskytování zdravotních služeb, zejména 
úhrady od pojišťoven, příjmy z lékárny, či pronájem prostor. 

Celkový objem tržeb společnosti mezi roky 2015 až 2019 se vyvíjel v rostoucím trendu, kde 
výjimku představoval pouze rok 2017, kdy došlo k celé transformační transakci z příspěvkové 
organizace na akciovou, což mohlo být příčinou evidenčního poklesu. Nejvyšší tržby byly 
realizovány v roce 2019, kdy činily 822 mil. Kč.  

Predikce růstu počítá s růstem ve výši 2,1%, kdy růst 2% je předpokládán pro oblasti poskytování 
samotných zdravotních služeb v prvních čtyřech letech, následně růst 2,5%, a růst 3% je 
předpokládán u prodeje zboží.  

Tento relativně nízký předpokládaný růst vychází z opatrného přístupu k sestavení finančního 
plánu, který předpokládá hospodaření bez dotací z veřejných zdrojů za cenu omezení rozsahu 
některých poskytovaných služeb. 

Celková predikce tržeb je uvedena v následující tabulce. 
Tabulka 17 Historie tržeb 

 
Tabulka 18 Predikce tržeb 

 

7.2.1.2 Provozní zisková marže 
Provozní ziskovou marží pro účely sestavení finančního plánu rozumíme poměr korigovaného 
provozního výsledku hospodaření před odpisy k tržbám.  

Pro sestavení provozní ziskové marže je důležité sestavit analýzu provozní ziskové marže zdola 
(dle nákladových položek) a dále shora (dle historického a budoucího vývoje marže). Poté je 
nezbytné tyto dvě analýzy vzájemně porovnat a sladit tak, aby obě prognózy byly shodné. 

7.2.1.2.1 Prognóza provozní ziskové marže shora 

Tato prognóza vychází z vývoje provozní ziskové marže za minulost a z očekávaného vývoje 
v budoucnosti.  

2015 2016 2017 2018 2019
Tržby 646 870 549 660 996 275 518 825 659 759 515 364 822 049 141
Tempo růstu n.a. 2,2% -21,5% 46,4% 8,2%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tržby 839 114 217 856 539 317 874 332 203 892 500 810 914 813 331 937 683 664 961 125 756
Tempo růstu 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,5% 2,5% 2,5%
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Tabulka 19 Provozní zisková marže v minulosti 

 
Tabulka 20 Provozní zisková marže do budoucnosti 

 
Provozní zisková marže je oproti minulosti nižší, protože hospodářský výsledek neobsahuje 
budoucí dotace z veřejných prostředků. 

7.2.1.2.2 Prognóza provozní ziskové marže zdola 

Prognóza provozní ziskové marže zdola vychází z prognózy hlavních nákladových položek.  

7.2.1.2.2.1 Výkonová spotřeba a náklady vynaložené na prodané zboží 
Ve sledovaném historickém období je zřejmý relativně stabilní poměr výkonové spotřeby i 
nákladů na prodané zboží vzhledem k tržbám.  

Tento trend vychází z rozpočtovaných nákladů a do budoucna budeme uvažovat obdobný trend. 
Tabulka 21 Vývoj nákladů na prodané zboží a výk. spotřeby 

 
Tabulka 22 Vývoj plánované výkonové spotřeby a nákladů na prodané zboží  

 
 

7.2.1.2.2.2 Osobní náklady 
Absolutní hodnota osobních nákladů ve sledovaném období významně rostla, což je dáno 
především trendem zvyšování mezd, zejména ve zdravotnictví. 

V následujících tabulkách je uveden historický vývoj osobních nákladů a projekce budoucího 
vývoje. I do budoucna očekáváme nárůst osobních nákladů. 
Tabulka 23 Vývoj osobních nákladů v předchozích letech 

 
Tabulka 24 Vývoj plánovaných osobních nákladů v následujících letech 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Provozní zisková marže 4,2% 3,7% 5,0% 2,9% 3,8%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Provozní zisková marže 1,8% 1,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

2015 2016 2017 2018 2019
Náklady vynaložené na prodané zboží 38 393 957 40 646 875 32 714 723 47 897 150 50 182 717

Podíl na tržbách za prodej zboží 80,6% 80,9% 80,7% 81,1% 80,4%
Výkonová spotřeba 196 878 834 185 359 425 138 449 632 197 789 494 219 210 067

Podíl na tržbách 30,4% 28,0% 26,7% 26,0% 26,7%
Spotřeba materiálu a energie 132 851 937 130 070 551 93 731 321 142 951 113 158 668 928

Podíl na tržbách 20,5% 19,7% 18,1% 18,8% 19,3%
Služby 64 026 897 55 288 875 44 718 312 54 838 381 60 541 139

Podíl na tržbách 9,9% 8,4% 8,6% 7,2% 7,4%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Náklady vynaložené na prodané zboží 51 688 199 53 238 845 54 836 010 56 481 090 57 893 118 59 340 446 60 823 957

Podíl na tržbách za prodej zboží 80,4% 80,4% 80,4% 80,4% 80,4% 80,4% 80,4%
Výkonová spotřeba 225 110 988 229 785 657 231 921 698 236 166 372 242 070 531 248 122 294 254 325 352

Podíl na tržbách 26,8% 26,8% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5%
Spotřeba materiálu a energie 161 962 767 165 326 096 166 123 119 169 000 499 173 225 512 177 556 149 181 995 053

Podíl na tržbách 19,3% 19,3% 19,0% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9%
Služby 63 148 221 64 459 561 65 798 580 67 165 873 68 845 020 70 566 145 72 330 299

Podíl na tržbách 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

2015 2016 2017 2018 2019

Osobní náklady 384 918 296 415 296 709 337 352 801 514 254 525 546 632 527

Mzdové náklady 285 860 499 307 409 745 248 654 157 381 085 476 407 536 418
Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 
+ sociál. náklady 99 057 797 107 886 964 88 698 644 133 169 049 139 096 109

Podíl osobních nákladů na tržbách 59,5% 62,8% 65,0% 67,7% 66,5%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Osobní náklady 566 402 096 578 164 039 590 174 237 602 438 047 617 498 998 632 936 473 648 759 885
Mzdové náklady 419 137 551 427 841 389 436 728 936 445 804 155 456 949 259 468 372 990 480 082 315
Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 
+ sociál. náklady 147 264 545 150 322 650 153 445 302 156 633 892 160 549 740 164 563 483 168 677 570
Podíl osobních nákladů na tržbách 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5%
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7.2.1.2.2.3 Rekapitulace provozní ziskové marže odvozené zdola 
Provozní zisková marže odvozená zdola je tvořena stěžejními nákladovými položkami vymezenými 
výše a také ostatními provozními a finančními náklady a výnosy. Projektovaná míra zisku (ve 
smyslu poměru korigovaného provozního výsledku hospodaření před odpisy k tržbám) je 
plánována vyšší než v předchozích letech.  
Tabulka 25 Provozní zisková marže (v %) 

 

7.2.1.3 Investice do dlouhodobého majetku a odpisy 
Společnost ve sledovaném období využívá zejména movitý dlouhodobý majetek. Jeho evidenci 
v účetnictví a tedy i v konečných finančních výkazech společnosti ztěžuje fakt, že hodnota majetku 
pořízeného s dotací není do výše dotace v účetních hodnotách zachycena. Tento majetek není ani 
odepisován. Identifikace tohoto majetku a odhad hodnoty skutečné výše majetku, který je 
v hospodaření společnosti využit vyžaduje detailnější analýzu. 

V následujících tabulkách je Dlouhodobý hmotný majetek zachycen také včetně Oceňovacího 
rozdílu k nabytému majetku. 
Tabulka 26 Odpisy a investice do dlouhodobého majetku  

 
Následující tabulka zobrazuje predikci vývoje dlouhodobého majetku. Tento vychází 
z předpokladu běžných investic na úrovni odpisů majetku, který je odepisovatelný, včetně 
odepisovaného oceňovacího rozdílu k nabytému majetku. 

Nejsou zde zachyceny investice z případných budoucích dotací, neboť finanční plán je postaven na 
předpokladu, že další dotace nebudou realizovány.  

V plánu uvažujeme pouze s dotacemi, které byly společnosti schváleny v roce 2019, které se však 
ve výši zaúčtovaného majetku v navýšení hodnot neprojeví. Současně hodnota těchto 
plánovaných investic z dotací je do blízkého období (1. fáze plánování) natolik dostatečná, že 
nebude vyžadovat dodatečné investice z vlastních zdrojů (pouze těch na cca úrovni odpisů). 
Tabulka 27 Plán odpisů a investic do dlouhodobého majetku 

 

7.2.1.4 Pracovní kapitál 
Pracovní kapitál je stanoven následovně: 

Pracovní kapitál  = Krátkodobý finanční majetek 

 + Zásoby 

 + Pohledávky 

 + Časové rozlišení aktivní 

 - Neúročené závazky 

2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhodobý majetek (provozně nutný) 744 232 745 729 687 745 -13 153 769 -5 209 147 -2 902 324
Odpisy dlouhodobého majetku 22 250 524 22 993 221 17 381 590 17 345 488 17 253 136
Investice do dl. majetku 766 483 269 8 448 221 -725 444 923 25 350 719 19 559 958

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Dlouhodobý majetek (provozně nutný) 4 876 828 12 733 772 20 669 285 28 684 154 36 779 171 44 955 138 53 212 865

Odpisy dlouhodobého majetku 16 527 477 16 522 514 16 530 854 16 552 628 16 587 973 16 637 023 16 699 915

Investice do dl. majetku 16 498 454 16 571 283 16 658 191 16 759 321 16 874 814 17 004 815 17 149 467
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 - Časové rozlišení pasivní 

Projekce pracovního kapitálu se v případě krátkodobého finančního majetku odvíjí od stanovené 
provozně nutné likvidity 1. stupně (peněžní likvidita), v případě zásob, pohledávek a neúročených 
závazků z odhadnutých budoucích dob obratu. Časové rozlišení aktivní i pasivní je obvykle 
plánováno jako % z tržeb. 
Společnost udržuje relativně dostatečnou likviditu, kterou považujeme za dostatečnou a stejnou 
budeme uvažovat i do budoucna. 
Tabulka 28 Historické doby obratu jednotl. složek pracovního kapitálu (ve dnech) 

 
Doby obratu krátkodobých pohledávek a obratu krátkodobých závazků jsou poměrně dlouhé, a do 
budoucna jsme zvolili doby obratu na úrovni geometricky váženého průměru posledních čtyř let.  
Tabulka 29 Plánované doby obratu jednotl. složek pracovního kapitálu (ve dnech) 

 
Na základě těchto předpokladů jsme dopočetli jednotlivé složky pracovního kapitálu a stanovili 
jejich plán pro plánované období 2020 až 2026. 
Tabulka 30 Historické hodnoty jednotlivých složek nutného pracovního kapitálu  

 
Tabulka 31 Plánované hodnoty jednotlivých složek nutného pracovního kapitálu  

 
Počáteční výkyv v prvním roce je způsoben vlivem realizace dotačních investic schválených v roce 
2019. 

 

7.2.1.5 Další položky finančního plánu 

7.2.1.5.1 Ostatní provozní výnosy a náklady 

Položky ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady nepředstavovaly v minulosti 
významnou část výsledovky Společnosti, proto byly odhadnuty v podobné výši jako v posledním 

2015 2016 2017 2018 2019
Zásoby 26 25 37 26 24
Pohledávky 32 36 46 36 61
Krátkodobé závazky 63 44 85 44 80
Provozně nutná likvidita 40% 43% 40% 40% 40%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Zásoby 23 23 23 23 23 23 23
Pohledávky 39 39 39 39 39 39 39
Krátkodobé závazky 50 50 50 50 50 50 50
Provozně nutná likvidita 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

2015 2016 2017 2018 2019
Oběžný majetek 115 707 869 114 572 345 130 482 013 130 852 531 228 086 234
Zásoby 12 065 291 11 855 406 12 780 944 13 518 163 13 510 765
Pohledávky 56 970 067 64 663 760 65 365 582 74 610 022 136 840 571
Krátkodobý finanční majetek 43 045 712 33 119 133 47 276 401 37 270 103 72 167 392
Krátkodobé závazky 107 614 279 76 717 831 118 191 003 92 128 795 179 320 017
Pracovní kapitál – provozně nutný 10 379 380 32 426 063 10 858 724 37 157 077 47 159 334
Investice do provozně nutného pracovního 
kapitálu 10 379 380 22 046 684 -21 567 339 26 298 353 10 002 257
Pracovní kapitál / Tržby 1,6% 4,9% 2,1% 4,9% 5,7%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Oběžný majetek 145 783 434 148 878 779 151 748 216 154 909 682 158 782 424 162 751 985 166 820 784
Zásoby 13 663 375 13 988 953 14 173 917 14 480 376 14 842 385 15 213 445 15 593 781
Pohledávky 80 463 007 82 133 907 83 840 074 85 582 269 87 721 826 89 914 872 92 162 744
Krátkodobý finanční majetek 46 202 810 47 188 413 48 051 066 49 045 781 50 271 926 51 528 724 52 816 942
Krátkodobé závazky 115 507 025 117 971 033 120 127 664 122 614 453 125 679 815 128 821 810 132 042 355
Pracovní kapitál – provozně nutný 28 010 801 28 595 090 29 259 855 29 885 476 30 632 613 31 398 429 32 183 389
Investice do provozně nutného pracovního 
kapitálu -19 148 533 584 289 664 765 625 621 747 137 765 815 784 961
Pracovní kapitál / Tržby 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
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roce sledovaného období, tj. 2019, ovšem s podstatným rozdílem, že nebyly započteny provozní 
dotace z města. 

7.2.1.5.2 Ostatní finanční výnosy a náklady 

Ostatní finanční výnosy a náklady nebyly historicky pro společnost významné, proto byly rovněž 
naplánovány na základě jejich vývoje v minulosti, podobně jako provozní výnosy a náklady. 

Následující tabulky představují plánovanou rozvahu a výkaz zisku a ztrát do budoucna. 
Tabulka 32 Plánované hodnoty zkrácené rozvahy  

 
Nárůst bilanční sumy v průběhu plánovaného období je dán růstem hospodářského výsledku. 
Tento zisk může být odčerpáván vlastníky, nicméně tato skutečnost nemá na hodnotu společnosti 
vliv, proto jsme ho v rámci bilanční sumy ponechali pro představu celkového vyprodukovaného 
zisku. 
Tabulka 33 Plánované hodnoty výkazu zisku a ztrát 

 
 

7.2.2 Diskontní sazba 
Princip metody DCF spočívá v tom, že diskontováním budoucích peněžních toků získáme ocenění 
investovaného vloženého kapitálu. Diskontní sazba tak přepočítává budoucí hodnotu peněžního 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
AKTIVA CELKEM 254 877 766 256 040 916 259 140 668 262 906 742 267 599 895 272 706 552 278 226 832
Dlouhodobý majetek 39 876 828 47 733 772 55 669 285 63 684 154 71 779 171 79 955 138 88 212 865
       % Aktiv celkem 15,6% 18,6% 21,5% 24,2% 26,8% 29,3% 31,7%

Oběžná aktiva 209 546 696 202 739 639 197 788 224 193 421 334 189 874 437 186 656 470 183 766 650
       % Aktiv celkem 82,2% 79,2% 76,3% 73,6% 71,0% 68,4% 66,0%

Zásoby 13 663 375 13 988 953 14 173 917 14 480 376 14 842 385 15 213 445 15 593 781

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 80 463 007 82 133 907 83 840 074 85 582 269 87 721 826 89 914 872 92 162 744

Krátkodobý finanční majetek 115 420 314 106 616 778 99 774 232 93 358 688 87 310 226 81 528 153 76 010 125
Vlastní kapitál 135 542 902 134 194 996 135 090 077 136 320 306 137 887 854 139 790 765 142 027 207
       % Pasiv celkem 53,2% 52,4% 52,1% 51,9% 51,5% 51,3% 51,0%

Základní kapitál 117 100 000 117 100 000 117 100 000 117 100 000 117 100 000 117 100 000 117 100 000

VH minulých let 19 636 901 18 442 902 17 094 996 17 990 077 19 220 306 20 787 854 22 690 765

VH běžného úč. období -1 193 999 -1 347 906 895 080 1 230 230 1 567 547 1 902 912 2 236 442
Cizí zdroje 117 069 256 119 533 264 121 689 895 124 176 684 127 242 046 130 384 041 133 604 586
       % Pasiv celkem 45,9% 46,7% 47,0% 47,2% 47,5% 47,8% 48,0%

Rezervy 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobé závazky 1 562 231 1 562 231 1 562 231 1 562 231 1 562 231 1 562 231 1 562 231

Krátkodobé závazky 115 507 025 117 971 033 120 127 664 122 614 453 125 679 815 128 821 810 132 042 355

Bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tržby 839 114 217 856 539 317 874 332 203 892 500 810 914 813 331 937 683 664 961 125 756
Výkony celkem 774 832 655 790 329 308 806 135 894 822 258 612 842 815 077 863 885 454 885 482 591

Spotřeba materiálu a energie 161 962 767 165 326 096 166 123 119 169 000 499 173 225 512 177 556 149 181 995 053
Služby 63 148 221 64 459 561 65 798 580 67 165 873 68 845 020 70 566 145 72 330 299

Přidaná hodnota 562 315 030 573 514 815 587 574 495 599 853 348 614 849 682 630 220 924 645 976 447
% celkových tržeb 67,0% 67,0% 67,2% 67,2% 67,2% 67,2% 67,2%

Osobní náklady 566 402 096 578 164 039 590 174 237 602 438 047 617 498 998 632 936 473 648 759 885
Odpisy 16 527 477 16 522 514 16 530 854 16 552 628 16 587 973 16 637 023 16 699 915

Provozní VH -1 193 999 -1 347 906 1 105 037 1 518 802 1 935 243 2 349 274 2 761 039
% celkových tržeb -0,1% -0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0
VH za účetní období -1 193 999 -1 347 906 895 080 1 230 230 1 567 547 1 902 912 2 236 442

% celkových tržeb -0,1% -0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
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toku na současnou hodnotu a zároveň zohledňuje také rizikovost spojenou s dosažením tohoto 
peněžního toku. Diskontní sazbu můžeme také chápat jako náklad na vložený kapitál, respektive 
očekávanou výnosnost, kterou investor požaduje za investovaný kapitál. 

V případě použití metody ocenění DCF entity, ve které se kalkulují peněžní toky pro vlastníky 
i věřitele, odpovídá diskontní sazba váženým nákladům vlastního a cizího kapitálu (WACC). 

Vzorec pro stanovení diskontní sazby – WACC: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑁!" ∗ (1 − 𝑑) ∗
𝐶𝐾
𝐾
+ 𝑁#" ∗

𝑉𝐾
𝐾

 

kde: 

NCK = náklady cizího kapitálu, 

NVK = náklady vlastního kapitálu, 

d = sazba daně z příjmu, 

CK = úročený cizí kapitál, 

VK = vlastní kapitál, 

K = celkový zpoplatněný kapitál (K=CK+VK).  

7.2.2.1 Náklady vlastního kapitálu 
Při stanovení nákladů pro vlastní kapitál vyjdeme z modifikovaného modelu pro oceňování 
kapitálových aktiv (CAPM). Model oceňování aktiv stanovuje náklady vlastního kapitálu jako: 

𝑁#" = 𝑅$ + 𝑏𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑅𝑃𝑇 + 𝑅𝑃𝑍 + 𝑆𝑃 

kde 

Rf = bezriziková úroková sazba, 

beta = míra systematického rizika, 

RPT = riziková prémie trhu,  

RPZ = riziková prémie země, 

SP = specifické přirážky.  

Model CAPM ve své podstatě postihuje pouze systematická rizika, která jsou vyvolána faktory 
ovlivňující celý kapitálový trh (např. makroekonomické nebo politické vlivy) a není možné je 
eliminovat. Naproti tomu nesystematická rizika (resp. specifická) jsou spojena s konkrétní 
společností.  

Podle odborné literatury14 lze základní vzorec CAPM v případě potřeby modifikovat specifickými 
přirážkami: 

• přirážka pro malé společnosti  
• přirážka pro společnosti s nejasnou budoucností 
• přirážka za nižší likviditu vlastnických podílů.  

 
14 MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a postupy. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 
492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
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CAPM model nepopisuje specifická rizika, proto je nutné náklady vlastního kapitálu doplnit 
o přirážky, resp. srážky, vymezující rizikovost společnosti nad rámec rizika trhu.  

V dalším textu vymezíme konkrétně jednotlivé komponenty modelu CAPM a stanovíme jejich 
hodnoty.  

7.2.2.1.1 Bezriziková úroková sazba (Rf) 

Bezriziková úroková sazba je založena na výnosnosti dlouhodobých státních dluhopisů, které se 
vyznačují nízkým rizikem a odrážejí dlouhodobé inflační očekávání.  

Bezriziková úroková sazba byla odvozena od výnosnosti amerických dlouhodobých státních 
dluhopisů (T-bonds). Bezriziková úroková míra je stanovena jako geometrický průměr výnosnosti 
vládních dluhopisů USA za období 1928-2019 ve výši 6,96%%. Použité informace jsou dostupné na 
webových stránkách profesora Damodarana15. 

7.2.2.1.2 Odhad koeficientu beta  

Koeficient beta hodnotí rizikovost odvětví relativně ve vztahu ke kapitálovému riziku celého trhu. 
Pokud je beta = 1, je riziko, a tudíž i prémie za riziko daného odvětví na úrovni průměru 
kapitálového trhu. Je-li beta větší (nebo menší) než 1, je i riziková přirážka větší (nebo menší) než 
průměrná riziková prémie kapitálového trhu.  

Při stanovení koeficientu beta jsme vycházeli z dostupných informací o koeficientech beta 
nezadlužených podniků amerických společností působících v relevantním odvětví – zde jsme zvolili 
odvětví Healthcare support services)16, jehož rámec byl jediným vhodným odvětvím z ostatních. 

Koeficient beta nezadlužených podniků jsme stanovili na 0,90.  

7.2.2.1.3 Riziková prémie trhu (RPT) 

Riziková prémie oceňuje výnosnost tržního portfolia, převyšující bezrizikovou úrokovou sazbu. 
Výše rizikové prémie vyjadřuje výnosové ocenění rizikovosti tržního portfolia.  

Riziková prémie trhu byla odvozena na základě geometrického průměru výnosnosti tržního 
portfolia v USA za období 1928 - 2019 a geometrického průměru výnosnosti vládních dluhopisů 
USA za totéž období výši 4,83 %.17 

7.2.2.1.4 Riziková prémie země (RPZ) 

Riziková prémie země zohledňuje vyšší rizikovost národního trhu oproti trhu americkému, ze 
kterého byl převzat parametr výpočtu nákladů vlastního kapitálu RPT. Riziko selhání České 
republiky je dle zdrojů uváděných prof. Damodaranem 0,60 %18. Tato hodnota je již upravena 
o rozdíl volatility trhu akcií a volatility vládních dluhopisů použitím orientačního koeficientu. 

Rizikovou přirážku země jsme dále upravili o dlouhodobé rozdíly v inflaci mezi Českou republikou 
a USA. Rozdíl byl vypočten na 1,2 % a s touto hodnotou budeme počítat i v prognóze na 
následující období. Riziko selhání země upravené o inflační diferenciál pak je 1,80 %. 

 
15 Damodaran Online [online]. [cit. 2020-02-28]. Dostupný z WWW: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> 
16 Damodaran Online [online]. [cit. 2020-02-28]. Dostupný z WWW: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> 
17 Damodaran Online [online]. [cit. 2020-02-28]. Dostupný z WWW: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> 
18 Damodaran Online [online]. [cit. 2020-02-28]. Dostupný z WWW: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> 
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7.2.2.1.5 Specifické rizikové přirážky (SP) 

Při stanovení rizikové přirážky jsem vycházela z odborného článku Kvantifikace prémie za velikost 
pro střední Evropu, publikováno v časopisu Odhadce a oceňování (2008), Autoři článku: Ing. 
Tomáš Jeřábek, Darby Private Equity/Franklin Templeton Investments (Rakousko), Ing. Petr Čihák 
Ph.D., Deloitte Advisory, s.r.o. (Česká republika) 
Provedená analýza potvrzuje závislost velikosti společnosti, očekávaného výnosu a tím závislost 
prémie za velikost. V případě největších společností reprezentovaných prvním tercilem je dokonce 
odhalen diskont z diskontní míry za velikost společnosti. 
Následující tabulka ukazuje závislost prémie za velikost v závislosti na MVE (MVE – market value of 
equity, tržní hodnota vlastního kapitálu). Dle uvedené studie odhadujeme prémii za velikost 
společnosti dle tržní hodnoty vlastního kapitálu na 2,8 %.  
Tabulka 34 Prémie za velikost společnosti dle její MVE19 

Rozdělení dle MVE MVE od (mil. Kč) MVE do (mil. Kč) Premie za velikost 

První tercil 3 258 376 528 -1,90% 

Druhý tercil 381 3 258 0,8% 

Třetí tercil 1 381 2,80% 

7.2.2.2 Náklady cizího kapitálu 
Společnost na konci sledovaného období nevyužívala žádné úročené cizí zdroje. 
Tabulka 35 Náklady cizího kapitálu pro jednotlivé roky 

 

7.2.2.3 Výsledná kalkulace diskontní sazby 
Tabulka 36 Výpočet diskontní sazby (WACC) pro jednotlivé roky 

 

7.2.3 Výpočet volného cash flow a stanovení hodnoty první fáze 
Cílem této výpočetní fáze je stanovení volných peněžních prostředků, které lze z podniku uvolnit, 
aniž by byla ohrožena provozní činnost podniku. Při použití metody DCF se jedná o volné peněžní 
prostředky pro vlastníky i věřitele.  

Východiskem pro výpočet hodnoty první fáze je provozní výsledek odvozený z finančního plánu. 
Volný peněžní tok (FCF) je tvořen: 

 
19 Zdroj: Jeřábek, T., Čihák, P. Kvantifikace prémie za velikost pro střední Evropu. Časopis Odhadce a oceňování majetku. Česká 
komora odhadců majetku. 2/2008 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Náklady cizího kapitálu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bezriziková výnosová míra 6,96% 6,96% 6,96% 6,96% 6,96% 6,96% 6,96%
Riziková prémie 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83%
Nezadlužená beta 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Zadlužená beta 3,20 2,69 2,33 2,24 1,85 1,63 1,46
Riziková prémie země opravená o inflaci 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%
Specifické rizikové přirážky 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%
Náklady vlastního kapitálu 26,97% 24,51% 22,78% 22,37% 20,46% 19,41% 18,60%
Váha vlastního kapitálu 24,1% 29,0% 33,8% 35,2% 43,5% 50,0% 56,5%
Náklady cizího úročeného kapitálu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Váha cizího úročeného kapitálu 75,9% 71,0% 66,2% 64,8% 56,5% 50,0% 43,5%

Diskontní sazba (WACC) 6,50% 7,11% 7,70% 7,87% 8,91% 9,71% 10,52%
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FCF =  korigovaný provozní výsledek hospodaření (KPVH20) 
 -  upravená daň z příjmu (= KPVH * daňová sazba) 

+  odpisy 
-  investice do provozního pracovního kapitálu 
-  investice na pořízení dlouhodobého majetku 

Tabulka 37 Volné peněžní toky projekce včetně výpočtu hodnoty první fáze 

 
Současná hodnota první fáze Společnosti činí 17 004 tis. Kč.  

7.2.4 Stanovení hodnoty druhé fáze 
Druhou fází rozumíme období, pro které již nebyl sestaven finanční plán. Hodnota druhé fáze 
představuje ocenění peněžních toků, které bude podnik generovat od konce první fáze do 
nekonečna.  
Hodnota druhé fáze je stanovena na základě použití Gordonova vzorce jako současná hodnota 
perpetuity. Perpetuita představuje součet nekonečné řady volných peněžních toků druhé fáze, 
diskontovaných k počátku této fáze. Pro stanovení současné hodnoty k datu ocenění je nutné dále 
hodnotu perpetuity převést na současnou hodnotu prostřednictvím diskontního faktoru 
posledního roku první fáze. Současná hodnota perpetuity – Gordonův vzorec: 

, kde: 

P = hodnota perpetuity, resp. současná hodnota druhé fáze k poslednímu roku první fáze,  
FCFt+1 = volný peněžní tok v prvním roce druhé fáze, 
WACCt = diskontní sazba posledního roku první fáze,  
g = tempo růstu volného peněžního toku ve druhé fázi.  

 
20 KPVH je stanoven jako Přidaná hodnota – Osobní náklady – Daně – Odpisy + Ostatní provozní výnosy – 
Ostatní provozní náklady + Ostatní finanční výnosy – Ostatní finanční náklady 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Korigovaný provozní HV před zdaněním -1 193 999 -1 347 906 1 105 037 1 518 802 1 935 243 2 349 274 2 761 039

Daňová sazba 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

Zdanění korigovaného zisku 0 0 209 957 288 572 367 696 446 362 524 597

Korigovaný provozní HV po zdanění -1 193 999 -1 347 906 895 080 1 230 230 1 567 547 1 902 912 2 236 442

Odpisy stálých aktiv 16 527 477 16 522 514 16 530 854 16 552 628 16 587 973 16 637 023 16 699 915

Investice do pracovního kapitálu -19 148 533 584 289 664 765 625 621 747 137 765 815 784 961

Investice na pořízení dlouhodobého majetku 16 498 454 16 571 283 16 658 191 16 759 321 16 874 814 17 004 815 17 149 467

Volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele 17 983 557 -1 980 963 102 978 397 916 533 569 769 305 1 001 929

Diskontní faktor 0,94 0,88 0,81 0,75 0,69 0,63 0,57

Diskontovaný volný peněžní tok 16 929 078 -1 736 322 83 803 300 187 369 605 485 742 572 426
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Následně hodnota druhé fáze k datu ocenění se stanoví podle vztahu: současná hodnota druhé 
fáze = P*df, kde df představuje diskontní faktor posledního roku první fáze.  

7.2.4.1 Parametry pro ocenění 2. fáze: 

7.2.4.1.1 Volný peněžní tok v prvním roce druhé fáze = 1 022 tis. Kč 

Při stanovení volného peněžního toku pro druhou fázi jsme vyšli z volného peněžního toku 
v posledním roce první fáze a navýšili ho o předpokládané tempo růstu peněžních toků.  

7.2.4.1.2 Předpokládaná míra růstu peněžních toků (g) = 2 % 

Ke stanovení míry růstu v druhém období je nutno přistupovat obezřetně. V tomto období je 
zachován princip going concern a tato fáze trvá nekonečně dlouho. Předpokládáme, že společnost 
ve druhé fázi bude i nadále tvořit hodnotu jak pro vlastníky, tak i případné věřitele. 
Na základě strategické analýzy odhadujeme tempo růstu tržeb na 2 % v běžných cenách a za 
předpokladu stabilizovaného vývoje hospodaření očekáváme, že stejným tempem poroste i volný 
peněžní tok pro vlastníky a věřitele (FCFF). Toto tempo považujeme za dostatečně konzervativní, 
aby se v něm promítly různé fáze hospodářského cyklu – útlum i konjunktura v budoucnosti.  

7.2.4.1.3 Diskontní sazba = 10,59 % 

Diskontní sazba pro pokračující hodnotu vychází z nákladů na kapitál v posledním roce první fáze 
s použitím kapitálové struktury odpovídající prvnímu roku druhé fáze, která je v tomto případě 
shodná, neboť cizí zdroje představují 0 %. 
Následující tabulka obsahuje výpočet současné hodnoty druhé fáze: 
Tabulka 38 Výpočet současné hodnoty druhé fáze 

 
Současná hodnota druhé fáze Společnosti činí 6 795 tis. Kč.  

7.2.5 Výsledné ocenění metodou DCF entity 
Výslednou hodnotu podniku stanovenou metodou DCF jsme zjistili součtem současných hodnot 
první fáze a druhé fáze ocenění, čímž byla stanovena hodnota brutto provozní části podniku. Po 
odečtení hodnoty úročených cizích zdrojů k datu ocenění (které jsou v tomto případě rovny 0 Kč) 
byla stanovena hodnota netto provozní části, ke které byla přičtena celková tržní hodnota 
neprovozního majetku tvořená nadbytečnými finančními prostředky (nad rámec nutné provozní 
likvidity ve výši 40 % - 59 042 tis. Kč a dlouhodobé finanční prostředky ve výši 35 000 tis. Kč). 
Výsledkem je hodnota vlastního kapitálu Společnosti. 21 

 
21 MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 1. vyd. Praha: 
Ekopress, s.r.o., 2003. 402 s. ISBN 80-86119-57-2. 

 

Volný peněžní tok v prvním roce druhé fáze (FCFt+1) 1 021 968

Tempo růstu volného peněžního toku (g) 2,0%
Diskontní sazba (WACC) 10,59%
Diskontní faktor posledního roku první fáze (df) 0,57

Současná hodnota druhé fáze k datu ocenění 6 795 321
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Tabulka 39 Celková hodnota vlastního kapitálu stanovená DCF 

 
Hodnota obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. stanovená metodou DCF 
entity k datu ocenění 31.12.2019 činí po zaokrouhlení 117 842 tis. Kč. 
 

7.3 Majetkové ocenění společnosti likvidační metodou 
Při stanovení časové ceny majetku Společnosti bylo vycházeno: 

• z účetních hodnot majetku k 31.12.2019 viz kapitola 7.1 Majetkové ocenění metodou 
účetní hodnoty (book value) k 31.12.2019 ,  

• z podkladů dodaných zástupci Společnosti, a  
• z veřejně dostupných údajů k danému období.  

Přecenění aktiv vychází ze znalcem provedeného vyhodnocení reálné vymahatelnosti a likvidity 
předmětného majetku v dané době, přecenění závazků potom s ohledem na reálnou nutnost 
uhradit vykázané závazky.  

Pro komplexní zpracování likvidační metody je třeba dále odhadovat jednotlivé majetkové položky 
v rozpětí možné likvidity tzn. minimum (MIN) a maximum (MAX) zpeněžitelnosti majetku.    

7.3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 
Dlouhodobý nehmotný majetek byl k 31.12.2019 veden v účetnictví ve zůstatkové hodnotě ve výši 
1 849 930 Kč. Jednalo se o software. 

V roce 2019 byl přitom pořízen nový rozsáhlý SW z dotace IROP s názvem Modernizace 
informačních systémů a Kybernetická bezpečnost ve výši 1 704 623 Kč. 

Zbylou hodnotu představuje staré softwarové vybavení, které je téměř odepsané. Jedná se o řadu 
systémů jako např. VEMA, Helios, Metasys, NIS Akord, stravovací systém, PACS licence, 
PROTAGON monitoring energií a médií, STAROFONS, CODEXIS atd. Součástí jsou rovněž licence 
WINDOWS. 

Vzhledem k tomu, že hlavní hodnotu představuje nový SW, který byl navíc pořízen z dotačních 
prostředků, do likvidace budeme počítat pouze s jeho hodnotou. Starý SW považujeme za 
neprodejný, resp. velmi těžko. 

Maximální hodnotu byla stanovíme na úrovni 100% pořizovací hodnoty nového SW, minimální 
hodnotu pak z důvodu opatrnosti na 50% této pořizovací hodnoty. 
Tabulka 40 Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12.2010 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 849 930 Kč 852 312 Kč 1 704 623 Kč 

 

Současná hodnota první fáze 17 004 520
Současná hodnota druhé fáze 6 795 321
Celková hodnota podniku (brutto) 23 799 841
Cizí úročený kapitál k datu ocenění 0
Hodnota neprovozních aktiv 94 042 122

Výsledná hodnota vlastního kapitálu (netto) 117 841 963
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7.3.2 Ocenění nemovitostí  
Společnost k 31. 12. 2019 evidovala nemovitý majetek – stavby v pořizovací hodnotě 16 483 250 
Kč a účetní hodnotě 16 201 948 Kč.  

Společnost však fakticky žádné stavby nevlastní, při koupi závodu od příspěvkové organizace 
zůstaly veškeré budovy a pozemky v majetku města. Hodnoty, které Společnost eviduje ve svém 
majetku představují technické zhodnocení budov (např. v posledním roce se jednalo o 
rekonstrukce sociálního zařízení) za poslední dva roky. 

Pro účely likvidace budeme uvažovat, že by tyto náklady v účetní hodnotě město převzalo.  

Maximální hodnota byla stanovena na úrovni 100% účetní hodnoty, minimální hodnotu pak 
z důvodu opatrnosti na 50% této účetní hodnoty. 
Tabulka 41 Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12.2010 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Stavby 16 201 948 Kč 8 100 974 Kč 16 201 948 Kč 

 

7.3.3 Ocenění movitých věcí 
Společnost na konci roku 2019 eviduje Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
v pořizovací hodnotě 364 930 773 Kč a účetní hodnotě 78 249 136 Kč.  

Skladbu tohoto majetku získal znalec od zástupců společnosti.  

V rámci koupě závodu byly od města, resp. Městské nemocnice v Litoměřicích, pořízeny dvě 
skupiny majetku - Odepisovaný majetek a Drobný hmotný majetek. Společnost ve svém účetnictví 
eviduje pouze Odepisovaný majetek, drobný hmotný majetek je veden v podrozvaze. 

Výchozí pořizovací hodnota Drobného hmotného majetku činila 75 388 865 Kč. Tento majetek je 
v provozu používán a průběžně obnovován. Je rozdělen do následujících skupin: 

1. Nábytek 
2. Zdravotní technika 
3. Nářadí 
4. Nádobí 
5. Průmyslové zboží 

Pro účely likvidace budeme opatrní a hodnotu tohoto majetku oceníme následujícím způsobem: 
maximální hodnota byla stanovena na úrovni 15% pořizovací hodnoty, minimální hodnotu pak na 
8% této pořizovací hodnoty. 

Odepisovaný majetek v zůstatkové účetní hodnotě 78 249 136 Kč je rozdělen do následujících tříd: 

Třída 3  úpravna vody, kompresorová stanice, chladící jednotka 

Třída 4  nářadí, nádobí, strojní myčka 

Třída 5  zdravotní přístroje a zařízení 

Třída 6  auta, tahače, vozíky vysokozdvižné + transportní 

Třída 7  nábytek, lůžka, křeslo transportní 

Třída 8   elektrické spotřebiče 
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Třída 9  výpočetní technika 

Přitom více než 70% celkové zůstatkové hodnoty je tvořeno třídou 5, tedy zdravotní technikou. 

Hodnota Odepisovaného majetku byla zjednodušeně přepočtena dle metodiky 5.5.2 Ocenění 
movitých věcí časovou cenou (výpočet viz Příloha č. 2). 

Likvidační hodnota Samostatných movitých věcí proto odvozena z časové ceny tak, že maximální 
hodnota je odhadována na úrovni 100% časové ceny a minimální hodnota na úrovni 70% časové 
ceny.  
Tabulka 42 Ocenění movitých věcí k 31.12.2019 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

78 249 136 Kč 98 653 016 Kč 140 932 880 Kč 

Drobný hmotný majetek 0 Kč 6 031 109 Kč 11 308 330 Kč 

 CELKEM movitý majetek 78 249 136 Kč 104 684 125 Kč 152 241 209 Kč 

 

Výrazný rozdíl mezi účetní hodnotou a oceněným majetkem (a to vyšší hodnotou) spočívá 
zejména kvůli skutečnosti, že společnost disponuje množstvím movitých věcí, pocházejících 
z dotace, které nejsou zahrnuty do účetní hodnoty. 

 

7.3.4 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
Na konci roku 2019 je evidován v účetnictví společnosti Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve 
výši -99 554 238 Kč. Tento oceňovací rozdíl pochází z transakce z roku 2017, kdy byl zakoupen 
podnik Městské nemocnice Litoměřice. Na likvidační hodnotu nemá tento rozdíl žádný vliv a proto 
bude jeho hodnota stanovena nulová. 
Tabulka 43 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2019 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 

-99 554 238 Kč 0 Kč 0 Kč 

 

7.3.5 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byl pro zjednodušení oceněn tak, že maximální 
hodnota je odhadována na úrovni 100% účetní hodnoty a minimální hodnota na úrovni 90% 
účetní hodnoty.  
Tabulka 44 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2019 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

350 900 Kč 315 810 Kč 350 900 Kč 
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7.3.6 Dlouhodobý finanční majetek 
Společnost eviduje významný dlouhodobý finanční majetek - Jiný dlouhodobý finanční majetek, 
který spočívá v dlouhodobě uložených finančních prostředcích na účtu bank. Jeho hodnota brutto 
činila k 31.12.2019 částku 35 000 000 Kč, hodnota netto je shodná. 

Likvidační hodnota dlouhodobého finančního majetku byla odvozena z účetního zůstatku tak, že 
maximální hodnota je odhadována na úrovni 100% účetního zůstatku a minimální hodnota na 
úrovni 99,5% z účetní hodnoty (zohledňuje možné náklady s likvidací účtu).  
Tabulka 45 Ocenění dl.finančního majetku k 31.12.2010 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 000 000 Kč 34 825 000 Kč 35 000 000 Kč 

 

7.3.7 Zásoby 
Společnost v roce 2019 evidovala zásoby v celkové brutto hodnotě 13 510 765 Kč, která byla 
shodná s netto hodnotou. Podrobnosti uvádí následující tabulka. 
Tabulka 46 Zásoby v roce 2019 

Zásoby Brutto Korekce Netto 

Materiál 8 946 093 0 8 946 093 

Zboží 4 564 672 0 4 564 672 

Zásoby – celkem 13 510 765 0 13 510 765 

 

Likvidační hodnota MAX Zásoby je uvažována z důvodu opatrnosti ve výši 90 % účetní hodnoty, 
likvidační hodnota MIN pak ve výši 70% účetní hodnoty. 
Tabulka 47 Ocenění zásob k 31.12.2019 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Materiál 8 946 093 Kč 6 262 265 Kč 8 051 484 Kč 

Zboží 4 564 672 Kč 3 195 270 Kč 4 108 205 Kč 

Zásoby – celkem 13 510 765 Kč 9 457 535 Kč 12 159 688 Kč 

 

7.3.8 Krátkodobé pohledávky 
Společnost v roce 2019 evidovala krátkodobé pohledávky v celkové brutto hodnotě 
137 250 398 Kč, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve výši -409 827 Kč, tj. netto hodnota 
136 840 571 Kč. Podrobnosti uvádí následující tabulka. 
Tabulka 48 Krátkodobé pohledávky v roce 2019 

Krátkodobé pohledávky Brutto Korekce Netto 

Pohledávky z obchodních vztahů 62 808 294 0 62 808 294 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 117 412 0 117 412 
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Jiné pohledávky 74 324 692 -409 827 73 914 866 

Krátkodobé pohledávky – celkem 137 250 398 -409 827 136 840 571 

 

Pohledávky z obchodních vztahů jsme přepočítali na základě 5.7 Metodologie ocenění pohledávek 
dle ČNB rozdělení. 
Tabulka 49 Pohledávky z obchodních vztahů 

 
 

Tuto vypočtenou hodnotu jsme dále ohodnotili na úrovni MAX likvidační hodnoty na 100% a MIN 
na 90%. 

Likvidační hodnota pohledávek v položce Krátkodobé poskytnuté zálohy byla pro variantu MIN i 
MAX ponechána v nominální hodnotě, tj. 117 412 Kč.  

Položka Jiné pohledávky je tvořena z velké části pohledávkou z dotace IROP – Zvýšení kvality 
následné péče. Jde o zaúčtování již přiznané dotace ve výši cca 60 mil. Kč (přiznaná, nečerpaná, 
peníze nejsou na účtu). Určitá nejistota (byť nízká) u vymahatelnosti či dočerpání takové 
pohledávky je. 

Z toho důvodu, je Likvidační hodnota MAX Jiné pohledávky je uvažována ve výši 95 % účetní 
hodnoty, likvidační hodnota MIN pak ve výši 80% účetní hodnoty. 
Tabulka 50 Ocenění krátkodobých pohledávek k 31.12.2019 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Pohledávky z obchodních vztahů 62 808 294 Kč 54 128 254 Kč 60 142 504 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 117 412 Kč 117 412 Kč 117 412 Kč 

Jiné pohledávky 73 914 866 Kč 59 131 892 Kč 70 219 122 Kč 

Krátkodobé pohledávky – celkem 136 840 571 Kč 113 377 558 Kč 130 479 038 Kč 

7.3.9 Peněžní prostředky 
V roce 2019 Společnost evidovala peněžní prostředky ve výši 131 209 515 Kč, které jsou tvořeny 
peněžními prostředky v pokladně ve výši 530 852 Kč a penězi na bankovních účtech ve výši 
130 678 663 Kč. Likvidační hodnota MIN a MAX peněžních prostředků je ponechána v účetní 
hodnotě. 
Tabulka 51 Ocenění peněžních prostředků k 31.12.2019 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Doba po splatnosti pohledávky Koeficient Účetní hodnota Přepočet

pohledávky do lhůty splatnosti 0,97 59 793 660,21 57 999 850,40
pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů 0,91 2 266 130,02 2 062 178,32
pohledávky po lhůtě splatnosti 30 až 90 dnů 0,8 41 168,27 32 934,62
po lhůtě splatnosti 90 až 180 dnů 0,61 53 327,88 32 530,01
pohledávky po splatnosti 180 - 360 dnů 0,32 46 908,83 15 010,83
pohledávky po splatnosti více než rok 0 607 098,59 0,00
CELKEM 62 808 293,80 60 142 504,17
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Peněžní prostředky v pokladně 530 852 Kč 530 852 Kč 530 852 Kč 

Peněžní prostředky na účtech 130 678 663 Kč 130 678 663 Kč 130 678 663 Kč 

Celkem Peněžní prostředky 131 209 515 Kč 131 209 515 Kč 131 209 515 Kč 
 

7.3.10 Časové rozlišení aktiv 
V časovém rozlišení roku 2019 jsou evidovány Náklady příštích období ve výši 4 801 811 Kč a 
Příjmy příštích období ve výši 257 275 tis. Kč.  

Likvidační hodnota MAX Časové rozlišení aktiv je uvažována z důvodu opatrnosti ve výši 100 % 
účetní hodnoty, likvidační hodnota MIN pak ve výši 80% účetní hodnoty. 
Tabulka 52 Ocenění časového rozlišení aktiv k 31.12.2019 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Náklady příštích období 4 801 811 Kč 3 841 449 Kč 4 801 811 Kč 

Příjmy příštích období 257 275 Kč 205 820 Kč 257 275 Kč 

Časové rozlišení - celkem 5 059 086 Kč 4 047 269 Kč 5 059 086 Kč 
 

  



 

Ocenění obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. pro účely jeho prodeje  - 81 -  

7.3.11 Dlouhodobé závazky – odložený daňový závazek 
Jediným dlouhodobým závazkem je „Odložený daňový závazek“ ve výši 1 562 231 Kč. Tento 
závazek vychází z rozdílu mezi aktuální daňovou hodnotou a aktuální účetní hodnotou. Tuto výši 
nebudeme do majetkové hodnoty již promítat, protože by pak byla zahrnuta dvakrát. 

Ocenění je tedy nulové. 
Tabulka 53 Ocenění odloženého daňového závazku k 31.12.2019 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Odložený daňový závazek 1 562 231 Kč 0 Kč 0 Kč 

 

7.3.12 Krátkodobé závazky a časové rozlišení pasiv 
Společnost eviduje ke konci roku 2019 celou řadu krátkodobých závazků viz níže tabulka. 

Z důvodu opatrnosti oceníme likvidační hodnotu všech těchto cizích zdrojů nominální hodnotou. 
Ačkoliv Kapitola 5.9 Metodologie ocenění závazků přepokládá u závazků po lhůtě splatnosti 
výpočet úroků z prodlení, v tomto případě k němu nepřistoupíme, neboť společnost má minimum 
závazků po splatnosti (cca 34 tis. Kč), přičemž se jedná spíše o sporné závazky. 

Prakticky to znamená, že předpokládáme, že Společnost veškeré své závazky v průběhu likvidace 
uhradí. Stejně k tomu přistoupíme i v případě Časového rozlišení pasiv. 
Tabulka 54 Ocenění krátkodobých závazků k 31.12.2019 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Krátkodobé přijaté zálohy 339 200 Kč 339 200 Kč 339 200 Kč 

Závazky z obchodních vztahů 38 553 617 Kč 38 553 617 Kč 38 553 617 Kč 

Závazky k zaměstnancům 220 287 Kč 220 287 Kč 220 287 Kč 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 15 734 788 Kč 15 734 788 Kč 15 734 788 Kč 

Stát - daňové závazky a dotace 95 784 181 Kč 95 784 181 Kč 95 784 181 Kč 

Jiné závazky 28 687 943 Kč 28 687 943 Kč 28 687 943 Kč 

Krátkodobé závazky celkem 179 320 017 Kč 179 320 017 Kč 179 320 017 Kč 
 
Tabulka 55 Ocenění časového rozlišení pasiv k 31.12.2019 

 Účetní hodnota (MIN) (MAX) 

Výdaje příštích období 1 098 464 Kč 1 098 464 Kč 1 098 464 Kč 
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7.3.13 Rekapitulace majetkového ocenění k 31.12.2019 
Následující tabulka obsahuje výsledné přecenění majetku a závazků Společnosti podle stavu 
k 31.12.2019 v intervalu likvidační hodnoty jednotlivých položek majetku a závazků.  
Tabulka 56 Rekapitulace majetkového přecenění (tis. Kč) k 31.12.2019 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 31.12.2019 

  účetní hodnoty přecenění 

  
Brutto Korekce Netto 

MIN 
hodnota 

MAX 
hodnota 

AKTIVA CELKEM 597 579 690 -278 862 078 318 717 613 248 057 719 272 022 294 

Pohledávky za upsaný základní 
kapitál           

Dlouhodobý majetek 310 549 927 -278 452 251 32 097 676 44 094 096 53 257 471 

Dlouhodobý nehmotný majetek 10 907 637 -9 057 706 1 849 930 852 312 1 704 623 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje        0 0 

Ocenitelná práva 10 907 637 -9 057 706 1 849 930 852 312 1 704 623 

Software 10 907 637 -9 057 706 1 849 930 852 312 1 704 623 

Ostatní ocenitelná práva     0     

Goodwill           

Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek           

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek           

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek       0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 264 642 290 -269 394 544 -4 752 255 8 416 784 16 552 848 

Pozemky a stavby 16 483 250 -281 302 16 201 948 8 100 974 16 201 948 

Pozemky           

Stavby 16 483 250 -281 302 16 201 948 8 100 974 16 201 948 

Hmotné movité věci a jejich soubory 364 930 773 -286 681 638 78 249 136 0 0 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -117 122 633 17 568 395 -99 554 238 0 0 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

Pěstitelské celky trvalých porostů           

Dospělá zvířata a jejich skupiny           

Jiný dlouhodobý hmotný majetek     0     

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 350 900 0 350 900 315 810 350 900 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek     0     
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Nemocnice Litoměřice, a.s. 31.12.2019 

  účetní hodnoty přecenění 

  
Brutto Korekce Netto 

MIN 
hodnota 

MAX 
hodnota 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 350 900 0 350 900 315 810 350 900 

Dlouhodobý finanční majetek 35 000 000 0 35 000 000 34 825 000 35 000 000 

Podíly - ovládaná nebo ovládající 
osoba     0 0 0 

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovládající osoba     0 0 0 

Podíly - podstatný vliv     0 0 0 

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv     0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly     0 0 0 

Zápůjčky a úvěry - ostatní     0     

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 35 000 000 0 35 000 000 34 825 000 35 000 000 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 000 000   35 000 000 34 825 000 35 000 000 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek           

Oběžná aktiva 281 970 678 -409 827 281 560 851 199 916 355 213 705 737 

Zásoby 13 510 765 0 13 510 765 9 457 535 12 159 688 

Materiál 8 946 093   8 946 093 6 262 265 8 051 484 

Nedokončená výroba a polotovary           

Výrobky a zboží 4 564 672 0 4 564 672 3 195 270 4 108 205 

Výrobky       0 0 

Zboží 4 564 672   4 564 672 3 195 270 4 108 205 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny           

Poskytnuté zálohy na zásoby           

Pohledávky 137 250 398 -409 827 136 840 571 59 249 304 70 336 534 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů           

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba     0     

Pohledávky - podstatný vliv           

Odložená daňová pohledávka       0 0 

Pohledávky - ostatní 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky           

Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

Dohadné účty aktivní           

Jiné pohledávky           

Krátkodobé pohledávky 137 250 398 -409 827 136 840 571 59 249 304 70 336 534 
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Nemocnice Litoměřice, a.s. 31.12.2019 

  účetní hodnoty přecenění 

  
Brutto Korekce Netto 

MIN 
hodnota 

MAX 
hodnota 

Pohledávky z obchodních vztahů 62 808 294   62 808 294 0 0 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba     0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv     0     

Pohledávky - ostatní 74 442 104 -409 827 74 032 278 59 249 304 70 336 534 

Pohledávky za společníky           

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění           

Stát - daňové pohledávky       0 0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 117 412   117 412 117 412 117 412 

Dohadné účty aktivní     0     

Jiné pohledávky 74 324 692 -409 827 73 914 866 59 131 892 70 219 122 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Podíly - ovládaná nebo ovládající 
osoba           

Ostatní krátkodobý finanční majetek   0 0 0 0 

Peněžní prostředky 131 209 515 0 131 209 515 131 209 515 131 209 515 

Peněžní prostředky v pokladně 530 852   530 852 530 852 530 852 

Peněžní prostředky na účtech 130 678 663 0 130 678 663 130 678 663 130 678 663 

Časové rozlišení aktiv 5 059 086 0 5 059 086 4 047 269 5 059 086 

Náklady příštích období  4 801 811 0 4 801 811 3 841 449 4 801 811 

Komplexní náklady příštích období           

Příjmy příštích období 257 275 0 257 275 205 820 257 275 

Cizí zdroje  180 882 248 179 320 017 

Rezervy  0 0 

Závazky  180 882 248 179 320 017 

Dlouhodobé závazky  1 562 231 0 

Odložený daňový závazek 1 562 231 0 

Krátkodobé závazky 179 320 017 179 320 017 

Krátkodobé přijaté zálohy 339 200 339 200 

Závazky z obchodních vztahů 38 553 617 38 553 617 

Závazky - ostatní 140 427 200 140 427 200 

Závazky k zaměstnancům 220 287 220 287 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 15 734 788 15 734 788 

Stát - daňové závazky a dotace 95 784 181 95 784 181 

Jiné závazky 28 687 943 28 687 943 

Časové rozlišení pasiv 1 098 464 1 098 464 
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Nemocnice Litoměřice, a.s. 31.12.2019 

  účetní hodnoty přecenění 

  
Brutto Korekce Netto 

MIN 
hodnota 

MAX 
hodnota 

Výdaje příštích období 1 098 464 1 098 464 

7.3.14 Stanovení likvidační hodnoty k 31.12.2010 – ÚPLNÁ LIKVIDACE 
K uvedenému datu nevykazuje podnik podmínky předlužení, proto následující odhad bude 
proveden postupem likvidace podniku (nikoliv modelem simulace konkurzu). V návaznosti na 
přecenění majetku společnosti uvedeného v předchozích kapitolách byla dále odhadnuta doba 
potřebná pro modelovou likvidaci podniku. Tato doba je odhadována obvykle na 2 roky i déle. 
V tomto případě se jedná o zpeněžení hůře specifického movitého majetku, z toho důvodu znalec 
odhaduje dobu trvání likvidace, na jejímž konci je zpeněžen veškerý majetek a vyrovnány veškeré 
závazky, a to i mimobilanční související s likvidací podniku a vlastníkům je vydán čistý výtěžek 
z likvidace, na cca 3 roky, pro výčet t = 3,0 roku, neboť podnik disponuje rozsáhlými soubory 
majetku. 

Obecně v rámci ocenění podniku likvidační metodou je třeba zvážit nejlepší možné zpeněžení 
majetku, zároveň však nelze opomíjet náklady související s likvidací podniku, resp. konkursem 
(nebude-li postačovat majetek k úhradě závazků). Jde především o: 

1) Technické a administrativní náklady spojené s likvidací, majetek je třeba připravit ke 
zpeněžení (nehmotný majetek technicky připravit k prodeji a inzerovat případným zájemcům 
atd.), náklady na účetní a právní servis – tyto náklady jsou úhrnem kalkulovány jako 3 % ze 
sumy aktiv po ocenění. 

2) Odměna likvidátora – odměna likvidátora byla stanovena dle užívaných postupů.  
Odměna likvidátora se určuje podle následující tabulky. 

Tabulka 57 Odměna likvidátora (Kč) 

Zdroj: Sestaveno znalcem 

3) Daně – po zpeněžení majetkové podstaty je třeba počítat s daňovou povinností ve výši 19% ze 
zisku z prodeje, tj. z rozdílu prodejní ceny od zůstatkové hodnoty movitostí a nemovitostí 
v účetnictví. 

4) Náklady prodeje nemovitých věcí – marže realitní kanceláře při prodeji nemovitosti. 
Uvažována ve výši 3,5 %, což je spíše nad spodní hranicí obvyklého rozpětí provizí realitních 
společností za zprostředkování prodeje nemovitosti v dané lokalitě.  
V tomto případě však nebude relevantní, protože o Společnost fakticky žádné nemovitosti 
nevlastní. 
Daň z převodu nemovitých věcí – dříve bylo zvykem, že daň z převodu nemovitostí (v dnešní 
době daň z nabytí nemovitostí) hradil prodávající. Ve sledovaném období činila 3%. Tato daň 
je samostatnou daní bez ohledu na daň z příjmu.  

Interval v Kč odměna v %
0-100 000 15%

100 000-500 000 15 000 Kč + 10% z částky přesahující 100 000 Kč
500 000-1 000 000  55 000 Kč + 7 % z částky přesahující 500 000 Kč

1 000 000-20 000 000  90 000 Kč + 5 % z částky přesahující 1 000 000 Kč

Obchodní majetek 
společnosti před určením 

odměny likvidátora (= 
Aktiva – cizí zdroje)
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V tomto případě však nebude relevantní, protože o Společnost fakticky žádné nemovitosti 
nevlastní. 

5) Náklady spojené s ukončením pracovního poměru zaměstnanců – náklady jsou vypočteny 
v následující tabulce: 

Tabulka 58 Výdaje na propuštění zaměstnanců 

 Zdroj: Sestaveno znalcem 

 

V následující tabulce jsou pak shrnuty všechny náklady likvidace. 
Tabulka 59 Náklady na likvidaci 

 
Zdroj: Sestaveno znalcem 

Nelze také opomenout ani časový horizont likvidace, resp. konkursu a riziko (ne)dosažení určitého 
výnosu při likvidaci, když toto riziko je zpravidla odlišné od rizika dosažení nebo nedosažení zisku 
při pokračování podniku v činnosti (s konečnou platností se lze vyjádřit po zjištění ocenění 
majetkových a závazkových položek). 

V případě odhadu předpokládané likvidace, resp. konkursu v dohledně krátké době by měl být 
podrobně řešen harmonogram jejího průběhu, kdy je třeba obecně zvážit např.: 

• vliv lhůt stanovených obchodním zákoníkem pro vyrozumění věřitelů o vstupu do 
likvidace, 

• lhůty pro přihlášky nároků věřitelů vůči likvidované společnosti, 
• dobu, kterou bude trvat zpeněžení majetku, zahrnujíce v to dobu nutnou pro podání 

inzerátů a dobu potřebnou pro vystavení daného majetku na trhu; v případě dceřiných 
společností pak, jsou-li předluženy, dobu pro proběhnutí konkursu.  

Některé z výše uvedených úkonů mohou být činěny současně, resp. v době, kdy čekáme na 
skončení jiného úkonu nebo doběhnutí jiné lhůty.  

Veškeré závazky uvedené v rozvaze k datu ocenění jsou pro účel tohoto výpočtu považovány za 
reálné závazky včetně výše uvedených nákladů spojených s likvidací aktiv. 

Na základě výše uvedených skutečností byly znalcem odhadnuty celkové výnosy a náklady 
likvidace podniku:  

 

407 536 418
67 922 736
23 093 730

Náklady spojené s ukončením pracovního poměru zaměstnanců 192 900 571
101 884 105

Celkové mzdové náklady za poslední ukončený rok
Výpovědní lhůta (2x měsíční plat)
Sociální a zdravotní pojištění
Odstupné (3x měsíční plat)

MIN MAX
Technické a administrativní náklady 12 206 103 14 532 180
Odměna likvidátora 11 362 581 15 239 376
Daně ze zisku z prodeje DHM 3 543 467 66 671
Náklady prodeje nemovitých věcí 0 0
Daň z převodu nemovitostí 0 0
Náklady spojené s ukončením pracovního poměru zaměstnanců 192 900 571 192 900 571

220 012 722 222 738 799Náklady na likvidaci celkem
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Tabulka 60 Výnosy a náklady na likvidaci 

Likvidace podniku  MIN MAX 
Střední 
hodnota 

Likvidita majetku … odhad  A = 406 870 097 484 406 008 445 638 053 

Cizí Zdroje (-)  

+ Časové rozlišení pasivní (-) 

180 418 481 180 418 481 180 418 481 

Náklady na likvidaci (-) 220 012 722 222 738 799 221 375 760 

Rozdíl majetku a veškerých závazků … E = 6 438 895 81 248 728 43 843 812 
Zdroj: Sestaveno znalcem 

 

Vzhledem k tomu, že převážná většina přeceňovaných položek majetkové podstaty představuje 
operace v čase (pro jejich sumarizaci je třeba je časově rozlišovat), je metodicky nezbytné 
odhadnout diskontní míru pro přepočty na současnou hodnotu (časová rozlišení).  

Pro účely úpadku a likvidace není možné aplikovat často obvyklé postupy jako pro běžně jedoucí 
podniky (např. model kapitálových aktiv CAPM). Protože jde o odhad diskontní míry pro podnik 
v úpadku, nejsou metodicky splněny základní podmínky pro obvykle užívané metody jako je např. 
CAPM, metoda postupného načítání se hodnocením specifických přirážek atd.  

Znalec použil pro odhad diskontní míry specifické pro předmětný podnik úpadce variantu modelu 
rizikové přirážky vyjádřenou pomocí individuálního jistotního ekvivalentu. Tento způsob 
vyjádření implikované přirážky je též označován jako rizikově neutrální. Spočívá v úvaze, že 
odhadovaná zpeněžitelnost majetku (aktiv) jako minimální a maximální hodnota jeho odhadované 
likvidity dopadá zejména na nezajištěné věřitele, tzn., že změna +/- v hodnotě aktiva způsobí 
změnu +/- v uspokojení nezajištěných věřitelů. Tuto změnu (nejistotu, že za daný majetek 
dostaneme zaplaceno odhadem „od - do“) přeneseme jako funkci do rizikové přirážky připočtené 
nad tzv. bezrizikovou diskontní sazbu.  

Aplikovaný postup viz publikace: Jaroslav Šantrůček, David Štědra: Pohledávky, jejich cese a 
hodnota III. aktualizované vydání 2012, VŠE – IOM, ISBN 978-80-245-1920-3. Publikace nahradila 
předcházející: Jaroslav Šantrůček: Pohledávky, jejich cese a hodnota II. aktualizované vydání 2005, 
VŠE – IOM, ISBN 80-245-0873-7. 

V podstatě jako jedna z mála zvolitelných přichází v úvahu právě metoda tzv. jistotních 
ekvivalentů, kdy východiskem je odhadované rozpětí dosažitelné v praxi při zpeněžování 
jednotlivých podnikových aktiv a dopad tohoto hodnotového rozpětí na odhadovaný příjem 
z podílu na likvidačním zůstatku pro vlastníky, resp. na čistý likvidační zůstatek z podniku. V praxi 
jsou jednotlivá aktiva odhadována v rozpětí minimální a maximální zpeněžitelné hodnoty, z toho 
vznikne součtem minimální suma aktiv (Amin) a maximální suma aktiv (Amax). Z toho pak je 
vyjádřena střední hodnota A (v případě odhadu pouze dvou mezních hodnot aktiv postačí na 
místo střední hodnoty aritmetický průměr z těchto dvou hodnot). Rozdíl (Amin – A = Amax – A) 
představuje derivaci dA/A. Ze součtu Amin rezultuje čistý likvidační zůstatek Emin, ze sumy Amax 
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pak analogicky Emax, z průměru Emin a Emax je vypočtena střední hodnota E. Rozdíl (Emin – E = 
Emax – E) představuje derivaci dE/E. Tuto páku (derivaci funkce (dE/E) / (dA/A)) označenou jako 
elasticita „e“ lze vyjádřit pomocí koeficientu jistoty (Kj), resp. je možné ji spočítat pouze v daném 
bodě (okamžiku) u spojité funkce … působení rizika na hodnotu majetku je též trhem vnímáno 
spojitě, proto pro (Kj v čase t) podle vztahu: 

(páka e * rozmezí nepřesnosti odhadu) = (1 - jistotní koeficient Kj)  

z toho vyplývá, že v daném (omezeném) čase t …     Kj = - (e * rozmezí - 1)  

Odhadované intervaly ocenění majetku jsou cca do +-10 %, to by znamenalo, že rozmezí vykazuje 
dosti vysokou přesnost, a tedy neodpovídá běžnému přesnostnímu intervalu při odhadech 
likvidačního rozprodeje podnikového majetku, která by se měla pohybovat v intervalu +- 10 až 
20 % i více.  

V daném případě nebyl interval reálně dostatečný, proto nebyla ve výpočtu Kj uplatněna korekce 
(ke = 1,46) pro aproximaci (dA/A). Tím se upravilo rozmezí na in cca = 15 %. Korekce > 1,0 je 
uplatněna v těch případech, kdy zřejmě náhodně vzájemným působením různých kladných 
i záporných rozdílů v ocenění jednotlivých položek dochází k eliminaci hodnotových nepřesností a 
dA/A << 10 % potom i z toho vypočtená diskontní míra pro likvidaci roční (Rf + rp) = r činí cca ½ 
obvykle dosahovaných hodnot, což je v praxi málo pravděpodobné a neodpovídalo by spojitě 
uvažovanému vývoji rizikové přirážky. Rizikovou přirážku rp lze potom vyjádřit v čase t ze 
základního vztahu: 

 

 

 

Kdy „rf“ je tzv. bezrizikovou sazbou odhadovanou v tomto případě podle výnosnosti st. dluhopisu, 
jehož doba splatnosti odpovídá časovému intervalu t. 

Kromě výše uvedených nákladů je třeba zahrnout daň z příjmu z podílu na likvidačním zůstatku, 
jež se vyměřuje ve výši 15 % ze základu rovného podílu na likvidačním zůstatku, jinak z rozdílu 
mezi výší podílu na likvidačním zůstatku a nabývací cenou podílu – pokud poplatník prokáže plátci 
daně, jímž je likvidovaná společnost, výši ceny, za kterou podíl na likvidačním zůstatku nabyl. 
Problém je v aplikaci výše této daně. Pokud jde o tržní ocenění, musí při výši daně, použité pro 
ocenění platit, že by koupěchtivý kupující a prodejechtivý prodávající při takto v ocenění 
odhadnuté výši daně za cenu rovnou výsledku ocenění, koupil, resp. prodal předmět ocenění. 
Tabulka 61 Odhad roční diskontní míry 

Kategorie Hodnota Popis 

Bezriziková výnosová míra rf … 
1,518% Průměrný hrubý výnos státního 10-letého 

dluhopisu dle databáze ČNB,průměr 
měsíčních sazeb 11/2019 – 02/202022 

 
22 dostupné z 
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=375&p_u
ka=1&p_strid=AEBA&p_od=201011&p_do=201102&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C 
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A = … tis. Kč 
445 638 053 Aritmetický průměr ocenění majetkové 

podstaty, tj. hodnot min. a max. 

E = … tis. Kč 43 843 812 Aritmetický průměr likvidačního zůstatku 

dE / E  85,314% změna výnosu pro nezajištěné věřitele 

d A / A 8,699% změna v ocenění majetkové podstaty 

Páka, resp. Elasticita  
e = (d E /E) / (d A / A) 

9,8069 projekce tzv. provozní a finanční páky 
v jednom souhrnném ukazateli, vyjadřuje o 
kolik procent se změní hodnota zůstatku 
podstaty pro poměr. uspokojení, změní-li 
se likvidační hodnota podstaty o 1 %. 

korekce elasticity pro 
aproximaci vztahu ... ke =  

1,72 Korekci bylo třeba uplatnit viz dA/A = 
7,528% 

doba od data ocenění do 
ukončení likvidace  … t = 

3 
Let celkem do úplného uspokojení 

jistotní koeficient …  -47,081% Kj = - (e . ke . dA/A -1)  

riziková přirážka pro likvidaci 
podle vzorce …rp 

-232,012% 
 

Diskontní míra pro likvidaci roční   
NVK = rf + rp = 

-230,494% je to diskontní míra celkem před daní z 
příjmů z investice na úrovni investora. 

Zdroj: Sestaveno znalcem 

 

Pohled kupujícího je zaplatit za získaný podíl nanejvýše současnou hodnotu budoucích příjmů 
z likvidace (L), snížených o daň z podílu na likvidačním zůstatku. Daň z podílu na likvidačním 
zůstatku se vypočte z rozdílu mezi absolutní nediskontovanou výší podílu na likvidačním zůstatku 
a současnou hodnotou L, provedeme tak definici kruhem. Při sestavení rovnice zohledňující 
zdanění podílu na likvidačním zůstatku musíme zohlednit, že při snížení hodnoty o daň z podílu na 
likvidačním zůstatku běžně používaná výnosnost vlastního kapitálu je počítána před zdaněním 
daní z příjmů na úrovni investora, tudíž je nutno o daň z příjmů, placenou typickým investorem, 
tuto požadovanou výnosnost pro účely výpočtu hodnoty podílu na likvidačním zůstatku snížit: 

𝐿 = 	
𝐶𝐹%

(1 + 𝑟&)'
− 𝑡( ∙

𝐶𝐹% − 𝐿
(1 + 𝑟&)'

	, 

kde 

  je příjem z podílu na likvidačním zůstatku, 

 je cena zaplacená za podíl na likvidačním zůstatku (současná hodnota peněžních toků po 
snížení o daň z podílu na likvidačním zůstatku), 

 je doba mezi datem ocenění a ukončením likvidace v letech (v případě této doby kratší než 
1 rok lze použít jednoduché úročení) 

LCF

L

N
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 je požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (tržní) u společnosti v likvidaci, 

 je sazba daně z podílu na likvidačním zůstatku, 

𝐿 = 	𝐶𝐹% ∙
1 − 𝑡(

(1 + 𝑟&)' − 𝑡(
	, 

a daň z podílu na likvidačním zůstatku je dána rozdílem 𝐶𝐹% − 𝐿.  

Z hlediska prodávajícího nelze zjistit, za jakou cenu by byl ochoten vzdát se podílu na likvidačním 
zůstatku, pokud se zaměříme na daň z podílu na likvidačním zůstatku. Zatímco v případě 
kupujícího jsou podmínky jednoznačně dány a umožňují sestavení rovnice, v případě 
prodávajícího to neplatí. Podle individuálních podmínek může nebo nemůže prodávající využít 
osvobození od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů, je-li fyzická 
osoba, nabyl obchodní podíl společnosti za různou cenu atd. 

Pokud hypotetický prodávající nabyl obchodní závod společnosti za cenu nebo za podmínek, které 
implikují v jeho případě nulovou výši daně z podílu na likvidačním zůstatku, k převodu aktiva (dle 
definice tržní hodnoty podle EVS 1997) nikdy nedojde, neboť transakční náklady jsou nenulové, a 
mezi typickým kupujícím a takovým prodávajícím obchod uzavřen nebude, neexistuje tudíž 
v takovém případě ani tržní hodnota. Pokud hypotetický prodávající nabyl obchodní závod 
společnosti za cenu nižší nebo rovnou tržní hodnotě podílu vlastního kapitálu společnosti (za 
předpokladu likvidace), pak k obchodu dojde a tržní hodnota existuje. 

V kontextu účelu ocenění, tj. likvidace není relevantní zjišťovat, za jakou cenu by obchodní závod 
společnosti prodal hypotetický prodávající, ale jakou nejvyšší cenu by za ně byl ochoten zaplatit 
hypotetický kupující – za cenu vyšší by již totiž pravděpodobně nemohly být prodány, za cenu 
výrazně nižší by zřejmě neměly být řádným hospodářem prodány. 
Tabulka 62 Odhad současné hodnoty likvidačního zůstatku 

Popis Na úrovni vlastníků 

peněžní toky do podílu na likvidačním zůstatku … CFL = 43 843 812 

doba od ocenění do ukončení likvidace … N (v letech) = do 3 

disk.míra před daní z příjmů z inv. na úrovni investora r = -230,494% 

průměr. efekt. sazba daně z příjmu placená investory –>  te = 19% 

diskont. míra pro likv. oce. po zdanění … re= r.(1-te) = -186,700% 

sazba daně z podílu na likvidačním zůstatku …..  td = 15% 

Současná hodnota peněžních toků z likvidace po snížení o daň z 
podílu na likvidačním zůstatku:  

 

Cena za 100% podíl na čistém likvid. zůstatku... L = -46 484 033 
Zdroj: Sestaveno znalcem 

Likvidační hodnota obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., resp. čistý 
likvidační zůstatek připadající na vlastníky zjištěný k datu 31.12.2019 (jako hypotetického data 
započetí likvidace), byla odhadnuta na: -46 484 033 Kč.  

er
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Je zřejmé, že úplná likvidace společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. by pro vlastníka společnosti 
znamenala dodatečné náklady spojené s likvidací. Tento výsledek je dán jednoznačně obrovskými 
finančními náklady spojenými s propouštěním zaměstnanců.  

V případě našeho posudku však nejde o likvidaci celé společnosti včetně zaměstnanců, ale o 
nalezení adekvátní majetkové hodnoty. V doplňkovém výpočtu tedy budeme abstrahovat o 
náklady na propuštění zaměstnanců.  

7.3.15 Stanovení likvidační hodnoty k 31.12.2019 – LIKVIDACE MAJETKU 
Výpočet bude sestaven shodně s předchozím výpočtem k datu 31.12.2019, nebudou pouze 
započteny náklady na zaměstnance. Níže jsou tedy uvedeny pouze výpočtové tabulky. 
Tabulka 63 Náklady na likvidaci 

 
Zdroj: Sestaveno znalcem 

 
Tabulka 64 Výnosy a náklady na likvidaci 

Likvidace podniku  MIN MAX 
Střední 
hodnota 

Likvidita majetku … odhad  A = 406 870 097 484 406 008 445 638 053 

Cizí Zdroje (-)  

+ Časové rozlišení pasivní (-) 

180 418 481 180 418 481 180 418 481 

Náklady na likvidaci (-) 27 112 151 29 838 228 28 475 189 

Rozdíl majetku a veškerých závazků … E = 199 339 466 274 149 300 236 744 383 

Tabulka 65 Odhad roční diskontní míry 

Kategorie Hodnota Popis 

Bezriziková výnosová míra rf … 

1,518% Průměrný hrubý výnos státního 10-
letého dluhopisu dle databáze 
ČNB,průměr měsíčních sazeb 11/2011 – 
02/201223 

A = … tis. Kč 
445 638 053 Aritmetický průměr ocenění majetkové 

podstaty, tj. hodnot min. a max. 

 
23 dostupné z 
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=375&p_u
ka=1&p_strid=AEBA&p_od=201111&p_do=201202&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C 

MIN MAX
Technické a administrativní náklady 12 206 103 14 532 180
Odměna likvidátora 11 362 581 15 239 376
Daně ze zisku z prodeje DHM 3 543 467 66 671
Náklady prodeje nemovitých věcí 0 0
Daň z převodu nemovitostí 0 0
Náklady spojené s ukončením pracovního poměru zaměstnanců

27 112 151 29 838 228Náklady na likvidaci celkem
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E = … tis. Kč 
236 744 383 Aritmetický průměr likvidačního 

zůstatku 

dE / E  15,800% změna výnosu pro nezajištěné věřitele 

d A / A 8,699% změna v ocenění majetkové podstaty 

Páka, resp. Elasticita  
e = (d E /E) / (d A / A) 

1,8162 projekce tzv. provozní a finanční páky 
v jednom souhrnném ukazateli, 
vyjadřuje o kolik procent se změní 
hodnota zůstatku podstaty pro poměr. 
uspokojení, změní-li se likvidační 
hodnota podstaty o 1 %. 

korekce elasticity pro 
aproximaci vztahu ... ke =  

1,72 Korekci bylo třeba uplatnit viz dA/A = 
8,895% 

doba od data ocenění do 
ukončení likvidace  … t = 

3 
Let celkem do úplného uspokojení 

jistotní koeficient …  72,761% Kj = - (e . ke . dA/A -1)  

riziková přirážka pro likvidaci 
podle vzorce …rp 

11,351% 
 

Diskontní míra pro likvidaci roční   
NVK = rf + rp = 

12,869% je to diskontní míra celkem před daní z 
příjmů z investice na úrovni investora. 

Zdroj: Sestaveno znalcem 
Tabulka 66 Odhad současné hodnoty likvidačního zůstatku 

Popis Na úrovni vlastníků 

peněžní toky do podílu na likvidačním zůstatku … CFL  = 236 744 383 

doba od ocenění do ukončení likvidace … N (v letech) = do 3 

disk.míra před daní z příjmů z inv. na úrovni investora r = 12,869% 

průměr. efekt. sazba daně z příjmu placená investory –>      
te = 

19% 

diskont. míra pro likv. oce. po zdanění … re= r.(1-te) = 10,424% 

sazba daně z podílu na likvidačním zůstatku …..  td = 15% 

Současná hodnota peněžních toků z likvidace po snížení o 
daň z podílu na likvidačním zůstatku:  

 

Cena za 100% podíl na čistém likvid. zůstatku... L = 168 192 627  
Zdroj: Sestaveno znalcem 

Neúplná Likvidační hodnota obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., resp. 
čistý likvidační zůstatek připadající na vlastníky zjištěný k datu 31.12.2019 (jako hypotetického 
data započetí likvidace), byla odhadnuta na: 168 192 627 Kč.  
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8 Rekapitulace 
Na základě zadání Zadavatele jsme stanovili hodnotu obchodního závodu společnosti Nemocnice 
Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518, se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, ke dni 
31.12.2019, pro účely jeho prodeje: 

Původně bylo ocenění zadáno k datu 31.12.2018, na základě pozastavení procesu prodeje a 
změny prodejní strategie, bylo zpracování posudku posunuto do roku 2020 pro zohlednění 
výsledků roku 2019 včetně schválení dotačních titulů. 

Vypočtené hodnoty jsou: 

• Metodou účetní hodnoty - 136 737 tis. Kč. 
• Výnosovou metodou DCF entity - 117 842 tis. Kč. 
• Metodou čistého likvidačního zůstatku (úplná likvidace) – -46 484 tis. Kč. 
• Metodou čistého likvidačního zůstatku (neúplná likvidace - majetek) – 168 193 tis. Kč. 

 

Použitými metodickými postupy bylo dosaženo odlišných výsledků ocenění.  

Za rozhodující metodu považujeme výnosovou metodu DCF entity, protože ta nejlépe znázorňuje 
užitek, který z vlastnictví obchodního podílu vlastník má. Společnost dosahuje kladného 
hospodářského výsledku, současně ale čerpá provozní dotaci od Města Litoměřice, jakožto 100% 
vlastníka, jejíž výše převyšuje kladný hospodářský výsledek. Tato skutečnost do určité míry popírá 
princip going-concern, tj. předpoklad fungování podniku do budoucnosti. Na druhé straně jsme při 
ocenění vzali v úvahu fakt, že cílem podniku i jeho vlastníka není prosté dosahování zisku, ale 
zajištění příslušných zdravotních služeb v daném rozsahu a kvalitě, z nichž některé mají ztrátový 
charakter. Na základě analýzy společnosti se domníváme, že při relevantních úsporách v daných 
oblastech by společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. dokázala vykazovat mírný zisk, a tudíž 
splňovat princip going-concern. Finanční plán pro výnosové ocenění jsme proto sestavili 
s předpokladem úspor na neefektivních provozech. Hodnota samotného provozu pak byla 
stanovena jako relativně nízká, na výsledné celkové hodnotě společnosti má výrazný podíl 
neprovozní majetek podniku v podobě volných finančních prostředků (dlouhodobých i 
krátkodobých), které v současné době hrají roli finanční rezervy pro nenadálé výdaje. Dotace, 
které jsou nyní nemocnici schváleny a budou v dalším období čerpány (pořizování zdravotnického 
vybavení), umožnily ve finančním plánu minimalizovat nutnost obnovy z vlastních zdrojů, což by 
snížilo aktuální hodnotu podniku. 

Ostatní metody ocenění byly použity pouze doplňkově! 

Metoda účetní hodnoty neodráží reálné tržní ceny, odráží pouze historické ceny, a to navíc 
v omezeném rozsahu. Společnost čerpá i jiné dotace, např. investiční. Nákupy z těchto dotací se 
na vykazované bilanční sumě neprojeví, a neodráží tak skutečnou výši majetku. 

Dále jsme použili doplňkově metodu čistého likvidačního zůstatku, tj. úvahu, kolik by vlastník 
získal, kdyby podnik – nemocnici zlikvidoval. Tato úvaha byla vedena čistě teoreticky, neboť toto 
řešení nikdy nebylo předmětem diskusí. Nicméně tato metoda ve svém úplném provedení, tj. 
započtení veškerých relevantních nákladů s likvidací spojených, poskytuje minimální hranici 



 

Ocenění obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. pro účely jeho prodeje  - 94 -  

hodnoty podniku. Vzhledem k tomu, že společnost zaměstnává velké množství zdravotnických (ale 
i jiných) pracovníků, je výsledkem záporná hodnota. To znamená, že pokud by se vlastník rozhodl 
společnost zlikvidovat postupným rozprodejem majetku, musel by na celkové náklady likvidace 
ještě přispět. Tuto likvidaci jsme označili jako úplnou, protože se týká veškerých závazků 
nemocnice, přičemž předpokládáme, že v horizontu likvidace by doběhla u většiny dotačních 
titulů povinná udržitelnost a nové dotace by nebyly čerpány. Město však vlastní také budovy 
nemocnice, které nejsou součástí tohoto výpočtu, protože nejsou v majetku společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Jako poslední doplňková metoda byla použita neúplná likvidační metoda. Z hlediska metodologie 
oceňování ji v zásadě lze považovat spíše za pomocný výpočet než samostatnou metodu. Cílem 
tohoto samostatného výpočtu bylo získat ilustrativní představu o hodnotě majetku, se kterým 
podnik hospodaří. Do výpočtu likvidačního zůstatku tak nebyl zahrnut významný závazek 
společnosti ve vyplývající z pracovněprávního vztahu k zaměstnancům, zabýval se pouze 
majetkem. Tuto vypočtenu hodnotu nelze vnímat jako samostatný výpočet hodnoty společnosti – 
proto také označeno jako neúplná metoda, ale spíše jako určité srovnání s výnosovou hodnotou, a 
její potvrzení.  

Hodnota obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518, se sídlem 
Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, ke dni 31.12.2019, pro účely jejich prodeje, byla 
stanovena ve výši 117 842 tis. Kč. 
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9 Závěrečný výrok 
Na základě zadání Zadavatele jsme stanovili hodnotu obchodního závodu společnosti Nemocnice 
Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518, se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, ke dni 
31.12.2019, pro účely jeho prodeje, ve výši: 

 

117 842 000,- Kč 

(slovy: sto sedmnáct milionů osm set čtyřicet dva 
tisíc korun českých), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakládání s obsahem znaleckého posudku a znaleckým posudkem jako celkem se řídí zákonem 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; jeho obsah ani jeho jednotlivé 
části nesmí být reprodukovány, ukládány do vyhledávacího systému či převáděny do jakékoli formy 
pro používání v zobrazovacích zařízeních a přístrojích za účelem kopírování, zaznamenání nebo 
k jiným účelům bez předchozího písemného souhlasu podepsaného Zhotovitele. 
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11 Přílohy 
1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 

2. Přehled a ocenění Movitého majetku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s. 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Přehled a ocenění Movitého majetku 



kategorie

inventár
ní číslo

popis
datum 

zařazení

datum 
skutečného 
zařazení *)

pořizovací cena dotace
pořizovací cena 

vč. dotace
zůstatková 
účetní cena

Kcv
Přepočtená 

cena
Stáří

Životnos
t

ZA TH Časová cena

10%
3 3739 Jednotka chladící 01.10.2017 01.01.1992 14 039,00 0,00 14 039,00 0,00 2,15 30 148,83 28 10 2,80 0,10 3 015
3 3740 Jednotka chladící 01.10.2017 01.01.1992 14 040,00 0,00 14 040,00 0,00 2,15 30 150,98 28 10 2,80 0,10 3 015
3 6429 Úpravna vody 01.10.2017 10.07.2001 53 166,70 0,00 53 166,70 0,00 1,14 60 639,44 19 10 1,90 0,10 6 064
3 6481 Box chladící (pro 15 těl) 01.10.2017 11.02.2003 600 025,10 0,00 600 025,10 8 993,10 1,12 671 214,52 17 10 1,70 0,10 67 121
3 6572 Úpravna chemické-teplé užitkové vody 01.10.2017 27.06.2006 82 717,00 0,00 82 717,00 35 287,00 1,04 85 838,40 14 10 1,40 0,10 8 584
3 6816 Klimatizace (TOSHIBA) /D 01.10.2017 29.12.2011 141 534,00 0,00 141 534,00 85 746,00 1,02 144 452,23 9 10 0,90 0,10 14 445
3 6817 Kompresorová stanice 01.10.2017 30.12.2011 2 469 630,00 0,00 2 469 630,00 1 497 674,00 1,02 2 520 550,21 9 10 0,90 0,10 252 055
3 6990 Úpravna vody (GW 30 KLASIK) 01.10.2017 28.07.2015 180 290,00 0,00 180 290,00 142 448,00 0,99 178 487,10 30 10 3,00 0,10 17 849

3 Celkem 3 555 441,80 0,00 3 555 441,80 1 770 148,10 372 148,17
10%

4 3143 Stroj universální 01.10.2017 01.01.1992 17 106,00 0,00 17 106,00 0,00 1,88 32 073,75 28 20 1,40 0,10 3 207
4 3144 Stroj universální 01.10.2017 01.01.1992 17 106,00 0,00 17 106,00 0,00 1,88 32 073,75 28 20 1,40 0,10 3 207
4 3145 Stroj universální 01.10.2017 01.01.1992 17 106,00 0,00 17 106,00 0,00 1,88 32 073,75 28 20 1,40 0,10 3 207
4 3189 Stroj nářezový 01.10.2017 01.01.1992 10 238,00 0,00 10 238,00 0,00 1,88 19 196,25 28 20 1,40 0,10 1 920
4 3194 Pás výdejový 01.10.2017 01.01.1992 2 099 956,00 0,00 2 099 956,00 0,00 1,88 3 937 417,50 28 20 1,40 0,10 393 742
4 3218 Osciloskop (přístroj měřící) 01.10.2017 01.01.1992 14 417,00 0,00 14 417,00 0,00 1,88 27 031,88 28 6 4,67 0,10 2 703
4 3419 Nůžky tabulové (ruční) 01.10.2017 01.01.1992 11 609,00 0,00 11 609,00 0,00 1,88 21 766,88 28 6 4,67 0,10 2 177
4 3450 Ohýbačka plechu 01.10.2017 01.01.1992 26 253,00 0,00 26 253,00 0,00 1,88 49 224,38 28 6 4,67 0,10 4 922
4 3495 Přístroj čistící vysokotlaký 01.10.2017 01.01.1992 26 009,00 0,00 26 009,00 0,00 1,88 48 766,88 28 6 4,67 0,10 4 877
4 3582 Vrtačka (sloupová jednovřet.) 01.10.2017 01.01.1992 18 714,00 0,00 18 714,00 0,00 1,88 35 088,75 28 6 4,67 0,10 3 509
4 3987 Odsávač (kapalných nečistot) 01.10.2017 01.01.1992 14 904,00 0,00 14 904,00 0,00 1,88 27 945,00 28 6 4,67 0,10 2 795
4 4398 Svářečka (ocel. lahev) 01.10.2017 01.11.1994 14 879,00 0,00 14 879,00 0,00 1,52 22 584,20 26 6 4,33 0,10 2 258
4 4455 Svářečka 01.10.2017 01.03.1994 12 570,60 0,00 12 570,60 0,00 1,52 19 080,38 26 6 4,33 0,10 1 908
4 4462 Souprava zmrazovací top.(Eskymo) 01.10.2017 01.05.1994 16 014,00 0,00 16 014,00 0,00 1,52 24 306,96 26 6 4,33 0,10 2 431
4 6063 Svářečka (na obaly) 01.10.2017 01.12.1997 170 556,00 0,00 170 556,00 0,00 1,31 223 321,08 23 6 3,83 0,10 22 332
4 6094 Svářečka (sterilních obalů) 01.10.2017 01.03.1998 50 840,00 0,00 50 840,00 0,00 1,25 63 550,00 22 6 3,67 0,10 6 355
4 6256 Řezačka (zeleniny Master) 01.10.2017 17.06.1999 44 672,00 0,00 44 672,00 0,00 1,23 54 964,34 21 6 3,50 0,10 5 496
4 6426 Škrabka (nerez) 01.10.2017 14.05.2001 65 295,10 0,00 65 295,10 0,00 1,21 79 004,75 19 6 3,17 0,10 7 900
4 6430 Konvektomat 01.10.2017 10.07.2001 722 457,75 0,00 722 457,75 0,00 1,21 874 148,17 19 6 3,17 0,10 87 415
4 6454 Drtič odpadků 01.10.2017 27.03.2002 72 540,00 0,00 72 540,00 0,00 1,20 86 741,85 18 6 3,00 0,10 8 674
4 6458 Řezačka (chleba) 01.10.2017 18.04.2002 167 750,00 0,00 167 750,00 0,00 1,20 200 592,03 18 6 3,00 0,10 20 059
4 6588 Svářečka (sterilních obalů) 01.10.2017 19.12.2006 204 680,00 0,00 204 680,00 25 858,00 1,15 234 840,94 14 20 0,70 0,30 70 452
4 6599 Drtič odpadků 01.10.2017 10.01.2007 106 617,00 0,00 106 617,00 13 931,00 1,11 118 205,80 13 15 0,87 0,13 15 761
4 6610 Konvektomat (Rational) 01.10.2017 16.04.2007 777 308,00 0,00 777 308,00 112 169,00 1,11 861 798,00 13 15 0,87 0,13 114 906
4 6616 Kotlopánev míchací (NILMA) 01.10.2017 31.05.2007 1 171 317,00 0,00 1 171 317,00 174 508,00 1,11 1 298 634,07 13 15 0,87 0,13 173 151
4 6648 Lis na papír a odpad 01.10.2017 29.08.2008 77 743,00 0,00 77 743,00 25 935,00 1,06 82 774,38 12 15 0,80 0,20 16 555
4 6675 Stroj mycí (nádobí Meiko) 01.10.2017 31.12.2008 437 589,00 0,00 437 589,00 156 405,00 1,06 465 908,96 12 20 0,60 0,40 186 364
4 6796 Blok varný č.1 01.10.2017 25.10.2011 1 638 129,60 0,00 1 638 129,60 936 725,60 1,05 1 722 569,27 9 15 0,60 0,40 689 028
4 6797 Pánev multifunkční (FRIMA) 01.10.2017 25.10.2011 890 415,60 0,00 890 415,60 409 325,60 1,05 936 313,31 9 15 0,60 0,40 374 525
4 6798 Automat nápojový 01.10.2017 25.10.2011 179 760,00 0,00 179 760,00 82 624,00 1,05 189 025,98 9 15 0,60 0,40 75 610
4 6799 Automat nápojový 01.10.2017 25.10.2011 179 760,00 0,00 179 760,00 82 624,00 1,05 189 025,98 9 15 0,60 0,40 75 610
4 6811 Blok varný č.2 01.10.2017 21.12.2011 1 645 827,60 0,00 1 645 827,60 962 919,60 1,05 1 730 664,07 9 15 0,60 0,40 692 266
4 6829 Svářečka (steril. obalů) 01.10.2017 19.12.2012 107 820,00 0,00 107 820,00 35 904,00 1,04 112 335,44 8 20 0,40 0,60 67 401
4 6833 Kráječ (chleba) 01.10.2017 28.12.2012 113 880,00 0,00 113 880,00 37 950,00 1,04 118 649,23 8 10 0,80 0,20 23 730
4 6834 Mixer MP450 01.10.2017 31.12.2012 48 288,00 0,00 48 288,00 16 092,00 1,04 50 310,28 8 10 0,80 0,20 10 062
4 6845 Robot kuchyňský 01.10.2017 28.12.2012 256 868,00 0,00 256 868,00 142 464,00 1,04 267 625,50 8 15 0,53 0,47 124 892
4 7131 Stroj mycí (Kärcher) 01.10.2017 09.06.2016 95 590,00 0,00 95 590,00 74 380,00 1,02 97 795,19 4 20 0,20 0,80 78 236
4 7138 Stroj mycí (Kärcher) 01.10.2017 27.03.2017 456 170,00 0,00 456 170,00 376 706,00 1,02 464 364,67 3 20 0,15 0,85 394 710
4 7167 Mixer (NILMA 500) 13.11.2017 290 349,18 0,00 290 349,18 227 429,18 1,02 295 565,03 3 10 0,30 0,70 206 896
4 7226 Stroj mycí (NILFISK BA 651) 30.05.2019 264 178,00 0,00 264 178,00 252 434,00 1,01 267 854,43 1 20 0,05 0,95 254 462

4 Celkem 12 553 282,43 0,00 12 553 282,43 4 146 383,98 3 673 350
10%

5 387 Digestoř (laboratorní) 01.10.2017 01.01.1992 13 388,00 0,00 13 388,00 0,00 2,12 28 416,94 28 12 2,33 0,10 2 842
5 389 Digestoř (skříňová) 01.10.2017 01.01.1992 13 389,00 0,00 13 389,00 0,00 2,12 28 419,06 28 12 2,33 0,10 2 842
5 1939 Stůl operační 01.10.2017 01.01.1992 12 934,00 0,00 12 934,00 0,00 2,12 27 453,30 28 12 2,33 0,10 2 745
5 2689 Kardiomonitor (LKM 220) 01.10.2017 01.01.1992 34 365,00 0,00 34 365,00 0,00 2,12 72 942,05 28 12 2,33 0,10 7 294
5 2918 Cystoskop 01.10.2017 01.01.1992 26 842,00 0,00 26 842,00 0,00 2,12 56 973,97 28 12 2,33 0,10 5 697
5 3055 Cystoskop s projektorem 01.10.2017 01.01.1992 28 813,00 0,00 28 813,00 0,00 2,12 61 157,55 28 12 2,33 0,10 6 116
5 3654 Anemat mini 01.10.2017 01.01.1992 39 984,00 0,00 39 984,00 0,00 2,12 84 868,76 28 12 2,33 0,10 8 487
5 3735 Mikroskop 01.10.2017 01.01.1992 149 036,00 0,00 149 036,00 0,00 2,12 316 339,06 28 12 2,33 0,10 31 634
5 3736 Mikroskop 01.10.2017 01.01.1992 55 332,00 0,00 55 332,00 0,00 2,12 117 445,94 28 12 2,33 0,10 11 745
5 3737 Mikroskop 01.10.2017 01.01.1992 55 332,00 0,00 55 332,00 0,00 2,12 117 445,94 28 12 2,33 0,10 11 745
5 3805 Termostat (biolog.) 01.10.2017 01.01.1992 16 956,00 0,00 16 956,00 0,00 2,12 35 990,26 28 12 2,33 0,10 3 599
5 3806 Termostat (biolog.) 01.10.2017 01.01.1992 16 956,00 0,00 16 956,00 0,00 2,12 35 990,26 28 12 2,33 0,10 3 599
5 3809 Termostat (biolog.) 01.10.2017 01.01.1992 16 956,00 0,00 16 956,00 0,00 2,12 35 990,26 28 12 2,33 0,10 3 599
5 3838 Mikroskop 01.10.2017 01.01.1992 19 900,00 0,00 19 900,00 0,00 2,12 42 239,11 28 12 2,33 0,10 4 224
5 3864 Sterilizátor horkovzd. (HS 401A) 01.10.2017 01.01.1992 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 2,12 38 206,23 28 12 2,33 0,10 3 821
5 3949 Přístroj narkotizační (N8) 01.10.2017 01.01.1992 67 860,00 0,00 67 860,00 0,00 2,12 144 037,47 28 12 2,33 0,10 14 404
5 3966 Biomag vč.příslušenství -F 01.10.2017 01.01.1992 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 2,12 110 373,54 28 12 2,33 0,10 11 037
5 3976 Soubor urologických nástr. 01.10.2017 01.04.1992 578 012,00 0,00 578 012,00 0,00 2,12 1 226 869,83 28 12 2,33 0,10 122 687
5 4002 Aparát trakční 01.10.2017 01.01.1992 17 824,00 0,00 17 824,00 0,00 2,12 37 832,65 28 12 2,33 0,10 3 783
5 4087 Klíštky 01.10.2017 01.04.1992 10 132,00 0,00 10 132,00 0,00 2,12 21 505,86 28 12 2,33 0,10 2 151
5 4089 Pilka (elektr.vibrační) 01.10.2017 01.04.1992 11 350,00 0,00 11 350,00 0,00 2,12 24 091,15 28 12 2,33 0,10 2 409
5 4096 Rhinoskop 01.10.2017 01.04.1992 153 662,00 0,00 153 662,00 0,00 2,12 326 158,06 28 12 2,33 0,10 32 616
5 4135 Instrument.varixy 01.10.2017 01.12.1992 14 980,00 0,00 14 980,00 0,00 2,12 31 796,07 28 12 2,33 0,10 3 180
5 4151 Colonofibroskop /okulár 01.10.2017 01.12.1992 521 233,00 0,00 521 233,00 0,00 2,12 1 106 352,54 28 12 2,33 0,10 110 635
5 4183 Oxymetr pulsní (BCI 3301) 01.10.2017 01.01.1998 47 500,00 0,00 47 500,00 0,00 1,27 60 188,73 22 12 1,83 0,10 6 019
5 4266 Rhinoskop 01.10.2017 30.04.1993 53 925,00 0,00 53 925,00 0,00 1,83 98 546,36 27 12 2,25 0,10 9 855
5 4270 Stroj pásový (řezací) 01.10.2017 31.05.1993 43 050,00 0,00 43 050,00 0,00 1,83 78 672,61 27 12 2,25 0,10 7 867
5 4371 Endomed (1405,901) 01.10.2017 01.09.1993 70 739,00 0,00 70 739,00 0,00 1,83 129 273,45 27 12 2,25 0,10 12 927
5 4382 Ventilátor (ELVENT) 01.10.2017 01.11.1993 40 016,00 0,00 40 016,00 0,00 1,83 73 128,07 27 12 2,25 0,10 7 313
5 4388 Odsávačka (Medela Basic) 01.10.2017 01.04.1994 32 489,00 0,00 32 489,00 0,00 1,53 49 783,00 26 12 2,17 0,10 4 978
5 4404 Artroskop Olympus/soub. 01.10.2017 01.03.1994 345 189,00 0,00 345 189,00 0,00 1,53 528 934,27 26 12 2,17 0,10 52 893
5 4415 Litotryptor-drtič led.kam.-modern. 01.10.2017 01.02.1997 23 310 153,00 0,00 23 310 153,00 1 568 734,00 1,32 30 863 321,51 23 12 1,92 0,10 3 086 332
5 4420 Fotometr (Elisa s reg.vyhř.) 01.10.2017 01.01.1994 499 993,00 0,00 499 993,00 0,00 1,53 766 140,96 26 12 2,17 0,10 76 614
5 4421 Rozvěrač /břiš.KIRCHNER 01.10.2017 01.02.1994 13 495,00 0,00 13 495,00 0,00 1,53 20 678,43 26 12 2,17 0,10 2 068
5 4425 Lůžko vyhřívané pro novoroz. 01.10.2017 01.05.1994 141 810,00 0,00 141 810,00 0,00 1,53 217 295,94 26 12 2,17 0,10 21 730
5 4446 EKG (Cardiovit AT 10) 01.10.2017 01.03.1994 349 944,00 0,00 349 944,00 0,00 1,53 536 220,37 26 12 2,17 0,10 53 622
5 4454 Turniket pneumatický 01.10.2017 01.03.1994 82 427,00 0,00 82 427,00 0,00 1,53 126 303,17 26 12 2,17 0,10 12 630
5 4468 Kolposkop gynekologický 01.10.2017 01.03.1995 41 505,00 0,00 41 505,00 0,00 1,48 61 608,10 25 12 2,08 0,10 6 161
5 4474 Přístroj křísící (MULTIHELP) 01.10.2017 01.08.1994 22 907,00 0,00 22 907,00 0,00 1,53 35 100,47 26 12 2,17 0,10 3 510
5 4517 Ventilátor (ELVENT) 01.10.2017 01.01.1995 36 296,00 0,00 36 296,00 0,00 1,48 53 876,10 25 12 2,08 0,10 5 388
5 4518 Přístroj narkotizační (N8) 01.10.2017 01.01.1995 27 733,00 0,00 27 733,00 0,00 1,48 41 165,58 25 12 2,08 0,10 4 117
5 4523 Ventilátor (ELVENT) 01.10.2017 01.01.1995 36 296,00 0,00 36 296,00 0,00 1,48 53 876,10 25 12 2,08 0,10 5 388
5 4525 Ventilátor (ELVENT) 01.10.2017 01.01.1995 36 296,00 0,00 36 296,00 0,00 1,48 53 876,10 25 12 2,08 0,10 5 388
5 4526 Přístroj narkotizační (N8) 01.10.2017 01.01.1995 27 733,00 0,00 27 733,00 0,00 1,48 41 165,58 25 12 2,08 0,10 4 117
5 4531 Ventilátor (ELVENT) 01.10.2017 01.01.1995 36 296,00 0,00 36 296,00 0,00 1,48 53 876,10 25 12 2,08 0,10 5 388
5 4532 Přístroj narkotizační (N8) 01.10.2017 01.01.1995 27 733,00 0,00 27 733,00 0,00 1,48 41 165,58 25 12 2,08 0,10 4 117
5 4542 Sterilizátor parní (PS 121) 01.10.2017 01.02.1997 25 836,00 0,00 25 836,00 0,00 1,32 34 207,62 23 12 1,92 0,10 3 421
5 4545 Světlo operační stropní 01.10.2017 01.03.1995 13 478,00 0,00 13 478,00 0,00 1,48 20 006,12 25 12 2,08 0,10 2 001
5 4569 EKG (Cardiovit) 01.10.2017 01.11.1994 260 540,00 0,00 260 540,00 0,00 1,53 399 226,32 26 12 2,17 0,10 39 923
5 4579 Světlo operační stropní 01.10.2017 01.01.1995 13 478,00 0,00 13 478,00 0,00 1,48 20 006,12 25 12 2,08 0,10 2 001
5 4583 Kolposkop gynekologický 01.10.2017 01.03.1995 41 610,00 0,00 41 610,00 0,00 1,48 61 763,96 25 12 2,08 0,10 6 176
5 4590 SAJO  Manumed 221 01.10.2017 01.03.1995 89 328,00 0,00 89 328,00 0,00 1,48 132 594,35 25 12 2,08 0,10 13 259
5 4591 Lehátko (SAJO Manumed 225) 01.10.2017 01.03.1995 67 466,00 0,00 67 466,00 0,00 1,48 100 143,41 25 12 2,08 0,10 10 014
5 4593 SAJO Eltrac 471 a přísl. 01.10.2017 01.03.1995 82 496,00 0,00 82 496,00 0,00 1,48 122 453,25 25 12 2,08 0,10 12 245
5 4594 SAJO Titl.table vč.přísl. 01.10.2017 01.03.1995 70 882,00 0,00 70 882,00 0,00 1,48 105 213,96 25 12 2,08 0,10 10 521
5 4595 SAJO bradlový chodníček 01.10.2017 01.03.1995 23 827,00 0,00 23 827,00 0,00 1,48 35 367,70 25 12 2,08 0,10 3 537
5 4596 SAJO Gerobench 01.10.2017 01.03.1995 27 243,00 0,00 27 243,00 0,00 1,48 40 438,25 25 12 2,08 0,10 4 044
5 4597 SAJO Bodyquard 990 01.10.2017 01.03.1995 37 490,00 0,00 37 490,00 0,00 1,48 55 648,42 25 12 2,08 0,10 5 565
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5 4598 SAJO Balancer 440cm vč.přísl. 01.10.2017 01.03.1995 181 047,00 0,00 181 047,00 0,00 1,48 268 737,79 25 12 2,08 0,10 26 874
5 4609 MS monitor lůžkový (PC)/rez. 01.10.2017 01.05.1995 195 480,00 0,00 195 480,00 0,00 1,48 290 161,47 25 12 2,08 0,10 29 016
5 4614 MS modul EKG (alarmy,ESIS) 01.10.2017 01.05.1995 37 868,00 0,00 37 868,00 0,00 1,48 56 209,51 25 12 2,08 0,10 5 621
5 4618 MS modul EKG (multi.) /rez. 01.10.2017 01.03.1995 59 282,00 0,00 59 282,00 0,00 1,48 87 995,46 25 12 2,08 0,10 8 800
5 4619 MS modul pulsní (oxymetr) 01.10.2017 01.05.1995 114 219,00 0,00 114 219,00 0,00 1,48 169 541,40 25 12 2,08 0,10 16 954
5 4622 MS modul pulsní (oxymetr) /CT 01.10.2017 01.05.1995 114 219,00 0,00 114 219,00 0,00 1,48 169 541,40 25 12 2,08 0,10 16 954
5 4629 MS modul EKG (multi.) /rez. 01.10.2017 01.03.1995 59 282,00 0,00 59 282,00 0,00 1,48 87 995,46 25 12 2,08 0,10 8 800
5 4630 MS modul EKG (multi.) 01.10.2017 01.03.1995 59 282,00 0,00 59 282,00 0,00 1,48 87 995,46 25 12 2,08 0,10 8 800
5 4633 MS modul NIBP (tlak.) 01.10.2017 01.03.1995 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,48 113 786,10 25 12 2,08 0,10 11 379
5 4636 MS modul NIBP (tlak.) 01.10.2017 01.03.1995 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,48 113 786,10 25 12 2,08 0,10 11 379
5 4638 MS modul EKG (multi.) 01.10.2017 01.03.1995 11 606,00 0,00 11 606,00 0,00 1,48 17 227,41 25 12 2,08 0,10 1 723
5 4645 MS monitor lůžkový (PC)/rez. 01.10.2017 01.03.1995 195 480,00 0,00 195 480,00 0,00 1,48 290 161,47 25 12 2,08 0,10 29 016
5 4649 Endoskop flexibilní FUJION 01.10.2017 01.01.1998 1 720 151,00 0,00 1 720 151,00 0,00 1,27 2 179 657,07 22 12 1,83 0,10 217 966
5 4671 Biopty gun BIP(pistole biopsie) 01.10.2017 01.09.1995 53 684,00 0,00 53 684,00 0,00 1,48 79 686,05 25 12 2,08 0,10 7 969
5 4676 Dlaha motorová 01.10.2017 01.12.1997 93 330,00 0,00 93 330,00 0,00 1,32 123 571,64 23 12 1,92 0,10 12 357
5 4684 MS monitor lůžkový (3stopý) 01.10.2017 01.09.1996 195 480,00 0,00 195 480,00 0,00 1,38 269 619,06 24 12 2,00 0,10 26 962
5 4693 MS modul EKG (alarmy,ESIS) 01.10.2017 01.09.1996 37 868,00 0,00 37 868,00 0,00 1,38 52 230,07 24 12 2,00 0,10 5 223
5 4695 MS modul IBP (2T) /rez. 01.10.2017 01.09.1996 29 159,00 0,00 29 159,00 0,00 1,38 40 218,04 24 12 2,00 0,10 4 022
5 4696 MS modul IBP (2T) /rez. 01.10.2017 01.09.1996 29 159,00 0,00 29 159,00 0,00 1,38 40 218,04 24 12 2,00 0,10 4 022
5 4702 MS modul NIBP 01.10.2017 01.09.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4704 MS modul NIBP 01.10.2017 01.09.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4706 MS modul pulsní (oxymetrie SpO2) 01.10.2017 01.09.1996 114 219,00 0,00 114 219,00 0,00 1,38 157 538,47 24 12 2,00 0,10 15 754
5 4738 Světlo operační Hanaulux 01.10.2017 01.09.1996 147 115,00 0,00 147 115,00 0,00 1,38 202 910,83 24 12 2,00 0,10 20 291
5 4739 Světlo operační Hanaulux 01.10.2017 01.09.1996 147 115,00 0,00 147 115,00 0,00 1,38 202 910,83 24 12 2,00 0,10 20 291
5 4743 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4745 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4747 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4748 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4749 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4750 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4751 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4752 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.01.1998 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,27 64 752,94 22 12 1,83 0,10 6 475
5 4753 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.01.1998 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,27 64 752,94 22 12 1,83 0,10 6 475
5 4754 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.01.1998 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,27 64 752,94 22 12 1,83 0,10 6 475
5 4755 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.01.1998 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,27 64 752,94 22 12 1,83 0,10 6 475
5 4757 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4758 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4759 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4760 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4761 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4762 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4763 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4764 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4765 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4766 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.04.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4768 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.05.1996 47 855,00 0,00 47 855,00 0,00 1,38 66 004,81 24 12 2,00 0,10 6 600
5 4769 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.05.1996 47 854,00 0,00 47 854,00 0,00 1,38 66 003,43 24 12 2,00 0,10 6 600
5 4770 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.05.1996 47 854,00 0,00 47 854,00 0,00 1,38 66 003,43 24 12 2,00 0,10 6 600
5 4771 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4772 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4773 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4774 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4775 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4776 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4777 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4778 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4779 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4781 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4782 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4784 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4785 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4786 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.04.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4787 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.01.1998 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,27 28 013,74 22 12 1,83 0,10 2 801
5 4790 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.01.1998 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,27 28 013,74 22 12 1,83 0,10 2 801
5 4794 Defibrilátor (SCP 912) 01.10.2017 01.04.1996 69 195,00 0,00 69 195,00 0,00 1,38 95 438,36 24 12 2,00 0,10 9 544
5 4799 Zařízení /zahř.pac./sál 01.10.2017 01.09.1996 98 461,00 0,00 98 461,00 0,00 1,38 135 803,98 24 12 2,00 0,10 13 580
5 4800 Zařízení /zahř.pac./sál 01.10.2017 01.09.1996 98 461,00 0,00 98 461,00 0,00 1,38 135 803,98 24 12 2,00 0,10 13 580
5 4801 Podložka vyhřívací 220/V 01.10.2017 01.09.1996 40 203,00 0,00 40 203,00 0,00 1,38 55 450,66 24 12 2,00 0,10 5 545
5 4802 Podložka vyhřívací 220/V 01.10.2017 01.09.1996 40 203,00 0,00 40 203,00 0,00 1,38 55 450,66 24 12 2,00 0,10 5 545
5 4803 Podložka vyhřívací 220/V 01.10.2017 01.09.1996 40 203,00 0,00 40 203,00 0,00 1,38 55 450,66 24 12 2,00 0,10 5 545
5 4804 Podložka vyhřívací 220/V 01.10.2017 01.09.1996 40 203,00 0,00 40 203,00 0,00 1,38 55 450,66 24 12 2,00 0,10 5 545
5 4805 Podložka vyhřívací 220/V 01.10.2017 01.09.1996 40 203,00 0,00 40 203,00 0,00 1,38 55 450,66 24 12 2,00 0,10 5 545
5 4806 Podložka vyhřívací 220/V 01.10.2017 01.09.1996 40 203,00 0,00 40 203,00 0,00 1,38 55 450,66 24 12 2,00 0,10 5 545
5 4808 Kauter Erbotom ICC 01.10.2017 01.01.1997 359 140,00 0,00 359 140,00 0,00 1,32 475 511,82 23 12 1,92 0,10 47 551
5 4810 Síto-soubor /Herniotomie 01.10.2017 01.09.1996 197 136,00 0,00 197 136,00 0,00 1,38 271 903,13 24 12 2,00 0,10 27 190
5 4811 Síto-soubor /Cholecystek. 01.10.2017 01.09.1996 332 149,00 0,00 332 149,00 0,00 1,38 458 122,07 24 12 2,00 0,10 45 812
5 4812 Síto-soubor /Apendektomie 01.10.2017 01.09.1996 232 740,00 0,00 232 740,00 0,00 1,38 321 010,54 24 12 2,00 0,10 32 101
5 4813 Síto-instument.Varadyho 01.10.2017 01.09.1996 22 640,00 0,00 22 640,00 0,00 1,38 31 226,60 24 12 2,00 0,10 3 123
5 4814 Síto-soubor různých chir. 01.10.2017 01.09.1996 1 627 962,00 0,00 1 627 962,00 0,00 1,38 2 245 393,86 24 12 2,00 0,10 224 539
5 4815 Stůl operační 01.10.2017 01.09.1996 2 311 588,00 0,00 2 311 588,00 0,00 1,38 3 188 296,47 24 12 2,00 0,10 318 830
5 4816 Stůl operační 01.10.2017 01.09.1996 3 059 191,00 0,00 3 059 191,00 0,00 1,38 4 219 440,43 24 12 2,00 0,10 421 944
5 4817 Stůl operační (pro urolog.) 01.10.2017 01.09.1996 2 599 077,00 0,00 2 599 077,00 0,00 1,38 3 584 820,49 24 12 2,00 0,10 358 482
5 4818 Stůl operační 01.10.2017 01.09.1996 2 441 424,00 0,00 2 441 424,00 0,00 1,38 3 367 374,95 24 12 2,00 0,10 336 737
5 4819 Stůl operační /rezerva 01.10.2017 01.09.1996 2 349 692,00 0,00 2 349 692,00 0,00 1,38 3 240 852,05 24 12 2,00 0,10 324 085
5 4820 Stůl operační 01.10.2017 01.09.1996 2 349 692,00 0,00 2 349 692,00 0,00 1,38 3 240 852,05 24 12 2,00 0,10 324 085
5 4827 Překlad /pacien.elevační 01.10.2017 01.09.1996 856 228,00 0,00 856 228,00 0,00 1,38 1 180 966,81 24 12 2,00 0,10 118 097
5 4828 Stůl operační (mobilní) 01.10.2017 01.09.1996 822 183,00 0,00 822 183,00 0,00 1,38 1 134 009,68 24 12 2,00 0,10 113 401
5 4829 Resektoskop 01.10.2017 01.05.1997 132 587,00 0,00 132 587,00 0,00 1,32 175 549,05 23 12 1,92 0,10 17 555
5 4830 Nephroskop 01.10.2017 01.05.1997 279 312,00 0,00 279 312,00 0,00 1,32 369 817,22 23 12 1,92 0,10 36 982
5 4831 Uretrotom optický 01.10.2017 01.05.1997 187 093,00 0,00 187 093,00 0,00 1,32 247 716,58 23 12 1,92 0,10 24 772
5 4832 Uretrotom optický 01.10.2017 01.05.1997 155 421,00 0,00 155 421,00 0,00 1,32 205 781,93 23 12 1,92 0,10 20 578
5 4833 Ureterorenoskop 01.10.2017 01.05.1997 169 433,00 0,00 169 433,00 0,00 1,32 224 334,23 23 12 1,92 0,10 22 433
5 4834 Ureter/resektoskop/doplň. 01.10.2017 01.05.1997 55 577,00 0,00 55 577,00 0,00 1,32 73 585,57 23 12 1,92 0,10 7 359
5 4835 Resektoskop 01.10.2017 01.05.1997 1 001 092,60 0,00 1 001 092,60 0,00 1,32 1 325 475,76 23 12 1,92 0,10 132 548
5 4836 Cystouretroskop  8650 01.10.2017 01.05.1997 711 068,00 0,00 711 068,00 0,00 1,32 941 474,74 23 12 1,92 0,10 94 147
5 4837 Ventilátor (PARAVENT) 01.10.2017 01.12.1996 108 042,00 0,00 108 042,00 0,00 1,38 149 018,74 24 12 2,00 0,10 14 902
5 4838 Ventilátor (PARAVENT) 01.10.2017 01.12.1996 108 042,00 0,00 108 042,00 0,00 1,38 149 018,74 24 12 2,00 0,10 14 902
5 4839 Ventilátor (PARAVENT) 01.10.2017 01.12.1996 108 042,00 0,00 108 042,00 0,00 1,38 149 018,74 24 12 2,00 0,10 14 902
5 4840 Ventilátor (PARAVENT) 01.10.2017 01.12.1996 108 042,00 0,00 108 042,00 0,00 1,38 149 018,74 24 12 2,00 0,10 14 902
5 4845 Ventilátor (OXYLOG) 01.10.2017 01.12.1996 110 250,00 0,00 110 250,00 0,00 1,38 152 064,16 24 12 2,00 0,10 15 206
5 4846 Ventilátor (OXYLOG) 01.10.2017 01.12.1996 110 250,00 0,00 110 250,00 0,00 1,38 152 064,16 24 12 2,00 0,10 15 206
5 4847 Ventilátor (OXYLOG) 01.10.2017 01.12.1996 110 250,00 0,00 110 250,00 0,00 1,38 152 064,16 24 12 2,00 0,10 15 206
5 4848 Ventilátor (OXYLOG) 01.10.2017 01.12.1996 110 250,00 0,00 110 250,00 0,00 1,38 152 064,16 24 12 2,00 0,10 15 206
5 4849 Ventilátor (EV-801) 01.10.2017 01.12.1996 427 311,00 0,00 427 311,00 0,00 1,38 589 375,85 24 12 2,00 0,10 58 938
5 4854 Světlo operační Hanaulux 01.10.2017 01.12.1998 535 525,00 0,00 535 525,00 0,00 1,27 678 580,46 22 12 1,83 0,10 67 858
5 4857 Světlo operační Hanaulux 01.10.2017 01.12.1998 415 404,00 0,00 415 404,00 0,00 1,27 526 371,39 22 12 1,83 0,10 52 637
5 4861 Světlo operační Hanaulux 01.10.2017 01.12.1998 236 680,00 0,00 236 680,00 0,00 1,27 299 904,62 22 12 1,83 0,10 29 990
5 4862 Světlo operační Hanaulux 01.10.2017 01.11.1996 236 680,00 0,00 236 680,00 0,00 1,38 326 444,85 24 12 2,00 0,10 32 644
5 4863 MS monitor lůžkový (PC) 01.10.2017 01.11.1996 195 481,00 0,00 195 481,00 0,00 1,38 269 620,44 24 12 2,00 0,10 26 962
5 4870 MS modul NIBP (tlak.) /rez. 01.10.2017 01.10.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4872 MS modul pulsní (oxymetrie) /rez. 01.10.2017 01.10.1996 114 219,00 0,00 114 219,00 0,00 1,38 157 538,47 24 12 2,00 0,10 15 754
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5 4873 MS modul EKG (alarmy,ESIS) /rez. 01.10.2017 01.11.1996 37 868,00 0,00 37 868,00 0,00 1,38 52 230,07 24 12 2,00 0,10 5 223
5 4874 MS monitor lůžkový (3stopý) 01.10.2017 01.11.1996 195 481,00 0,00 195 481,00 0,00 1,38 269 620,44 24 12 2,00 0,10 26 962
5 4877 MS monitor lůžkový (3stopý) 01.10.2017 01.11.1996 195 481,00 0,00 195 481,00 0,00 1,38 269 620,44 24 12 2,00 0,10 26 962
5 4879 MS modul EKG (alarmy 2T,ESIS) /rez. 01.10.2017 01.11.1996 48 573,00 0,00 48 573,00 0,00 1,38 66 995,12 24 12 2,00 0,10 6 700
5 4884 MS modul NIBP /rez. 01.10.2017 01.11.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4887 MS modul NIBP 01.10.2017 01.11.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4888 MS modul NIBP 01.10.2017 01.11.1996 766 657,00 0,00 766 657,00 0,00 1,38 1 057 424,51 24 12 2,00 0,10 105 742
5 4890 MS modul pulsní (oxymetrie SpO2) /rez. 01.10.2017 01.11.1996 114 219,00 0,00 114 219,00 0,00 1,38 157 538,47 24 12 2,00 0,10 15 754
5 4893 MS modul pulsní (oxymetrie SpO2) 01.10.2017 01.11.1996 114 219,00 0,00 114 219,00 0,00 1,38 157 538,47 24 12 2,00 0,10 15 754
5 4894 MS monitor přenos.(centr.alarm.tisk.) 01.10.2017 01.11.1996 347 905,00 0,00 347 905,00 0,00 1,38 479 853,80 24 12 2,00 0,10 47 985
5 4900 MS monitor lůžkový (3stopý) 01.10.2017 01.11.1996 195 480,00 0,00 195 480,00 0,00 1,38 269 619,06 24 12 2,00 0,10 26 962
5 4901 MS modul EKG (alarmy,ESIS) 01.10.2017 01.11.1996 38 060,00 0,00 38 060,00 0,00 1,38 52 494,89 24 12 2,00 0,10 5 249
5 4902 MS monitor lůžkový (SPACELAPS) 01.10.2017 01.11.1996 179 861,00 0,00 179 861,00 0,00 1,38 248 076,30 24 12 2,00 0,10 24 808
5 4904 MS modul pulsní (oxymetrie SpO2) 01.10.2017 01.11.1996 114 218,00 0,00 114 218,00 0,00 1,38 157 537,09 24 12 2,00 0,10 15 754
5 4913 MS modul EKG (alarmy,ESIS) 01.10.2017 01.11.1996 37 868,00 0,00 37 868,00 0,00 1,38 52 230,07 24 12 2,00 0,10 5 223
5 4914 MS modul IBP (2T) 01.10.2017 01.11.1996 29 159,00 0,00 29 159,00 0,00 1,38 40 218,04 24 12 2,00 0,10 4 022
5 4915 MS modul NIBP 01.10.2017 01.11.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4918 MS modul EKG (alarmy,ESIS) 01.10.2017 01.11.1996 37 868,00 0,00 37 868,00 0,00 1,38 52 230,07 24 12 2,00 0,10 5 223
5 4919 MS modul IBP (2T) 01.10.2017 01.11.1996 29 159,00 0,00 29 159,00 0,00 1,38 40 218,04 24 12 2,00 0,10 4 022
5 4921 MS modul pulsní (oxymetrie ) 01.10.2017 01.11.1996 114 219,00 0,00 114 219,00 0,00 1,38 157 538,47 24 12 2,00 0,10 15 754
5 4922 MS monitor lůžkový (3stopý) 01.10.2017 01.11.1996 195 480,00 0,00 195 480,00 0,00 1,38 269 619,06 24 12 2,00 0,10 26 962
5 4923 MS modul EKG (alarmy,ESIS) 01.10.2017 01.11.1996 37 868,00 0,00 37 868,00 0,00 1,38 52 230,07 24 12 2,00 0,10 5 223
5 4926 MS modul pulsní (oxymetrie) 01.10.2017 01.11.1996 114 219,00 0,00 114 219,00 0,00 1,38 157 538,47 24 12 2,00 0,10 15 754
5 4932 MS modul IBP (2T) 01.10.2017 01.11.1996 29 085,00 0,00 29 085,00 0,00 1,38 40 115,97 24 12 2,00 0,10 4 012
5 4934 MS modul NIBP 01.10.2017 01.11.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4935 MS modul NIBP /rez. 01.10.2017 01.11.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4936 MS monitor lůžkový (SPACELABS) 01.10.2017 01.11.1996 179 862,00 0,00 179 862,00 0,00 1,38 248 077,68 24 12 2,00 0,10 24 808
5 4942 MS monitor lůžkový (3stopý) 01.10.2017 01.11.1996 195 481,00 0,00 195 481,00 0,00 1,38 269 620,44 24 12 2,00 0,10 26 962
5 4943 MS modul EKG (alarmy,ESIS) 01.10.2017 01.11.1996 195 481,00 0,00 195 481,00 0,00 1,38 269 620,44 24 12 2,00 0,10 26 962
5 4944 MS modul EKG (alarmy,2T,ESIS) 01.10.2017 01.11.1996 48 573,00 0,00 48 573,00 0,00 1,38 66 995,12 24 12 2,00 0,10 6 700
5 4946 MS modul EKG (alarmy,ESIS) 01.10.2017 01.11.1996 37 868,00 0,00 37 868,00 0,00 1,38 52 230,07 24 12 2,00 0,10 5 223
5 4947 MS modul EKG (alarmy,ESIS) /rez. 01.10.2017 01.11.1996 37 868,00 0,00 37 868,00 0,00 1,38 52 230,07 24 12 2,00 0,10 5 223
5 4950 MS modul NIBP /rez. 01.10.2017 01.11.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4951 MS modul NIBP /rez. 01.10.2017 01.11.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4952 MS modul NIBP 01.10.2017 01.11.1996 76 657,00 0,00 76 657,00 0,00 1,38 105 730,45 24 12 2,00 0,10 10 573
5 4954 MS modul pulsní (oxymetrie SpO2) 01.10.2017 01.11.1996 114 219,00 0,00 114 219,00 0,00 1,38 157 538,47 24 12 2,00 0,10 15 754
5 4955 MS monitor přenos.(centr.alarm.tisk.) 01.10.2017 01.11.1996 347 905,00 0,00 347 905,00 0,00 1,38 479 853,80 24 12 2,00 0,10 47 985
5 4960 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.10.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4961 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.10.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4962 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.10.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4963 Dávkovač injekční (IPC 2050) 01.10.2017 01.10.1996 25 078,00 0,00 25 078,00 0,00 1,38 34 589,25 24 12 2,00 0,10 3 459
5 4964 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.11.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4965 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.11.1996 51 102,00 0,00 51 102,00 0,00 1,38 70 483,29 24 12 2,00 0,10 7 048
5 4966 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.11.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4967 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.11.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4968 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.11.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4969 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.11.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4970 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.11.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4972 Dávkovač injekční (IPC 2050) 01.10.2017 01.11.1996 25 078,00 0,00 25 078,00 0,00 1,38 34 589,25 24 12 2,00 0,10 3 459
5 4974 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.10.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4975 Dávkovač injekční (IPA 2050) 01.10.2017 01.10.1996 22 108,00 0,00 22 108,00 0,00 1,38 30 492,83 24 12 2,00 0,10 3 049
5 4976 Dávkovač injekční (IPC 2050) 01.10.2017 01.10.1996 25 078,00 0,00 25 078,00 0,00 1,38 34 589,25 24 12 2,00 0,10 3 459
5 4995 Přístroj ultrazvukový (ALOKA) 01.10.2017 01.05.1997 2 514 938,00 0,00 2 514 938,00 0,00 1,32 3 329 851,16 23 12 1,92 0,10 332 985
5 6002 Instrument.(WOLF) 01.10.2017 01.02.1997 336 684,60 0,00 336 684,60 0,00 1,32 445 780,22 23 12 1,92 0,10 44 578
5 6010 Turniket /oper.končetin 01.10.2017 01.02.1997 68 182,00 0,00 68 182,00 0,00 1,32 90 274,95 23 12 1,92 0,10 9 027
5 6011 Endomed (581) -D 01.10.2017 01.04.1997 62 290,00 0,00 62 290,00 0,00 1,32 82 473,77 23 12 1,92 0,10 8 247
5 6012 Přístroj anesteziolog. (CICERO) 01.10.2017 01.06.1997 1 320 900,00 0,00 1 320 900,00 0,00 1,32 1 748 910,07 23 12 1,92 0,10 174 891
5 6013 Přístroj anesteziolog. (CICERO) 01.10.2017 01.06.1997 1 320 900,00 0,00 1 320 900,00 0,00 1,32 1 748 910,07 23 12 1,92 0,10 174 891
5 6014 Vacotron  (568) -D 01.10.2017 01.04.1997 55 584,00 0,00 55 584,00 0,00 1,32 73 594,83 23 12 1,92 0,10 7 359
5 6015 Sonopuls -F 01.10.2017 01.04.1997 77 574,00 0,00 77 574,00 0,00 1,32 102 710,24 23 12 1,92 0,10 10 271
5 6018 Ventilátor (EVITA 2) 01.10.2017 01.06.1997 874 125,00 0,00 874 125,00 0,00 1,32 1 157 366,96 23 12 1,92 0,10 115 737
5 6019 Ventilátor (EVITA 2) 01.10.2017 01.06.1997 874 125,00 0,00 874 125,00 0,00 1,32 1 157 366,96 23 12 1,92 0,10 115 737
5 6020 Ventilátor (EVITA 2) 01.10.2017 01.06.1997 874 125,00 0,00 874 125,00 0,00 1,32 1 157 366,96 23 12 1,92 0,10 115 737
5 6021 Ventilátor (EVITA 2) 01.10.2017 01.06.1997 874 125,00 0,00 874 125,00 0,00 1,32 1 157 366,96 23 12 1,92 0,10 115 737
5 6022 Ventilátor (PARAVENT PA) 01.10.2017 01.06.1997 108 042,00 0,00 108 042,00 0,00 1,32 143 050,75 23 12 1,92 0,10 14 305
5 6023 Ventilátor (PARAVENT PA) 01.10.2017 01.06.1997 108 042,00 0,00 108 042,00 0,00 1,32 143 050,75 23 12 1,92 0,10 14 305
5 6029 Mikrochirurgie paranasální 01.10.2017 01.05.1997 558 967,00 0,00 558 967,00 0,00 1,32 740 088,59 23 12 1,92 0,10 74 009
5 6030 Bronchoskop rigidní 01.10.2017 01.05.1997 498 623,00 0,00 498 623,00 0,00 1,32 660 191,38 23 12 1,92 0,10 66 019
5 6031 Oesophagoskop rigidní 01.10.2017 01.05.1997 248 346,00 0,00 248 346,00 0,00 1,32 328 817,34 23 12 1,92 0,10 32 882
5 6032 Laryngoskop 01.10.2017 01.05.1997 20 539,00 0,00 20 539,00 0,00 1,32 27 194,23 23 12 1,92 0,10 2 719
5 6034 Laryngoskop tubus dětský 01.10.2017 01.05.1997 22 962,00 0,00 22 962,00 0,00 1,32 30 402,36 23 12 1,92 0,10 3 040
5 6035 Laryngoskop 01.10.2017 01.05.1997 33 019,00 0,00 33 019,00 0,00 1,32 43 718,12 23 12 1,92 0,10 4 372
5 6036 Mikrochirurgie hrtanu 01.10.2017 01.05.1997 183 186,00 0,00 183 186,00 0,00 1,32 242 543,60 23 12 1,92 0,10 24 254
5 6037 Optika Storz 01.10.2017 01.05.1997 66 988,00 0,00 66 988,00 0,00 1,32 88 694,06 23 12 1,92 0,10 8 869
5 6038 Oesophagoskop 01.10.2017 01.05.1997 49 760,00 0,00 49 760,00 0,00 1,32 65 883,69 23 12 1,92 0,10 6 588
5 6047 RTG - RS-110 modernizace na FLEXA VISION HB01.10.2017 01.06.1997 16 218 415,00 0,00 16 218 415,00 0,00 1,32 21 473 653,84 23 12 1,92 0,10 2 147 365
5 6052 Set gyn. laparo 01.10.2017 01.06.1997 691 554,00 0,00 691 554,00 0,00 1,32 915 637,64 23 12 1,92 0,10 91 564
5 6053 Hysteroskop operač./WOLF 01.10.2017 01.06.1997 632 645,00 0,00 632 645,00 0,00 1,32 837 640,41 23 12 1,92 0,10 83 764
5 6056 Dávkovač injekční (IPC 2050) 01.10.2017 01.12.1997 29 630,00 0,00 29 630,00 0,00 1,32 39 230,98 23 12 1,92 0,10 3 923
5 6061 Oxylátor resustitační 01.10.2017 01.12.1997 34 029,00 0,00 34 029,00 0,00 1,32 45 055,39 23 12 1,92 0,10 4 506
5 6068 Mlýnek kostní 01.10.2017 01.11.1998 26 046,00 0,00 26 046,00 0,00 1,32 34 485,66 23 12 1,92 0,10 3 449
5 6069 Set pro cholecystekt. 01.10.2017 01.12.1997 893 439,00 0,00 893 439,00 0,00 1,32 1 182 939,26 23 12 1,92 0,10 118 294
5 6070 Endoskop.desekce/perf.žil 01.10.2017 01.12.1997 89 383,00 0,00 89 383,00 0,00 1,32 118 345,70 23 12 1,92 0,10 11 835
5 6071 Desekce subfasciální/perf.žil 01.10.2017 01.12.1997 141 687,00 0,00 141 687,00 0,00 1,32 187 597,71 23 12 1,92 0,10 18 760
5 6073 Pumpa infuzní (Argus) 01.10.2017 01.11.1998 47 619,00 0,00 47 619,00 0,00 1,27 60 339,52 22 12 1,83 0,10 6 034
5 6097 Lithoclast + VARIO (sondy) 01.10.2017 01.12.1998 393 750,00 0,00 393 750,00 0,00 1,27 498 932,93 22 12 1,83 0,10 49 893
5 6136 Pumpa infuzní (Argus 400) 01.10.2017 01.11.1998 53 506,00 0,00 53 506,00 0,00 1,27 67 799,12 22 12 1,83 0,10 6 780
5 6137 Pumpa infuzní (Argus 400) 01.10.2017 01.11.1998 53 506,00 0,00 53 506,00 0,00 1,27 67 799,12 22 12 1,83 0,10 6 780
5 6138 Pumpa infuzní (Argus 400) 01.10.2017 01.11.1998 53 506,00 0,00 53 506,00 0,00 1,27 67 799,12 22 12 1,83 0,10 6 780
5 6221 Mikroskop (Nikon ECLIPSE) 01.10.2017 09.04.1999 170 441,00 0,00 170 441,00 0,00 1,26 214 229,41 21 12 1,75 0,10 21 423
5 6234 Defibrilátor (CardioServ SCP 910) 01.10.2017 02.04.1999 198 578,00 0,00 198 578,00 0,00 1,26 249 595,16 21 12 1,75 0,10 24 960
5 6235 Defibrilátor (SCP 912) 01.10.2017 02.04.1999 69 456,00 0,00 69 456,00 0,00 1,26 87 300,11 21 12 1,75 0,10 8 730
5 6236 Defibrilátor (SCP 912) 01.10.2017 02.04.1999 69 456,00 0,00 69 456,00 0,00 1,26 87 300,11 21 12 1,75 0,10 8 730
5 6237 Defibrilátor (SCP 912 HELLIGE) 01.10.2017 02.04.1999 69 456,00 0,00 69 456,00 0,00 1,26 87 300,11 21 12 1,75 0,10 8 730
5 6253 Zdvih pro pacienta (ARJO) 01.10.2017 17.06.1999 225 468,00 0,00 225 468,00 0,00 1,26 283 393,53 21 12 1,75 0,10 28 339
5 6308 Oxymetr pulsní (BCI 3303) 01.10.2017 05.08.1999 42 750,00 0,00 42 750,00 0,00 1,26 53 733,01 21 12 1,75 0,10 5 373
5 6309 Oxymetr pulsní (BCI 3303) 01.10.2017 05.08.1999 42 750,00 0,00 42 750,00 0,00 1,26 53 733,01 21 12 1,75 0,10 5 373
5 6324 Pistole (tlaková Selekta) 01.10.2017 14.12.1999 17 080,00 0,00 17 080,00 0,00 1,26 21 468,06 21 12 1,75 0,10 2 147
5 6325 Pistole (tlaková Selekta) 01.10.2017 14.12.1999 17 080,00 0,00 17 080,00 0,00 1,26 21 468,06 21 12 1,75 0,10 2 147
5 6326 Pistole (tlaková Selekta) 01.10.2017 14.12.1999 17 080,00 0,00 17 080,00 0,00 1,26 21 468,06 21 12 1,75 0,10 2 147
5 6327 Pistole (tlaková Selekta) 01.10.2017 14.12.1999 17 080,00 0,00 17 080,00 0,00 1,26 21 468,06 21 12 1,75 0,10 2 147
5 6328 Pistole (tlaková Selekta) 01.10.2017 14.12.1999 17 080,00 0,00 17 080,00 0,00 1,26 21 468,06 21 12 1,75 0,10 2 147
5 6329 Pistole (tlaková Selekta) 01.10.2017 14.12.1999 17 080,00 0,00 17 080,00 0,00 1,26 21 468,06 21 12 1,75 0,10 2 147
5 6330 Pistole (tlaková Selekta) 01.10.2017 14.12.1999 17 080,00 0,00 17 080,00 0,00 1,26 21 468,06 21 12 1,75 0,10 2 147
5 6331 Pistole (tlaková Selekta) 01.10.2017 14.12.1999 17 080,00 0,00 17 080,00 0,00 1,26 21 468,06 21 12 1,75 0,10 2 147
5 6334 Souprava vyšetřovací ORL 01.10.2017 03.01.2000 564 022,00 0,00 564 022,00 0,00 1,24 699 259,09 20 12 1,67 0,10 69 926
5 6336 Mikroskop (vyšetř.ORL OPM 110) 01.10.2017 03.01.2000 129 701,00 0,00 129 701,00 0,00 1,24 160 799,76 20 12 1,67 0,10 16 080
5 6338 Mikroskop/operač.ORL-OPMI 01.10.2017 03.01.2000 1 496 202,00 0,00 1 496 202,00 0,00 1,24 1 854 950,43 20 12 1,67 0,10 185 495
5 6339 Soubor laryngoskopických lžic 01.10.2017 30.12.1999 46 305,00 0,00 46 305,00 0,00 1,26 58 201,33 21 12 1,75 0,10 5 820
5 6340 Nebulizátor závěs.tep.komora 01.10.2017 30.12.1999 20 419,00 0,00 20 419,00 0,00 1,26 25 664,90 21 12 1,75 0,10 2 566
5 6341 Nebulizátor závěs.tep.komora 01.10.2017 30.12.1999 20 419,00 0,00 20 419,00 0,00 1,26 25 664,90 21 12 1,75 0,10 2 566
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5 6342 Nebulizátor závěs.tep.komora 01.10.2017 30.12.1999 20 419,00 0,00 20 419,00 0,00 1,26 25 664,90 21 12 1,75 0,10 2 566
5 6344 Nebulizátor závěs.tep.komora 01.10.2017 30.12.1999 20 421,00 0,00 20 421,00 0,00 1,26 25 667,41 21 12 1,75 0,10 2 567
5 6347 Optika 25 st.,průměr 4mm 01.10.2017 03.01.2000 58 629,00 0,00 58 629,00 0,00 1,24 72 686,64 20 12 1,67 0,10 7 269
5 6348 Optika 25 st.,průměr 4mm 01.10.2017 03.01.2000 58 629,00 0,00 58 629,00 0,00 1,24 72 686,64 20 12 1,67 0,10 7 269
5 6349 Lupenlaryngoskop 01.10.2017 03.01.2000 100 935,00 0,00 100 935,00 0,00 1,24 125 136,46 20 12 1,67 0,10 12 514
5 6350 Lupenlaryngoskop 01.10.2017 03.01.2000 100 936,00 0,00 100 936,00 0,00 1,24 125 137,70 20 12 1,67 0,10 12 514
5 6351 Lupenlaryngoskop 01.10.2017 03.01.2000 100 935,00 0,00 100 935,00 0,00 1,24 125 136,46 20 12 1,67 0,10 12 514
5 6352 Lampa čelní / CH3 01.10.2017 03.01.2000 19 871,00 0,00 19 871,00 0,00 1,24 24 635,52 20 12 1,67 0,10 2 464
5 6357 Lampa čelní 01.10.2017 03.01.2000 23 894,00 0,00 23 894,00 0,00 1,24 29 623,13 20 12 1,67 0,10 2 962
5 6358 Lampa čelní (WOLF) 01.10.2017 03.01.2000 23 894,00 0,00 23 894,00 0,00 1,24 29 623,13 20 12 1,67 0,10 2 962
5 6384 Zdvih pro pacienta 01.10.2017 10.02.2000 39 778,00 0,00 39 778,00 0,00 1,24 49 315,68 20 12 1,67 0,10 4 932
5 6391 Kauter Erbotom ICC 01.10.2017 28.02.2000 294 105,00 0,00 294 105,00 0,00 1,24 364 623,36 20 12 1,67 0,10 36 462
5 6398 Kauter Erbotom ICC 50 01.10.2017 06.04.2000 76 503,00 0,00 76 503,00 0,00 1,24 94 846,33 20 12 1,67 0,10 9 485
5 6406 Termostat (BT120) 01.10.2017 27.04.2000 19 989,00 0,00 19 989,00 0,00 1,24 24 781,82 20 12 1,67 0,10 2 478
5 6407 Termostat (BT120) 01.10.2017 27.04.2000 19 989,00 0,00 19 989,00 0,00 1,24 24 781,82 20 12 1,67 0,10 2 478
5 6408 Termostat (BT120) 01.10.2017 27.04.2000 19 989,00 0,00 19 989,00 0,00 1,24 24 781,82 20 12 1,67 0,10 2 478
5 6412 Ureterorenoskop 01.10.2017 26.05.2000 125 593,00 0,00 125 593,00 0,00 1,24 155 706,78 20 12 1,67 0,10 15 571
5 6419 Zdroj stud. světla II 01.10.2017 01.12.2000 506 603,00 0,00 506 603,00 0,00 1,24 628 072,58 20 12 1,67 0,10 62 807
5 6420 Jednotka elektrochirurgická 01.10.2017 01.12.2000 210 442,00 0,00 210 442,00 0,00 1,24 260 900,25 20 12 1,67 0,10 26 090
5 6421 Gastroskop 01.10.2017 01.12.2000 586 604,00 0,00 586 604,00 0,00 1,24 727 255,64 20 12 1,67 0,10 72 726
5 6422 Mikroskop (AXIOSTAR ZEISS) 01.10.2017 22.01.2001 82 038,90 0,00 82 038,90 0,00 1,22 100 004,96 19 12 1,58 0,10 10 000
5 6423 Soubor fixatér zev.SYNTHES 01.10.2017 22.01.2001 133 959,00 0,00 133 959,00 0,00 1,22 163 295,27 19 12 1,58 0,10 16 330
5 6428 Centrifuga Rotofix 32 01.10.2017 28.06.2001 55 755,00 0,00 55 755,00 0,00 1,22 67 965,03 19 12 1,58 0,10 6 797
5 6432 Resektorskop 01.10.2017 30.07.2001 158 918,60 0,00 158 918,60 0,00 1,22 193 720,89 19 12 1,58 0,10 19 372
5 6433 Přístroj elekt.2kanálový BTL06 01.10.2017 08.10.2001 77 490,00 0,00 77 490,00 0,00 1,22 94 459,88 19 12 1,58 0,10 9 446
5 6434 Přístroj terapeutický BTL 07p 01.10.2017 08.10.2001 52 069,50 0,00 52 069,50 0,00 1,22 63 472,43 19 12 1,58 0,10 6 347
5 6436 Negatoskop mamografický 01.10.2017 11.10.2001 93 975,00 0,00 93 975,00 0,00 1,22 114 555,00 19 12 1,58 0,10 11 456
5 6441 Spirometr ZAN 100 01.10.2017 28.11.2001 208 404,00 0,00 208 404,00 0,00 1,22 254 043,31 19 12 1,58 0,10 25 404
5 6442 Oxymetr pulsní (BCI 3304) 01.10.2017 11.12.2001 53 550,00 0,00 53 550,00 0,00 1,22 65 277,15 19 12 1,58 0,10 6 528
5 6444 Centrifuga Rotina 46R 01.10.2017 14.12.2001 252 000,00 0,00 252 000,00 0,00 1,22 307 186,59 19 12 1,58 0,10 30 719
5 6463 Dlaha motorová 01.10.2017 20.08.2002 97 125,00 0,00 97 125,00 0,00 1,19 115 554,39 18 12 1,50 0,10 11 555
5 6468 Jednotka elektrochirurgická 01.10.2017 30.10.2002 231 000,00 0,00 231 000,00 0,00 1,19 274 832,06 18 12 1,50 0,10 27 483
5 6469 Zdroj stud. světla 01.10.2017 30.10.2002 357 000,00 0,00 357 000,00 0,00 1,19 424 740,46 18 12 1,50 0,10 42 474
5 6471 Bronchofiberscope 01.10.2017 30.12.2002 547 989,00 0,00 547 989,00 0,00 1,19 651 969,46 18 12 1,50 0,10 65 197
5 6472 Videokamera (endoskopická) 01.10.2017 30.12.2002 195 958,30 0,00 195 958,30 0,00 1,19 233 141,23 18 12 1,50 0,10 23 314
5 6474 EKG (BTL-08MT přímopíš.přenos.) 01.10.2017 03.01.2003 122 095,00 0,00 122 095,00 0,00 1,19 145 579,94 17 12 1,42 0,10 14 558
5 6479 EKG (BTL-08MT přímopíš.přenos.) 01.10.2017 03.01.2003 99 750,00 0,00 99 750,00 0,00 1,19 118 936,89 17 12 1,42 0,10 11 894
5 6485 Insuflátor High flow 01.10.2017 12.06.2003 162 335,00 0,00 162 335,00 0,00 1,19 193 560,09 17 12 1,42 0,10 19 356
5 6486 Laparopumpa 01.10.2017 12.06.2003 205 392,90 0,00 205 392,90 0,00 1,19 244 900,17 17 12 1,42 0,10 24 490
5 6488 Zdroj světelný (xenon.) 01.10.2017 12.06.2003 233 939,00 0,00 233 939,00 0,00 1,19 278 937,10 17 12 1,42 0,10 27 894
5 6489 Videovůz 01.10.2017 12.06.2003 141 647,10 0,00 141 647,10 0,00 1,19 168 892,88 17 12 1,42 0,10 16 889
5 6490 Přístroj angiograf.AXIOM ARTIS 01.10.2017 18.06.2003 18 056 620,00 0,00 18 056 620,00 0,00 1,19 21 529 805,92 17 12 1,42 0,10 2 152 981
5 6494 Mikroskop (Nikon) 01.10.2017 13.08.2003 60 878,00 0,00 60 878,00 0,00 1,19 72 587,87 17 12 1,42 0,10 7 259
5 6495 Mikroskop (Nikon) 01.10.2017 13.08.2003 60 878,00 0,00 60 878,00 0,00 1,19 72 587,87 17 12 1,42 0,10 7 259
5 6496 Instrument.hřeb TARGO 01.10.2017 21.10.2003 176 749,45 0,00 176 749,45 0,00 1,19 210 747,16 17 12 1,42 0,10 21 075
5 6497 Instrument.hřebTARGON FT 01.10.2017 21.10.2003 136 046,51 0,00 136 046,51 0,00 1,19 162 215,02 17 12 1,42 0,10 16 222
5 6498 Instrument.(implantace) 01.10.2017 21.10.2003 149 909,66 0,00 149 909,66 0,00 1,19 178 744,74 17 12 1,42 0,10 17 874
5 6499 Pumpa infuzní (Argus 414) 01.10.2017 11.11.2003 43 470,00 0,00 43 470,00 0,00 1,19 51 831,44 17 12 1,42 0,10 5 183
5 6500 Pumpa infuzní (Argus 414) 01.10.2017 15.01.2004 43 785,00 0,00 43 785,00 0,00 1,18 51 866,92 16 12 1,33 0,10 5 187
5 6501 Pumpa infuzní (Argus 414) 01.10.2017 15.01.2004 43 785,00 0,00 43 785,00 0,00 1,18 51 866,92 16 12 1,33 0,10 5 187
5 6504 Přístroj narkotizační/GENTLEMAN 01.10.2017 25.03.2004 577 891,20 0,00 577 891,20 0,00 1,18 684 559,50 16 12 1,33 0,10 68 456
5 6507 Digestoř 01.10.2017 07.04.2004 107 509,50 0,00 107 509,50 1 299,50 1,18 127 353,82 16 12 1,33 0,10 12 735
5 6514 Endomet (582 ID) 01.10.2017 14.05.2004 61 511,00 0,00 61 511,00 0,00 1,18 72 864,82 16 12 1,33 0,10 7 286
5 6515 Sonopuls 590 -B 01.10.2017 14.05.2004 51 570,00 0,00 51 570,00 0,00 1,18 61 088,89 16 12 1,33 0,10 6 109
5 6516 Sonopuls 590 01.10.2017 14.05.2004 51 570,00 0,00 51 570,00 0,00 1,18 61 088,89 16 12 1,33 0,10 6 109
5 6517 Magnet (DIMAP VF) 01.10.2017 14.05.2004 50 505,00 0,00 50 505,00 0,00 1,18 59 827,31 16 12 1,33 0,10 5 983
5 6518 Magnet (DIMAP VF) -F 01.10.2017 14.05.2004 50 505,00 0,00 50 505,00 0,00 1,18 59 827,31 16 12 1,33 0,10 5 983
5 6519 Váha (GX-200 EC) 01.10.2017 27.05.2004 52 348,00 0,00 52 348,00 0,00 1,18 62 010,50 16 12 1,33 0,10 6 201
5 6520 Váha (GX-2000 EC) 01.10.2017 27.05.2004 52 348,00 0,00 52 348,00 0,00 1,18 62 010,50 16 12 1,33 0,10 6 201
5 6521 Přístroj destilační (2008) 01.10.2017 27.05.2004 67 354,00 0,00 67 354,00 0,00 1,18 79 786,33 16 12 1,33 0,10 7 979
5 6522 Odsávačka (pístová) 01.10.2017 07.06.2004 50 689,00 0,00 50 689,00 0,00 1,18 60 045,28 16 12 1,33 0,10 6 005
5 6523 Odsávačka (pístová) 01.10.2017 07.06.2004 50 689,00 0,00 50 689,00 0,00 1,18 60 045,28 16 12 1,33 0,10 6 005
5 6525 Pumpa arthroskopická 01.10.2017 31.08.2004 128 973,00 0,00 128 973,00 0,00 1,18 152 779,09 16 12 1,33 0,10 15 278
5 6526 Přístroj ultrazvukový (FOKUDA TELLUS)/D 01.10.2017 13.10.2004 881 632,00 0,00 881 632,00 0,00 1,18 1 044 365,38 16 12 1,33 0,10 104 437
5 6531 Odsávačka (pístová Medela) 01.10.2017 13.01.2005 53 161,50 0,00 53 161,50 0,00 1,16 61 766,98 15 12 1,25 0,10 6 177
5 6532 Odsávačka (pístová Medela) 01.10.2017 13.01.2005 53 161,50 0,00 53 161,50 0,00 1,16 61 766,98 15 12 1,25 0,10 6 177
5 6533 Odsávačka (pístová Medela) 01.10.2017 13.01.2005 53 161,50 0,00 53 161,50 0,00 1,16 61 766,98 15 12 1,25 0,10 6 177
5 6535 Přístroj ultrazvukový (TOSHIBA) 01.10.2017 18.04.2005 1 532 420,00 0,00 1 532 420,00 0,00 1,16 1 780 479,47 15 12 1,25 0,10 178 048
5 6542 Odsávačka (pístová Medela) 01.10.2017 12.09.2005 57 319,50 0,00 57 319,50 0,00 1,16 66 598,06 15 12 1,25 0,10 6 660
5 6544 Ventilátor plicní (PARAVENT) 01.10.2017 19.12.2005 112 501,00 0,00 112 501,00 0,00 1,16 130 712,02 15 12 1,25 0,10 13 071
5 6545 Ventilátor plicní (PARAVENT) 01.10.2017 19.12.2005 112 501,00 0,00 112 501,00 0,00 1,16 130 712,02 15 12 1,25 0,10 13 071
5 6546 Cystoskop flexibilní 01.10.2017 20.12.2005 200 025,00 0,00 200 025,00 0,00 1,16 232 403,91 15 12 1,25 0,10 23 240
5 6547 Přístroj ERBOTOM ICC 01.10.2017 20.12.2005 255 708,50 0,00 255 708,50 0,00 1,16 297 101,14 15 12 1,25 0,10 29 710
5 6549 Jednotka shaverová 01.10.2017 23.12.2005 635 004,00 0,00 635 004,00 0,00 1,16 737 794,85 15 12 1,25 0,10 73 779
5 6550 Přístroj anestetický/GENTLEMAN 01.10.2017 23.12.2005 483 000,00 0,00 483 000,00 0,00 1,16 561 185,30 15 12 1,25 0,10 56 119
5 6551 Přístroj anestetický/GENTLEMAN 01.10.2017 23.12.2005 483 000,00 0,00 483 000,00 0,00 1,16 561 185,30 15 12 1,25 0,10 56 119
5 6552 Přístroj EMG KEYPOINT-4kanál. 01.10.2017 28.12.2005 798 000,00 0,00 798 000,00 0,00 1,16 927 175,72 15 12 1,25 0,10 92 718
5 6558 Konstrukce stropní (posuvná ) 01.10.2017 16.01.2006 120 074,75 0,00 120 074,75 0,00 1,12 135 053,15 14 12 1,17 0,10 13 505
5 6559 Konstrukce stropní (posuvná) 01.10.2017 16.01.2006 120 074,75 0,00 120 074,75 0,00 1,12 135 053,15 14 12 1,17 0,10 13 505
5 6560 Instrument SYNTHESop.ruky 01.10.2017 17.01.2006 84 411,60 0,00 84 411,60 0,00 1,12 94 941,29 14 12 1,17 0,10 9 494
5 6565 Procesor ke zdroji I 01.10.2017 26.06.2006 262 500,00 0,00 262 500,00 0,00 1,12 295 244,85 14 12 1,17 0,10 29 524
5 6566 Zdroj světelný (xenon.) I 01.10.2017 26.06.2006 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 1,12 236 195,88 14 12 1,17 0,10 23 620
5 6567 Bronchovideoscope 01.10.2017 26.06.2006 577 000,00 0,00 577 000,00 0,00 1,12 648 976,29 14 12 1,17 0,10 64 898
5 6568 Gastrovideoendoscope /180 01.10.2017 26.06.2006 577 000,00 0,00 577 000,00 0,00 1,12 648 976,29 14 12 1,17 0,10 64 898
5 6570 Monitor JVC 01.10.2017 26.06.2006 73 500,00 0,00 73 500,00 0,00 1,12 82 668,56 14 12 1,17 0,10 8 267
5 6571 Monitor SONY I 01.10.2017 26.06.2006 115 500,00 0,00 115 500,00 0,00 1,12 129 907,73 14 12 1,17 0,10 12 991
5 6578 Nůž harmonický 01.10.2017 10.10.2006 1 329 147,00 0,00 1 329 147,00 147 235,00 1,12 1 494 947,81 14 12 1,17 0,10 149 495
5 6582 Instrument.Herb.šroub/traum 01.10.2017 02.11.2006 54 493,70 0,00 54 493,70 0,00 1,12 61 291,37 14 12 1,17 0,10 6 129
5 6584 Vrtačka chir.+pila oscil.pneum. 01.10.2017 18.12.2006 358 974,00 0,00 358 974,00 0,00 1,12 403 753,23 14 12 1,17 0,10 40 375
5 6585 Vrtačka Linvatec Hall 01.10.2017 18.12.2006 292 551,00 0,00 292 551,00 0,00 1,12 329 044,48 14 12 1,17 0,10 32 904
5 6591 Defibrilátor (Responder 1000) 01.10.2017 04.01.2007 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 1,10 65 084,93 13 12 1,08 0,10 6 508
5 6592 Defibrilátor (Responder 1000) 01.10.2017 04.01.2007 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 1,10 65 084,93 13 12 1,08 0,10 6 508
5 6593 Přístroj ultrazvukový (PROFOCUS 2202) 01.10.2017 04.01.2007 1 853 824,40 0,00 1 853 824,40 0,00 1,10 2 045 017,61 13 12 1,08 0,10 204 502
5 6600 Optika k cystoskopu 01.10.2017 15.01.2007 79 400,60 0,00 79 400,60 0,00 1,10 87 589,54 13 12 1,08 0,10 8 759
5 6601 Optika k cystoskopu 01.10.2017 15.01.2007 79 400,60 0,00 79 400,60 0,00 1,10 87 589,54 13 12 1,08 0,10 8 759
5 6602 Zdroj světelný 01.10.2017 15.01.2007 40 929,00 0,00 40 929,00 0,00 1,10 45 150,19 13 12 1,08 0,10 4 515
5 6604 Váha (vážící křeslo) 01.10.2017 22.01.2007 44 539,40 0,00 44 539,40 5 801,40 1,10 49 132,95 13 12 1,08 0,10 4 913
5 6605 Váha (vážící křeslo) 01.10.2017 22.01.2007 44 539,40 0,00 44 539,40 5 801,40 1,10 49 132,95 13 12 1,08 0,10 4 913
5 6606 Váha (vážící křeslo) 01.10.2017 22.01.2007 44 539,40 0,00 44 539,40 5 801,40 1,10 49 132,95 13 12 1,08 0,10 4 913
5 6609 Monitor fetální Avalon 01.10.2017 05.04.2007 194 062,00 0,00 194 062,00 0,00 1,10 214 076,48 13 12 1,08 0,10 21 408
5 6611 Váha (DIMO) 01.10.2017 19.04.2007 95 200,00 0,00 95 200,00 13 720,00 1,10 105 018,40 13 12 1,08 0,10 10 502
5 6612 Přístroj BTL 5000 laser terapeut. 01.10.2017 06.06.2007 92 767,00 0,00 92 767,00 0,00 1,10 102 334,48 13 12 1,08 0,10 10 233
5 6613 Přístroj BTL 4110 PROFI laser 01.10.2017 06.06.2007 133 013,00 0,00 133 013,00 0,00 1,10 146 731,23 13 12 1,08 0,10 14 673
5 6617 Defibrilátor (Lifepak 20) 01.10.2017 13.06.2007 225 750,00 0,00 225 750,00 0,00 1,10 249 032,61 13 12 1,08 0,10 24 903
5 6619 Přístroj rehabilit.(PNEUVEN) -D 01.10.2017 13.08.2007 54 320,00 0,00 54 320,00 0,00 1,10 59 922,26 13 12 1,08 0,10 5 992
5 6632 Lůžko vyhřívané pro novoroz. 01.10.2017 20.09.2007 185 206,00 0,00 185 206,00 0,00 1,10 204 307,12 13 12 1,08 0,10 20 431
5 6633 Sterilizátor plazmový 01.10.2017 21.09.2007 1 836 571,80 0,00 1 836 571,80 0,00 1,10 2 025 985,68 13 12 1,08 0,10 202 599
5 6635 Síto-systém cerklážní pásk. 01.10.2017 09.11.2007 53 157,00 0,00 53 157,00 0,00 1,10 58 639,32 13 12 1,08 0,10 5 864
5 6636 Přístroj ultrazvukový (TOSHIBA) 01.10.2017 09.11.2007 2 761 500,00 0,00 2 761 500,00 0,00 1,10 3 046 305,86 13 12 1,08 0,10 304 631
5 6640 Centrifuga Statspin /D 01.10.2017 20.12.2007 63 000,00 0,00 63 000,00 11 520,00 1,10 69 497,47 13 12 1,08 0,10 6 950
5 6641 Inkubátor V-2100G 01.10.2017 21.12.2007 235 511,94 0,00 235 511,94 0,00 1,10 259 801,34 13 12 1,08 0,10 25 980
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5 6643 Sterilizátor parní (Sterivap) 01.10.2017 04.01.2008 1 652 700,00 0,00 1 652 700,00 0,00 1,07 1 774 700,49 12 12 1,00 0,10 177 470
5 6644 Sterilizátor parní (Sterivap) 01.10.2017 04.01.2008 1 652 700,00 0,00 1 652 700,00 0,00 1,07 1 774 700,49 12 12 1,00 0,10 177 470
5 6646 Monitor PiCCO2 01.10.2017 18.07.2008 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 1,07 536 909,45 12 12 1,00 0,10 53 691
5 6647 Přístroj OTOPORT Lite/děti 01.10.2017 29.08.2008 94 418,00 0,00 94 418,00 0,00 1,07 101 387,83 12 12 1,00 0,10 10 139
5 6649 Monitor+tepl.senzor 01.10.2017 05.09.2008 89 271,00 0,00 89 271,00 0,00 1,07 95 860,89 12 12 1,00 0,10 9 586
5 6650 Monitor+tepl.senzor 01.10.2017 05.09.2008 89 271,00 0,00 89 271,00 0,00 1,07 95 860,89 12 12 1,00 0,10 9 586
5 6651 Monitor+tepl.senzor+kapnograf 01.10.2017 05.09.2008 187 480,00 0,00 187 480,00 0,00 1,07 201 319,57 12 12 1,00 0,10 20 132
5 6652 Monitor+tepl.senzor 01.10.2017 05.09.2008 187 480,00 0,00 187 480,00 0,00 1,07 201 319,57 12 12 1,00 0,10 20 132
5 6661 Defibrilátor (CardioServ) 01.10.2017 04.11.2008 229 142,00 0,00 229 142,00 0,00 1,07 246 057,01 12 12 1,00 0,10 24 606
5 6662 Kardiotokograf Corometrics 01.10.2017 04.11.2008 279 564,00 0,00 279 564,00 0,00 1,07 300 201,11 12 12 1,00 0,10 30 020
5 6664 Optika k cystoskopu 01.10.2017 24.11.2008 107 840,00 0,00 107 840,00 0,00 1,07 115 800,63 12 12 1,00 0,10 11 580
5 6665 Optika k cystoskopu 01.10.2017 24.11.2008 107 840,00 0,00 107 840,00 0,00 1,07 115 800,63 12 12 1,00 0,10 11 580
5 6666 Optika k cystoskopu 01.10.2017 24.11.2008 80 989,00 0,00 80 989,00 0,00 1,07 86 967,52 12 12 1,00 0,10 8 697
5 6667 Hysteroskop Mini Kompakt 01.10.2017 24.11.2008 160 534,00 0,00 160 534,00 0,00 1,07 172 384,44 12 12 1,00 0,10 17 238
5 6668 RTG - mobilní syst. Shimadzu 01.10.2017 24.11.2008 994 516,00 0,00 994 516,00 0,00 1,07 1 067 930,07 12 12 1,00 0,10 106 793
5 6669 Inkubátor Isolette C2000 01.10.2017 31.12.2008 199 361,00 0,00 199 361,00 0,00 1,07 214 077,61 12 12 1,00 0,10 21 408
5 6670 Kauter Erbotom ICC 300 H 01.10.2017 04.12.2008 255 508,00 0,00 255 508,00 0,00 1,07 274 369,32 12 12 1,00 0,10 27 437
5 6671 Rázová vlna 01.10.2017 10.12.2008 500 702,00 0,00 500 702,00 0,00 1,07 537 663,27 12 12 1,00 0,10 53 766
5 6673 Defibrilátor (Responder 1000) 01.10.2017 17.12.2008 50 259,00 0,00 50 259,00 0,00 1,07 53 969,06 12 12 1,00 0,10 5 397
5 6674 Zdroj stud. světla+rektoskop 01.10.2017 17.12.2008 118 244,00 0,00 118 244,00 0,00 1,07 126 972,64 12 12 1,00 0,10 12 697
5 6676 Přístroj ultrazvukový (TOSHIBA) 01.10.2017 31.12.2008 2 770 780,00 0,00 2 770 780,00 0,00 1,07 2 975 315,93 12 12 1,00 0,10 297 532
5 6677 Stůl trakční -A 01.10.2017 31.12.2008 171 289,00 0,00 171 289,00 0,00 1,07 183 933,37 12 12 1,00 0,10 18 393
5 6679 Křeslo (porodní) /D 01.10.2017 26.05.2009 99 997,00 0,00 99 997,00 0,00 1,06 105 713,88 11 12 0,92 0,10 10 571
5 6680 Křeslo (gynekologické) 01.10.2017 03.06.2009 145 515,00 0,00 145 515,00 664,00 1,06 153 834,17 11 12 0,92 0,10 15 383
5 6681 Kolposkop gynekologický 01.10.2017 03.06.2009 114 450,00 0,00 114 450,00 510,00 1,06 120 993,17 11 12 0,92 0,10 12 099
5 6682 Lůžko (porodní) 01.10.2017 05.06.2009 324 983,00 0,00 324 983,00 1 483,00 1,06 343 562,45 11 12 0,92 0,10 34 356
5 6683 Lůžko (porodní) 01.10.2017 05.06.2009 324 984,00 0,00 324 984,00 1 483,00 1,06 343 563,51 11 12 0,92 0,10 34 356
5 6684 Kardiotokograf Corometrics 01.10.2017 24.06.2009 199 949,00 0,00 199 949,00 913,00 1,06 211 380,19 11 12 0,92 0,10 21 138
5 6685 Kardiotokograf Corometrics 01.10.2017 24.06.2009 125 000,00 0,00 125 000,00 548,00 1,06 132 146,32 11 12 0,92 0,10 13 215
5 6686 Odpařovač (ISOFLURANE) 01.10.2017 24.06.2009 53 955,00 0,00 53 955,00 250,00 1,06 57 039,64 11 12 0,92 0,10 5 704
5 6687 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 13.07.2009 75 101,00 0,00 75 101,00 883,00 1,06 79 394,56 11 12 0,92 0,10 7 939
5 6688 Křeslo (gynekologické) 01.10.2017 22.07.2009 145 515,00 0,00 145 515,00 1 738,00 1,06 153 834,17 11 12 0,92 0,10 15 383
5 6689 Kolposkop gynekologický 01.10.2017 22.07.2009 114 450,00 0,00 114 450,00 1 383,00 1,06 120 993,17 11 12 0,92 0,10 12 099
5 6690 Monitor vitál.funkcí UT6000A 01.10.2017 03.09.2009 57 661,00 0,00 57 661,00 1 569,00 1,06 60 957,51 11 12 0,92 0,10 6 096
5 6691 Monitor vitál.funkcí UT6000A 01.10.2017 03.09.2009 57 661,00 0,00 57 661,00 1 569,00 1,06 60 957,51 11 12 0,92 0,10 6 096
5 6692 Monitor vitál.funkcí UT7000C 01.10.2017 03.09.2009 57 661,00 0,00 57 661,00 1 569,00 1,06 60 957,51 11 12 0,92 0,10 6 096
5 6693 Systém vrtací (SHAVER) 01.10.2017 13.10.2009 374 943,00 0,00 374 943,00 13 035,00 1,06 396 378,69 11 12 0,92 0,10 39 638
5 6694 Zdroj stud. světla (xenon.) 01.10.2017 20.11.2009 107 355,00 0,00 107 355,00 4 532,00 1,06 113 492,54 11 12 0,92 0,10 11 349
5 6695 Kardiotokograf Corometrics 01.10.2017 20.11.2009 125 000,00 0,00 125 000,00 5 297,00 1,06 132 146,32 11 12 0,92 0,10 13 215
5 6696 Analyzátor (acidobazický) 01.10.2017 01.12.2009 495 950,00 0,00 495 950,00 24 798,00 1,06 524 303,73 11 12 0,92 0,10 52 430
5 6702 Přístroj elektrokonvulzní 01.10.2017 08.12.2009 559 334,00 0,00 559 334,00 27 967,00 1,06 591 311,43 11 12 0,92 0,10 59 131
5 6706 Přístroj ultrazvukový (TOSHIBA) 01.10.2017 29.12.2009 2 788 220,00 0,00 2 788 220,00 139 411,00 1,06 2 947 624,05 11 12 0,92 0,10 294 762
5 6707 Laparoskopie gynekol. věž 01.10.2017 29.12.2009 1 304 370,30 0,00 1 304 370,30 65 202,30 1,06 1 378 941,86 11 12 0,92 0,10 137 894
5 6708 Dlaha motorová (ARTROMOT K1) 01.10.2017 29.12.2009 103 986,00 0,00 103 986,00 5 199,00 1,06 109 930,94 11 12 0,92 0,10 10 993
5 6712 MP Monitor vitál.funkcí MP80 01.10.2017 30.12.2009 309 162,00 0,00 309 162,00 15 458,00 1,06 326 836,96 11 12 0,92 0,10 32 684
5 6713 MP Monitor vitál.funkcí MP80 01.10.2017 30.12.2009 309 162,00 0,00 309 162,00 15 458,00 1,06 326 836,96 11 12 0,92 0,10 32 684
5 6714 MP Monitor vitál.funkcí MP80 01.10.2017 30.12.2009 309 162,00 0,00 309 162,00 15 458,00 1,06 326 836,96 11 12 0,92 0,10 32 684
5 6715 MP Monitor vitál.funkcí MP80 01.10.2017 30.12.2009 309 162,00 0,00 309 162,00 15 458,00 1,06 326 836,96 11 12 0,92 0,10 32 684
5 6716 MP Monitor vitál.funkcí MP80 01.10.2017 30.12.2009 297 528,00 0,00 297 528,00 14 876,00 1,06 314 537,84 11 12 0,92 0,10 31 454
5 6717 MP Monitor vitál.funkcí MP80 01.10.2017 30.12.2009 297 528,00 0,00 297 528,00 14 876,00 1,06 314 537,84 11 12 0,92 0,10 31 454
5 6718 MP Monitor vitál.funkcí MP80 01.10.2017 30.12.2009 297 528,00 0,00 297 528,00 14 876,00 1,06 314 537,84 11 12 0,92 0,10 31 454
5 6719 MP Monitor vitál.funkcí MP80 01.10.2017 30.12.2009 297 530,00 0,00 297 530,00 14 877,00 1,06 314 539,95 11 12 0,92 0,10 31 454
5 6720 MP Modul CO2  /G0024 01.10.2017 30.12.2009 88 910,00 0,00 88 910,00 4 446,00 1,06 93 993,03 11 12 0,92 0,10 9 399
5 6721 MP Modul CO2 01.10.2017 30.12.2009 88 910,00 0,00 88 910,00 4 446,00 1,06 93 993,03 11 12 0,92 0,10 9 399
5 6722 MP Modul CO2 01.10.2017 30.12.2009 88 911,00 0,00 88 911,00 4 446,00 1,06 93 994,09 11 12 0,92 0,10 9 399
5 6723 MP Modul EEG 01.10.2017 30.12.2009 102 200,00 0,00 102 200,00 5 110,00 1,06 108 042,83 11 12 0,92 0,10 10 804
5 6724 MP Modul BIS 01.10.2017 30.12.2009 73 294,00 0,00 73 294,00 3 646,00 1,06 77 484,26 11 12 0,92 0,10 7 748
5 6725 MP Modul PiCCO 01.10.2017 30.12.2009 57 335,00 0,00 57 335,00 2 855,00 1,06 60 612,87 11 12 0,92 0,10 6 061
5 6726 MP Modul SO2 01.10.2017 30.12.2009 131 867,00 0,00 131 867,00 6 593,00 1,06 139 405,91 11 12 0,92 0,10 13 941
5 6727 MP Monitor transportní 01.10.2017 30.12.2009 111 221,00 0,00 111 221,00 5 561,00 1,06 117 579,56 11 12 0,92 0,10 11 758
5 6728 MP Monitor transportní 01.10.2017 30.12.2009 111 221,00 0,00 111 221,00 5 561,00 1,06 117 579,56 11 12 0,92 0,10 11 758
5 6729 MP Monitor centrální 01.10.2017 30.12.2009 219 032,00 0,00 219 032,00 10 940,00 1,06 231 554,18 11 12 0,92 0,10 23 155
5 6730 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 22.01.2010 69 760,00 0,00 69 760,00 4 021,00 1,08 75 057,36 10 12 0,83 0,17 12 510
5 6731 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 22.01.2010 69 760,00 0,00 69 760,00 4 021,00 1,08 75 057,36 10 12 0,83 0,17 12 510
5 6732 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 22.01.2010 69 760,00 0,00 69 760,00 4 021,00 1,08 75 057,36 10 12 0,83 0,17 12 510
5 6733 Dlaha motorová (ADVANCE PRIMA) 01.10.2017 25.01.2010 98 372,00 0,00 98 372,00 5 671,00 1,08 105 842,06 10 12 0,83 0,17 17 640
5 6734 Dlaha motorová (ADVANCE PRIMA) 01.10.2017 25.01.2010 98 373,00 0,00 98 373,00 5 671,00 1,08 105 843,14 10 12 0,83 0,17 17 641
5 6735 Kauter Emed ES 120 01.10.2017 30.03.2010 80 694,00 0,00 80 694,00 5 889,00 1,08 86 821,65 10 12 0,83 0,17 14 470
5 6736 Věž urologická 01.10.2017 31.05.2010 1 056 026,40 0,00 1 056 026,40 93 370,40 1,08 1 136 217,75 10 12 0,83 0,17 189 370
5 6737 Přístroj Uretero-Renoskop 01.10.2017 31.05.2010 159 740,24 0,00 159 740,24 14 121,24 1,08 171 870,42 10 12 0,83 0,17 28 645
5 6738 Rozmrazovač SAHARA III 01.10.2017 12.07.2010 85 251,20 0,00 85 251,20 8 854,20 1,08 91 724,91 10 12 0,83 0,17 15 287
5 6739 Rozmrazovač SAHARA III 01.10.2017 12.07.2010 85 251,20 0,00 85 251,20 8 854,20 1,08 91 724,91 10 12 0,83 0,17 15 287
5 6740 Centrifuga Rotina 420R 01.10.2017 28.07.2010 240 900,00 0,00 240 900,00 87 286,00 1,08 259 193,20 10 12 0,83 0,17 43 199
5 6741 Resektoskop (Wolf) 01.10.2017 11.08.2010 194 615,52 0,00 194 615,52 21 730,52 1,08 209 394,02 10 12 0,83 0,17 34 899
5 6742 Resektoskop rotační (Wolf) 01.10.2017 11.08.2010 181 610,00 0,00 181 610,00 20 250,00 1,08 195 400,90 10 12 0,83 0,17 32 567
5 6743 Defibrilátor (Responder 1000) 01.10.2017 02.09.2010 48 692,00 0,00 48 692,00 5 786,00 1,08 52 389,52 10 12 0,83 0,17 8 732
5 6744 Defibrilátor (Responder 1000) 01.10.2017 02.09.2010 48 692,00 0,00 48 692,00 5 786,00 1,08 52 389,52 10 12 0,83 0,17 8 732
5 6745 Defibrilátor (Responder 1000) 01.10.2017 02.09.2010 48 692,50 0,00 48 692,50 5 786,50 1,08 52 390,06 10 12 0,83 0,17 8 732
5 6746 Křeslo (gynekologické) 01.10.2017 30.09.2010 146 850,00 0,00 146 850,00 17 538,00 1,08 158 001,33 10 12 0,83 0,17 26 334
5 6747 Křeslo (gynekologické) 01.10.2017 30.09.2010 146 850,00 0,00 146 850,00 17 538,00 1,08 158 001,33 10 12 0,83 0,17 26 334
5 6749 Defibrilátor (Responder 1000) 01.10.2017 25.10.2010 48 692,16 0,00 48 692,16 6 192,16 1,08 52 389,69 10 12 0,83 0,17 8 732
5 6750 Defibrilátor (Responder 1000) 01.10.2017 25.10.2010 48 692,16 0,00 48 692,16 6 192,16 1,08 52 389,69 10 12 0,83 0,17 8 732
5 6751 Defibrilátor (Responder 1000) 01.10.2017 25.10.2010 48 692,16 0,00 48 692,16 6 192,16 1,08 52 389,69 10 12 0,83 0,17 8 732
5 6752 Videogastroskop /165 01.10.2017 04.11.2010 440 000,00 0,00 440 000,00 59 411,00 1,08 473 412,23 10 12 0,83 0,17 78 902
5 6753 Přístroj anesteziolog. (PRIMUS) 01.10.2017 08.11.2010 1 232 000,00 0,00 1 232 000,00 166 364,00 1,08 1 325 554,24 10 12 0,83 0,17 220 926
5 6760 Sada resuscitační (Sechrist) 01.10.2017 10.12.2010 71 390,00 0,00 71 390,00 10 194,00 1,08 76 811,13 10 12 0,83 0,17 12 802
5 6761 Přístroj Medozon compact. 01.10.2017 21.12.2010 167 856,00 0,00 167 856,00 23 964,00 1,08 180 602,46 10 12 0,83 0,17 30 100
5 6762 RTG - přístroj CT 01.10.2017 22.12.2010 19 922 980,00 0,00 19 922 980,00 2 854 069,00 1,08 21 435 869,01 10 12 0,83 0,17 3 572 645
5 6763 Kardiotokograf intrapartální 01.10.2017 30.12.2010 361 011,51 0,00 361 011,51 51 566,51 1,08 388 425,60 10 12 0,83 0,17 64 738
5 6764 Přístroj ultrazvukový (TOSHIBA) 01.10.2017 30.12.2010 599 390,00 0,00 599 390,00 85 626,00 1,08 644 905,81 10 12 0,83 0,17 107 484
5 6765 Systém vrtací (LINVATEC) 01.10.2017 30.12.2010 297 000,00 0,00 297 000,00 42 420,00 1,08 319 553,25 10 12 0,83 0,17 53 259
5 6766 Kauter Emed ES VISION SYST. 01.10.2017 30.12.2010 491 074,00 0,00 491 074,00 70 128,00 1,08 528 364,63 10 12 0,83 0,17 88 061
5 6767 Lůžko vyhřívané pro novoroz. 01.10.2017 30.12.2010 198 000,00 0,00 198 000,00 28 272,00 1,08 213 035,50 10 12 0,83 0,17 35 506
5 6768 Monitor vitál.funkcí GAMMA XL 01.10.2017 30.12.2010 107 800,00 0,00 107 800,00 15 388,00 1,08 115 986,00 10 12 0,83 0,17 19 331
5 6769 Monitor vitál.funkcí GAMMA XL 01.10.2017 30.12.2010 107 800,00 0,00 107 800,00 15 388,00 1,08 115 986,00 10 12 0,83 0,17 19 331
5 6770 Podpora nohou (pár) 01.10.2017 30.12.2010 171 955,00 0,00 171 955,00 24 535,00 1,08 185 012,73 10 12 0,83 0,17 30 835
5 6781 Ventilátor plicní (EVITA 4) 01.10.2017 30.12.2010 451 000,00 0,00 451 000,00 64 396,00 1,08 485 247,53 10 12 0,83 0,17 80 875
5 6782 Ventilátor plicní (EVITA 4) 01.10.2017 30.12.2010 451 000,00 0,00 451 000,00 64 396,00 1,08 485 247,53 10 12 0,83 0,17 80 875
5 6783 Ventilátor plicní (EVITA V500) 01.10.2017 30.12.2010 726 000,00 0,00 726 000,00 103 680,00 1,08 781 130,18 10 12 0,83 0,17 130 188
5 6788 Monitor Eizo RadiForce GS320 01.10.2017 30.12.2010 143 000,00 0,00 143 000,00 20 422,00 1,08 153 858,97 10 12 0,83 0,17 25 643
5 6789 Monitor Eizo RadiForce GS320 01.10.2017 30.12.2010 143 000,00 0,00 143 000,00 20 422,00 1,08 153 858,97 10 12 0,83 0,17 25 643
5 6790 Ventilátor plicní (EVITA 4) 01.10.2017 21.02.2011 451 000,00 0,00 451 000,00 71 482,00 1,08 488 135,91 9 12 0,75 0,25 122 034
5 6791 Ventilátor plicní (EVITA 4) 01.10.2017 21.02.2011 451 000,00 0,00 451 000,00 71 482,00 1,08 488 135,91 9 12 0,75 0,25 122 034
5 6792 Rotatiter elektrický 01.10.2017 18.05.2011 71 424,00 0,00 71 424,00 12 995,00 1,08 77 305,14 9 12 0,75 0,25 19 326
5 6793 Odsávačka (Medela Basic 30) 01.10.2017 19.07.2011 51 016,00 0,00 51 016,00 10 090,00 1,08 55 216,72 9 12 0,75 0,25 13 804
5 6794 Defibrilátor (CardioServ) 01.10.2017 05.09.2011 172 293,00 0,00 172 293,00 36 818,00 1,08 186 479,82 9 12 0,75 0,25 46 620
5 6795 Přístroj Blanketrol III 01.10.2017 08.09.2011 371 668,00 0,00 371 668,00 79 420,00 1,08 402 271,62 9 12 0,75 0,25 100 568
5 6802 Monitor Eizo RadiForce GS320 01.10.2017 13.12.2011 108 058,00 0,00 108 058,00 25 659,00 1,08 116 955,63 9 12 0,75 0,25 29 239
5 6803 Monitor Eizo RadiForce GS320 01.10.2017 13.12.2011 108 058,00 0,00 108 058,00 25 659,00 1,08 116 955,63 9 12 0,75 0,25 29 239
5 6804 Monitor Eizo RadiForce GS320 01.10.2017 13.12.2011 108 058,00 0,00 108 058,00 25 659,00 1,08 116 955,63 9 12 0,75 0,25 29 239
5 6805 Monitor Eizo RadiForce RS210 01.10.2017 13.12.2011 51 078,00 0,00 51 078,00 12 126,00 1,08 55 283,83 9 12 0,75 0,25 13 821
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5 6806 Monitor Eizo RadiForce RS210 01.10.2017 13.12.2011 51 078,00 0,00 51 078,00 12 126,00 1,08 55 283,83 9 12 0,75 0,25 13 821
5 6807 Monitor Eizo RadiForce RS210 01.10.2017 13.12.2011 51 078,00 0,00 51 078,00 12 126,00 1,08 55 283,83 9 12 0,75 0,25 13 821
5 6808 Přístroj anesteziolog. (PRIMUS) 01.10.2017 13.12.2011 979 000,00 0,00 979 000,00 232 502,00 1,08 1 059 612,10 9 12 0,75 0,25 264 903
5 6809 Systém vrtací (LINVATEC 2011) 01.10.2017 13.12.2011 389 954,00 0,00 389 954,00 92 602,00 1,08 422 063,31 9 12 0,75 0,25 105 516
5 6810 Systém vrtací (LINVATEC 2011) 01.10.2017 13.12.2011 351 662,00 0,00 351 662,00 83 511,00 1,08 380 618,30 9 12 0,75 0,25 95 155
5 6814 Systém vrtací (LINVATEC 2011) 01.10.2017 29.12.2011 369 611,00 0,00 369 611,00 87 743,00 1,08 400 045,24 9 12 0,75 0,25 100 011
5 6815 Systém vrt.(LINV.2011 řídící jedn.) 01.10.2017 29.12.2011 77 201,00 0,00 77 201,00 18 329,00 1,08 83 557,83 9 12 0,75 0,25 20 889
5 6818 Videokolonoskop (EXERA) 01.10.2017 16.01.2012 401 850,00 0,00 401 850,00 98 599,00 1,08 435 803,53 8 12 0,67 0,33 145 268
5 6819 Videokolonoskop (EXERA) 01.10.2017 16.01.2012 401 850,00 0,00 401 850,00 98 599,00 1,08 435 803,53 8 12 0,67 0,33 145 268
5 6822 Digitalizace RTG obrazu (FUJI) 01.10.2017 29.12.2011 1 458 767,00 0,00 1 458 767,00 356 566,00 1,08 1 578 883,73 9 12 0,75 0,25 394 721
5 6825 Přístroj anestez. (Fabius TIRO) 01.10.2017 05.03.2012 843 600,00 0,00 843 600,00 220 473,00 1,08 914 878,33 8 12 0,67 0,33 304 959
5 6826 Pumpa artroskop. PG100/2012 01.10.2017 30.03.2012 130 621,20 0,00 130 621,20 34 124,20 1,08 141 657,78 8 12 0,67 0,33 47 219
5 6828 Artroskopie věž 01.10.2017 25.09.2012 883 952,58 0,00 883 952,58 273 382,58 1,08 958 640,42 8 12 0,67 0,33 319 547
5 6830 Lůžko vyhřívané pro novoroz. 01.10.2017 21.12.2012 199 967,00 0,00 199 967,00 66 635,00 1,08 216 862,82 8 12 0,67 0,33 72 288
5 6831 Kauter ERBE VIO 300S 01.10.2017 28.12.2012 266 935,28 0,00 266 935,28 88 963,28 1,08 289 489,45 8 12 0,67 0,33 96 496
5 6832 Systém spirometrický 01.10.2017 28.12.2012 118 229,40 0,00 118 229,40 39 365,40 1,08 128 218,96 8 12 0,67 0,33 42 740
5 6835 Přístroj reh.elektroléč.(PMEK) -C 01.10.2017 28.12.2012 95 332,04 0,00 95 332,04 31 766,04 1,08 103 386,93 8 12 0,67 0,33 34 462
5 6836 Přístroj reh.elektroléč.(PMEK) -B 01.10.2017 28.12.2012 95 332,04 0,00 95 332,04 31 766,04 1,08 103 386,93 8 12 0,67 0,33 34 462
5 6838 MP Monitor vitál.funkcí MP30 01.10.2017 28.12.2012 181 260,00 0,00 181 260,00 60 384,00 1,08 196 575,21 8 12 0,67 0,33 65 525
5 6839 MP Monitor vitál.funkcí MP30 01.10.2017 28.12.2012 181 260,00 0,00 181 260,00 60 384,00 1,08 196 575,21 8 12 0,67 0,33 65 525
5 6840 MP Monitor vitál.funkcí MP30 01.10.2017 28.12.2012 181 260,00 0,00 181 260,00 60 384,00 1,08 196 575,21 8 12 0,67 0,33 65 525
5 6841 MP Monitor vitál.funkcí MP30 01.10.2017 28.12.2012 153 900,00 0,00 153 900,00 51 291,00 1,08 166 903,48 8 12 0,67 0,33 55 634
5 6842 MP Monitor vitál.funkcí MP50 01.10.2017 28.12.2012 191 520,00 0,00 191 520,00 63 828,00 1,08 207 702,11 8 12 0,67 0,33 69 234
5 6843 MP Monitor centrální M3150 01.10.2017 28.12.2012 110 580,00 0,00 110 580,00 36 849,00 1,08 119 923,24 8 12 0,67 0,33 39 974
5 6844 Přístroj VITEK 2 01.10.2017 28.12.2012 800 280,00 0,00 800 280,00 266 724,00 1,08 867 898,09 8 12 0,67 0,33 289 299
5 6846 RTG - rameno C (Fluorostar 7900) 01.10.2017 28.02.2013 1 681 900,00 0,00 1 681 900,00 587 633,00 1,08 1 820 389,78 7 12 0,58 0,42 758 496
5 6851 RTG - přístroj digit.skiagraf. DRX 01.10.2017 19.11.2013 4 457 640,00 0,00 4 457 640,00 1 880 760,00 1,08 4 824 687,74 7 12 0,58 0,42 2 010 287
5 6852 Pumpa oplachová (OLYMPUS) 01.10.2017 26.11.2013 48 279,00 0,00 48 279,00 20 660,00 1,08 52 254,35 7 12 0,58 0,42 21 773
5 6853 Laparoskopie chir.(monitor+endokam.) 01.10.2017 11.12.2013 835 687,71 0,00 835 687,71 359 335,71 1,08 904 499,30 7 12 0,58 0,42 376 875
5 6855 MK Monitor vitál. funkcí MP30 01.10.2017 30.12.2013 177 890,36 0,00 177 890,36 76 478,36 1,08 192 538,08 7 12 0,58 0,42 80 224
5 6856 MK Monitor vitál. funkcí MP30 01.10.2017 30.12.2013 177 890,36 0,00 177 890,36 76 478,36 1,08 192 538,08 7 12 0,58 0,42 80 224
5 6857 MK Monitor vitál. funkcí MP30 01.10.2017 30.12.2013 177 890,36 0,00 177 890,36 76 478,36 1,08 192 538,08 7 12 0,58 0,42 80 224
5 6858 MK Monitor vitál. funkcí MP30 01.10.2017 30.12.2013 177 890,35 0,00 177 890,35 76 478,35 1,08 192 538,07 7 12 0,58 0,42 80 224
5 6859 MK Monitor centrální M3150 01.10.2017 30.12.2013 74 817,57 0,00 74 817,57 32 156,57 1,08 80 978,14 7 12 0,58 0,42 33 741
5 6862 R/RTG - rameno C (ZIEHM Vision R) 01.10.2017 21.07.2014 2 574 468,60 0,00 2 574 468,60 1 249 677,60 1,09 2 814 373,99 6 12 0,50 0,50 1 407 187
5 6863 R/Přístroj anestez. (Perseus A500) 01.10.2017 08.07.2014 1 082 950,00 0,00 1 082 950,00 525 640,00 1,09 1 183 866,18 6 12 0,50 0,50 591 933
5 6864 R/Přístroj anestez. (Perseus A500) 01.10.2017 08.07.2014 1 082 950,00 0,00 1 082 950,00 525 640,00 1,09 1 183 866,18 6 12 0,50 0,50 591 933
5 6865 R/Přístroj anestez. (Perseus A500) 01.10.2017 08.07.2014 1 082 950,00 0,00 1 082 950,00 525 640,00 1,09 1 183 866,18 6 12 0,50 0,50 591 933
5 6866 R/Přístroj anestez. (Perseus A500) 01.10.2017 08.07.2014 1 082 950,00 0,00 1 082 950,00 525 640,00 1,09 1 183 866,18 6 12 0,50 0,50 591 933
5 6867 R/Zařízení překládací (TRANSMAQUET) 01.10.2017 05.05.2015 1 812 580,00 0,00 1 812 580,00 1 023 330,00 1,09 1 977 524,78 5 12 0,42 0,58 1 153 556
5 6868 R/Stůl operační (chirurgie) 01.10.2017 17.07.2014 2 688 620,00 0,00 2 688 620,00 1 305 095,00 1,09 2 939 162,75 6 12 0,50 0,50 1 469 581
5 6869 R/Stůl operační (ortopedie) 01.10.2017 17.07.2014 2 728 550,00 0,00 2 728 550,00 1 324 483,00 1,09 2 982 813,68 6 12 0,50 0,50 1 491 407
5 6870 R/Stůl operační (traumatologie) 01.10.2017 17.07.2014 3 130 270,00 0,00 3 130 270,00 1 519 469,00 1,09 3 421 968,51 6 12 0,50 0,50 1 710 984
5 6871 R/Stůl operační (ORL) 01.10.2017 17.07.2014 608 630,00 0,00 608 630,00 295 395,00 1,09 665 346,02 6 12 0,50 0,50 332 673
5 6872 R/Laparo komplet pro chirurgii 01.10.2017 18.07.2014 1 399 885,30 0,00 1 399 885,30 679 490,30 1,09 1 530 335,53 6 12 0,50 0,50 765 168
5 6873 R/Videořetězec HDTV pro ORL 01.10.2017 18.07.2014 1 050 050,10 0,00 1 050 050,10 509 705,10 1,09 1 147 900,46 6 12 0,50 0,50 573 950
5 6874 R/Přístroj pro vysokofr.koagulaci 01.10.2017 18.07.2014 476 909,40 0,00 476 909,40 231 469,40 1,09 521 350,86 6 12 0,50 0,50 260 675
5 6875 R/Přístroj pro vysokofr.koagulaci 01.10.2017 18.07.2014 476 909,40 0,00 476 909,40 231 469,40 1,09 521 350,86 6 12 0,50 0,50 260 675
5 6876 R/Přístroj pro vysokofr.koagulaci 01.10.2017 18.07.2014 488 537,50 0,00 488 537,50 237 117,50 1,09 534 062,54 6 12 0,50 0,50 267 031
5 6877 R/Vrtačka a pila elektrická/ 2014 01.10.2017 21.07.2014 382 105,90 0,00 382 105,90 185 479,90 1,09 417 712,96 6 12 0,50 0,50 208 856
5 6878 R/Soubor sterilizačních kontejnerů 01.10.2017 07.10.2014 1 055 398,30 0,00 1 055 398,30 537 359,30 1,09 1 153 747,04 6 12 0,50 0,50 576 874
5 6879 R/Laparo set s kontejnerem pro gyn. 01.10.2017 18.07.2014 433 942,30 0,00 433 942,30 210 602,30 1,09 474 379,81 6 12 0,50 0,50 237 190
5 6880 R/Laparo set s kontejnerem pro chir. 01.10.2017 18.07.2014 742 698,00 0,00 742 698,00 360 498,00 1,09 811 907,33 6 12 0,50 0,50 405 954
5 6881 R/Laparo set s kontejnerem pro chir. 01.10.2017 18.07.2014 742 698,00 0,00 742 698,00 360 498,00 1,09 811 907,33 6 12 0,50 0,50 405 954
5 6882 R/Vrtačka a pila elektrická/ 2014 01.10.2017 21.07.2014 383 315,90 0,00 383 315,90 186 040,90 1,09 419 035,72 6 12 0,50 0,50 209 518
5 6883 R/Vrtačka a pila elektrická/ 2014 01.10.2017 21.07.2014 211 495,90 0,00 211 495,90 102 620,90 1,09 231 204,44 6 12 0,50 0,50 115 602
5 6884 Přístroj k dez. endoskopu (BUDDY) 01.10.2017 22.07.2014 71 031,00 0,00 71 031,00 34 436,00 1,09 77 650,12 6 12 0,50 0,50 38 825
5 6885 I/Dlaha motorová ramenní 01.10.2017 05.09.2014 186 340,00 0,00 186 340,00 93 392,00 1,09 203 704,35 6 12 0,50 0,50 101 852
5 6886 I/Dlaha motorová ramenní 01.10.2017 05.09.2014 186 340,00 0,00 186 340,00 93 392,00 1,09 203 704,35 6 12 0,50 0,50 101 852
5 6887 I/Dlaha motorová ramenní 01.10.2017 05.09.2014 186 340,00 0,00 186 340,00 93 392,00 1,09 203 704,35 6 12 0,50 0,50 101 852
5 6888 I/Dlaha motor. kolenní a kyčelní 01.10.2017 05.09.2014 110 110,00 0,00 110 110,00 55 174,00 1,09 120 370,75 6 12 0,50 0,50 60 185
5 6889 I/Dlaha motor. kolenní a kyčelní 01.10.2017 05.09.2014 110 110,00 0,00 110 110,00 55 174,00 1,09 120 370,75 6 12 0,50 0,50 60 185
5 6890 I/Dlaha motor. kolenní a kyčelní 01.10.2017 05.09.2014 110 110,00 0,00 110 110,00 55 174,00 1,09 120 370,75 6 12 0,50 0,50 60 185
5 6891 I/Dlaha motor. kolenní a kyčelní 01.10.2017 05.09.2014 110 110,00 0,00 110 110,00 55 174,00 1,09 120 370,75 6 12 0,50 0,50 60 185
5 6892 I/Dlaha motor. kolenní a kyčelní 01.10.2017 05.09.2014 110 110,00 0,00 110 110,00 55 174,00 1,09 120 370,75 6 12 0,50 0,50 60 185
5 6893 I/Dlaha motor. kolenní a kyčelní 01.10.2017 05.09.2014 110 110,00 0,00 110 110,00 55 174,00 1,09 120 370,75 6 12 0,50 0,50 60 185
5 6894 I/Dlaha motor. kolenní a kyčelní 01.10.2017 05.09.2014 110 110,00 0,00 110 110,00 55 174,00 1,09 120 370,75 6 12 0,50 0,50 60 185
5 6895 I/Dlaha motorová hlezna 01.10.2017 05.09.2014 157 300,00 0,00 157 300,00 78 830,00 1,09 171 958,22 6 12 0,50 0,50 85 979
5 6896 I/Dlaha motorová zápěstí 01.10.2017 05.09.2014 117 370,00 0,00 117 370,00 58 822,00 1,09 128 307,28 6 12 0,50 0,50 64 154
5 6898 I/Přístroj kombinovaný Erigo Basic 01.10.2017 30.09.2014 1 727 744,48 0,00 1 727 744,48 866 030,48 1,09 1 888 746,72 6 12 0,50 0,50 944 373
5 6899 I/Přístroj terap. Armeo Spring 01.10.2017 30.09.2014 1 449 310,17 0,00 1 449 310,17 726 448,17 1,09 1 584 366,13 6 12 0,50 0,50 792 183
5 6917 Monitor s mod.EEG,hemodynamiku 01.10.2017 30.09.2014 426 646,00 0,00 426 646,00 213 832,00 1,09 466 403,59 6 12 0,50 0,50 233 202
5 6918 I/Monitor s modulem EEG 01.10.2017 30.09.2014 382 481,00 0,00 382 481,00 191 717,00 1,09 418 123,02 6 12 0,50 0,50 209 062
5 6919 I/Monitor s modulem EEG 01.10.2017 30.09.2014 382 481,00 0,00 382 481,00 191 717,00 1,09 418 123,02 6 12 0,50 0,50 209 062
5 6920 I/Monitor s modulem EEG 01.10.2017 30.09.2014 382 481,00 0,00 382 481,00 191 717,00 1,09 418 123,02 6 12 0,50 0,50 209 062
5 6921 I/Monitor s modulem EEG 01.10.2017 30.09.2014 382 481,00 0,00 382 481,00 191 717,00 1,09 418 123,02 6 12 0,50 0,50 209 062
5 6922 I/Monitor s modulem EEG 01.10.2017 30.09.2014 382 481,00 0,00 382 481,00 191 717,00 1,09 418 123,02 6 12 0,50 0,50 209 062
5 6923 I/Monitor s modulem EEG 01.10.2017 30.09.2014 382 481,00 0,00 382 481,00 191 717,00 1,09 418 123,02 6 12 0,50 0,50 209 062
5 6924 I/Monitor s modulem EEG 01.10.2017 30.09.2014 382 481,00 0,00 382 481,00 191 717,00 1,09 418 123,02 6 12 0,50 0,50 209 062
5 6925 I/Monitor transportní 01.10.2017 30.09.2014 240 790,00 0,00 240 790,00 120 682,00 1,09 263 228,35 6 12 0,50 0,50 131 614
5 6926 I/Centrální stanice vitál.funkcí 01.10.2017 30.09.2014 137 577,00 0,00 137 577,00 68 952,00 1,09 150 397,30 6 12 0,50 0,50 75 199
5 6927 I/Ventilátor vyšší tř. Savina 300 01.10.2017 30.09.2014 332 750,00 0,00 332 750,00 166 776,00 1,09 363 757,77 6 12 0,50 0,50 181 879
5 6928 I/Ventilátor vyšší tř. Savina 300 01.10.2017 30.09.2014 332 750,00 0,00 332 750,00 166 776,00 1,09 363 757,77 6 12 0,50 0,50 181 879
5 6929 I/Ventilátor nižší tř. Savina 300 01.10.2017 30.09.2014 294 030,00 0,00 294 030,00 147 366,00 1,09 321 429,59 6 12 0,50 0,50 160 715
5 6930 I/Ventilátor nižší tř. Savina 300 01.10.2017 30.09.2014 294 030,00 0,00 294 030,00 147 366,00 1,09 321 429,59 6 12 0,50 0,50 160 715
5 6931 I/Ventilátor nižší tř. Savina 300 01.10.2017 30.09.2014 294 030,00 0,00 294 030,00 147 366,00 1,09 321 429,59 6 12 0,50 0,50 160 715
5 6932 I/Ventilátor nižší tř. Savina 300 01.10.2017 30.09.2014 294 030,00 0,00 294 030,00 147 366,00 1,09 321 429,59 6 12 0,50 0,50 160 715
5 6933 I/Ventilátor nižší tř. Savina 300 01.10.2017 30.09.2014 294 030,00 0,00 294 030,00 147 366,00 1,09 321 429,59 6 12 0,50 0,50 160 715
5 6934 I/Ventilátor nižší tř. Savina 300 01.10.2017 30.09.2014 294 030,00 0,00 294 030,00 147 366,00 1,09 321 429,59 6 12 0,50 0,50 160 715
5 6935 I/Ventilátor transportní Carina 01.10.2017 30.09.2014 216 590,00 0,00 216 590,00 108 545,00 1,09 236 773,24 6 12 0,50 0,50 118 387
5 6936 I/Transkraniální ultrazvuk Aplio 500+přísl. 01.10.2017 30.09.2014 1 972 300,00 0,00 1 972 300,00 988 613,00 1,09 2 156 091,48 6 12 0,50 0,50 1 078 046
5 6937 I/Přístroj ultrazvuk.vaskulární Aplio 500 01.10.2017 30.09.2014 1 960 200,00 0,00 1 960 200,00 982 536,00 1,09 2 142 863,93 6 12 0,50 0,50 1 071 432
5 6938 I/Defibrilátor s monitorem a exter.stimulací 01.10.2017 30.09.2014 99 220,00 0,00 99 220,00 49 702,00 1,09 108 465,95 6 12 0,50 0,50 54 233
5 6939 I/Defibrilátor s monitorem a exter.stimulací 01.10.2017 30.09.2014 99 220,00 0,00 99 220,00 49 702,00 1,09 108 465,95 6 12 0,50 0,50 54 233
5 6940 I/Defibrilátor s monitor. a exter.stimulací 01.10.2017 30.09.2014 99 220,00 0,00 99 220,00 49 702,00 1,09 108 465,95 6 12 0,50 0,50 54 233
5 6941 I/Defibrilátor s monitorem a exter.stimulací 01.10.2017 30.09.2014 99 220,00 0,00 99 220,00 49 702,00 1,09 108 465,95 6 12 0,50 0,50 54 233
5 6942 Odpařovač (Vapor 3000) 01.10.2017 03.10.2014 66 550,00 0,00 66 550,00 33 876,00 1,09 72 751,55 6 12 0,50 0,50 36 376
5 6943 Odpařovač (Vapor 3000) 01.10.2017 03.10.2014 66 550,00 0,00 66 550,00 33 876,00 1,09 72 751,55 6 12 0,50 0,50 36 376
5 6944 Monitor vit.funkcí MX700 01.10.2017 07.10.2014 302 499,40 0,00 302 499,40 154 009,40 1,09 330 688,22 6 12 0,50 0,50 165 344
5 6945 Monitor vit.funkcí MX700 01.10.2017 07.10.2014 302 499,40 0,00 302 499,40 154 009,40 1,09 330 688,22 6 12 0,50 0,50 165 344
5 6949 I/Vířivka pro horní končetiny 01.10.2017 03.12.2014 55 660,00 0,00 55 660,00 29 200,00 1,09 60 846,75 6 12 0,50 0,50 30 423
5 6950 I/Vířivka pro dolní končetiny 01.10.2017 03.12.2014 84 700,00 0,00 84 700,00 44 440,00 1,09 92 592,89 6 12 0,50 0,50 46 296
5 6952 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 30.12.2014 55 539,00 0,00 55 539,00 29 139,00 1,09 60 714,48 6 12 0,50 0,50 30 357
5 6953 Pletysmograf celotělový 01.10.2017 31.12.2014 499 972,00 0,00 499 972,00 262 479,00 1,09 546 562,58 6 12 0,50 0,50 273 281
5 6954 Cystoskop flexibilní 01.10.2017 31.12.2014 244 146,90 0,00 244 146,90 128 166,90 1,09 266 898,06 6 12 0,50 0,50 133 449
5 6955 Přístroj na měření pulsní vlny 01.10.2017 31.12.2014 54 087,00 0,00 54 087,00 28 384,00 1,09 59 127,17 6 12 0,50 0,50 29 564
5 6968 R/Světlo operační 01.10.2017 05.05.2015 471 730,60 0,00 471 730,60 266 305,60 1,09 514 658,08 5 12 0,42 0,58 300 217
5 6969 R/Světlo operační 01.10.2017 05.05.2015 471 730,60 0,00 471 730,60 266 305,60 1,09 514 658,08 5 12 0,42 0,58 300 217
5 6970 R/Světlo operační 01.10.2017 05.05.2015 471 730,60 0,00 471 730,60 266 305,60 1,09 514 658,08 5 12 0,42 0,58 300 217
5 6971 R/Sterilizátor vč. úpravny vody 01.10.2017 06.05.2015 393 250,00 0,00 393 250,00 222 008,00 1,09 429 035,75 5 12 0,42 0,58 250 271
5 6977 R/Sterilizátor vč. úpravny vody 01.10.2017 06.05.2015 393 250,00 0,00 393 250,00 222 008,00 1,09 429 035,75 5 12 0,42 0,58 250 271
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5 6980 I/Upgrade CT na AQUILION CX 01.10.2017 23.06.2015 2 371 600,00 0,00 2 371 600,00 1 357 730,00 1,09 2 587 415,60 5 12 0,42 0,58 1 509 326
5 6981 Dynamický chodník pro nácvik chůze 01.10.2017 23.06.2015 3 570 710,00 0,00 3 570 710,00 2 044 224,00 1,09 3 895 644,61 5 12 0,42 0,58 2 272 459
5 6983 R/Světlo operační 01.10.2017 23.06.2015 471 730,60 0,00 471 730,60 270 040,60 1,09 514 658,08 5 12 0,42 0,58 300 217
5 6984 R/Světlo operační 01.10.2017 23.06.2015 471 730,60 0,00 471 730,60 270 040,60 1,09 514 658,08 5 12 0,42 0,58 300 217
5 6985 R/Světlo operační s HD kamerou 01.10.2017 23.06.2015 572 862,40 0,00 572 862,40 327 952,40 1,09 624 992,88 5 12 0,42 0,58 364 579
5 6989 Mikroskop BTL-KAPS 01.10.2017 09.07.2015 143 869,00 0,00 143 869,00 83 502,00 1,09 156 961,08 5 12 0,42 0,58 91 561
5 6993 Analyzátor (CUBE) 01.10.2017 30.12.2015 44 991,00 0,00 44 991,00 27 855,00 1,09 49 085,18 5 12 0,42 0,58 28 633
5 6994 Generátor vysokofr. (ForceTriad) 01.10.2017 05.11.2015 496 100,00 0,00 496 100,00 303 628,00 1,09 541 245,10 5 12 0,42 0,58 315 726
5 6995 Gama detekční přístroj 01.10.2017 03.12.2015 532 394,00 0,00 532 394,00 330 074,00 1,09 580 841,85 5 12 0,42 0,58 338 824
5 6999 Jednotka elektrochirurgická 01.10.2017 28.12.2015 230 384,00 0,00 230 384,00 142 832,00 1,09 251 348,94 5 12 0,42 0,58 146 620
5 7100 Přístroj ultrazvuk. (SIUI APOGEE) 01.10.2017 28.12.2015 423 907,00 0,00 423 907,00 262 819,00 1,09 462 482,54 5 12 0,42 0,58 269 781
5 7101 Lůžko vyhřívané pro novoroz. 01.10.2017 28.12.2015 229 792,00 0,00 229 792,00 142 432,00 1,09 250 703,07 5 12 0,42 0,58 146 243
5 7102 EEG - syst. Inomed-Walter 01.10.2017 28.12.2015 338 965,00 0,00 338 965,00 210 133,00 1,09 369 810,82 5 12 0,42 0,58 215 723
5 7103 Analyzátor (CUBE) 01.10.2017 30.12.2015 44 991,00 0,00 44 991,00 27 855,00 1,09 49 085,18 5 12 0,42 0,58 28 633
5 7104 Inkubátor CO2 01.10.2017 28.12.2015 173 030,00 0,00 173 030,00 107 270,00 1,09 188 775,73 5 12 0,42 0,58 110 119
5 7105 Monitor fetální (Corometrics) 01.10.2017 30.12.2015 299 623,83 0,00 299 623,83 185 764,83 1,09 326 889,60 5 12 0,42 0,58 190 686
5 7106 Generátor (VAPR VUE) 01.10.2017 22.01.2016 199 650,00 0,00 199 650,00 125 343,00 1,07 214 599,16 4 12 0,33 0,67 143 066
5 7107 Analyzátor (CUBE) 01.10.2017 11.02.2016 44 991,00 0,00 44 991,00 28 569,00 1,07 48 359,78 4 12 0,33 0,67 32 240
5 7109 Defibrilátor (PHILIPS bifázický) 01.10.2017 23.03.2016 147 499,00 0,00 147 499,00 94 939,00 1,07 158 543,26 4 12 0,33 0,67 105 696
5 7110 Defibrilátor (PHILIPS bifázický) 01.10.2017 23.03.2016 147 499,00 0,00 147 499,00 94 939,00 1,07 158 543,26 4 12 0,33 0,67 105 696
5 7111 EKG (BTL-08 SD3 ECG) 01.10.2017 04.04.2016 49 973,00 0,00 49 973,00 32 549,00 1,07 53 714,82 4 12 0,33 0,67 35 810
5 7112 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7113 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7114 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7115 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7116 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7117 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7118 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7119 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7120 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7121 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7122 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7123 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7124 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7125 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7126 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7127 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 04.04.2016 57 354,00 0,00 57 354,00 37 372,00 1,07 61 648,49 4 12 0,33 0,67 41 099
5 7128 Lůžko vyhřívané pro novoroz. 01.10.2017 09.05.2016 246 840,00 0,00 246 840,00 162 775,00 1,07 265 322,60 4 12 0,33 0,67 176 882
5 7130 Jednotka elektrokoagulační 01.10.2017 02.06.2016 49 203,44 0,00 49 203,44 32 823,44 1,07 52 887,64 4 12 0,33 0,67 35 258
5 7134 Fibrobronchoskop (mobil.PENTAX) 01.10.2017 06.12.2016 236 555,00 0,00 236 555,00 169 127,00 1,07 254 267,49 4 12 0,33 0,67 169 512
5 7136 EKG (BTL-08MT 12ti kanál.) 01.10.2017 20.12.2016 56 023,00 0,00 56 023,00 40 039,00 1,07 60 217,83 4 12 0,33 0,67 40 145
5 7137 Monitor endoskopický 01.10.2017 28.12.2016 92 565,00 0,00 92 565,00 66 177,00 1,07 99 495,98 4 12 0,33 0,67 66 331
5 7161 Mlýnek kostní 01.10.2017 29.05.2017 41 853,90 0,00 41 853,90 31 561,90 1,06 44 246,71 3 12 0,25 0,75 33 185
5 7162 Světlo operační a zákrok. 01.10.2017 25.07.2017 101 133,00 0,00 101 133,00 77 904,00 1,06 106 914,83 3 12 0,25 0,75 80 186
5 7163 Světlo operační a zákrok. 01.10.2017 25.07.2017 101 133,00 0,00 101 133,00 77 904,00 1,06 106 914,83 3 12 0,25 0,75 80 186
5 7164 Světlo operační a zákrok. 01.10.2017 25.07.2017 101 133,00 0,00 101 133,00 77 904,00 1,06 106 914,83 3 12 0,25 0,75 80 186
5 7166 EKG holterovský systém 01.10.2017 18.09.2017 307 945,00 0,00 307 945,00 238 636,00 1,06 325 550,38 3 12 0,25 0,75 244 163
5 7169 Přístroj urodyn. UROMIC JIVE 29.12.2017 314 721,00 0,00 314 721,00 242 596,00 1,06 332 713,77 3 12 0,25 0,75 249 535
5 7170 Magnetická rezonance 29.12.2017 01.12.2017 0,00 26 583 700,00 26 583 700,00 0,00 1,06 28 103 504,55 3 12 0,25 0,75 21 077 628
5 7171 Diagnostický systém 29.12.2017 491 018,00 906 532,00 1 397 550,00 388 718,00 1,06 1 477 448,69 3 12 0,25 0,75 1 108 087
5 7172 Přístroj ultrazvukový (eZono 4000) 15.02.2018 70 059,00 580 800,00 650 859,00 65 387,00 1,03 673 068,41 2 12 0,17 0,83 560 890
5 7173 Přístroj ultrazvukový (eZono 4000) 15.02.2018 70 059,00 580 800,00 650 859,00 65 387,00 1,03 673 068,41 2 12 0,17 0,83 560 890
5 7174 Přístroj ultrazvukový (HITACHI) 19.02.2018 0,00 756 002,00 756 002,00 0,00 1,03 781 799,22 2 12 0,17 0,83 651 499
5 7175 Přístroj ultrazvukový (HITACHI) 19.02.2018 756 002,00 0,00 756 002,00 596 589,00 1,03 781 799,22 2 12 0,17 0,83 651 499
5 7176 Dlaha motorová (Spectra) 27.02.2018 0,00 105 270,00 105 270,00 0,00 1,03 108 862,15 2 12 0,17 0,83 90 718
5 7177 Dlaha motorová (Spectra) 27.02.2018 0,00 105 270,00 105 270,00 0,00 1,03 108 862,15 2 12 0,17 0,83 90 718
5 7178 Dlaha motorová (Spectra) 27.02.2018 0,00 105 270,00 105 270,00 0,00 1,03 108 862,15 2 12 0,17 0,83 90 718
5 7179 Dlaha motorová (Spectra) 27.02.2018 105 270,00 0,00 105 270,00 83 075,00 1,03 108 862,15 2 12 0,17 0,83 90 718
5 7180 Dlaha motorová (Spectra) 27.02.2018 105 270,00 0,00 105 270,00 83 075,00 1,03 108 862,15 2 12 0,17 0,83 90 718
5 7181 Stanice diagnostická (pro MR) 13.04.2018 155 485,00 0,00 155 485,00 125 539,00 1,03 160 790,65 2 12 0,17 0,83 133 992
5 7182 Videolaryngoskop (VL3R) 27.04.2018 49 973,00 0,00 49 973,00 40 425,00 1,03 51 678,24 2 12 0,17 0,83 43 065
5 7183 Videolaryngoskop (VL3R) 27.04.2018 49 973,00 0,00 49 973,00 40 425,00 1,03 51 678,24 2 12 0,17 0,83 43 065
5 7186 Diagnostický systém (Ergometrie) 17.05.2018 343 035,00 0,00 343 035,00 285 862,40 1,03 354 740,46 2 12 0,17 0,83 295 617
5 7187 Ohřev pacienta (Bair Hugger) 31.05.2018 61 067,00 0,00 61 067,00 49 867,00 1,03 63 150,80 2 12 0,17 0,83 52 626
5 7207 Chodítko elektr. (DOUBLE BURE 2.0) 22.06.2018 0,00 108 900,00 108 900,00 0,00 1,03 112 616,02 2 12 0,17 0,83 93 847
5 7211 Přístroj ultrazvukový (Flex-Focus 500) 21.08.2018 1 583 648,00 0,00 1 583 648,00 1 359 299,00 1,03 1 637 687,17 2 12 0,17 0,83 1 364 739
5 7212 ORL vyšetřovací jednotka 23.08.2018 535 379,02 0,00 535 379,02 459 542,02 1,03 553 647,88 2 12 0,17 0,83 461 373
5 7213 Dlaha motorová (Spectra) 27.09.2018 105 270,00 0,00 105 270,00 89 830,00 1,03 108 862,15 2 12 0,17 0,83 90 718
5 7216 Světlo operační a zákrok. 30.10.2018 101 133,00 0,00 101 133,00 88 503,00 1,03 104 583,98 2 12 0,17 0,83 87 153
5 7219 Přístroj VacuDAP metr-C 19.12.2018 134 915,00 0,00 134 915,00 120 303,00 1,03 139 518,73 2 12 0,17 0,83 116 266
5 7220 RTG - Shimadzu RADspeed Pro 28.12.2018 4 391 822,00 0,00 4 391 822,00 3 868 455,00 1,03 4 541 685,12 2 12 0,17 0,83 3 784 738
5 7221 Zařízení překládací (ALVO) 28.12.2018 1 013 690,00 0,00 1 013 690,00 903 879,00 1,03 1 048 280,37 2 12 0,17 0,83 873 567
5 7222 RTG - Shimadzu Mobile Art Evolution 28.12.2018 1 651 643,71 0,00 1 651 643,71 1 454 823,71 1,03 1 708 003,12 2 12 0,17 0,83 1 423 336
5 7223 Pumpa urologická - kompl. set 26.02.2019 170 513,28 0,00 170 513,28 154 882,28 1,00 170 513,28 1 12 0,08 0,92 156 304
5 7224 Lithotriptor (Swiss) 17.04.2019 0,00 779 740,00 779 740,00 0,00 1,00 779 740,00 1 12 0,08 0,92 714 762
5 7227 Kabina audiometrická 25.06.2019 209 935,00 0,00 209 935,00 197 692,00 1,00 209 935,00 1 12 0,08 0,92 192 440
5 7232 Přístroj pro diagn. sluchu (TITAN) 24.09.2019 203 038,00 0,00 203 038,00 196 270,00 1,00 203 038,00 1 12 0,08 0,92 186 118
5 7233 Kombin. audiometr a tympanometr 24.09.2019 243 936,00 0,00 243 936,00 235 804,00 1,00 243 936,00 1 12 0,08 0,92 223 608
5 7234 Prošívač manžety (GT Cayenne ..) 21.10.2019 49 610,00 0,00 49 610,00 48 368,00 1,00 49 610,00 1 12 0,08 0,92 45 476
5 7235 Ventilátor (Fabian HFO) 22.10.2019 544 287,04 0,00 544 287,04 530 679,04 1,00 544 287,04 1 12 0,08 0,92 498 930
5 7236 Přístroj ultrazvuk. (Aplio a)+přísluš. 26.11.2019 0,00 1 957 780,00 1 957 780,00 0,00 1,00 1 957 780,00 1 12 0,08 0,92 1 794 632
5 7237 Videogastroskop (GIF-H180J) 29.11.2019 0,00 894 553,00 894 553,00 0,00 1,00 894 553,00 1 12 0,08 0,92 820 007
5 7238 Videokolonoskop (CF-H190L) 29.11.2019 0,00 1 002 485,00 1 002 485,00 0,00 1,00 1 002 485,00 1 12 0,08 0,92 918 945
5 7239 Skříň na sušení a sklad. endoskopů 29.11.2019 0,00 601 370,00 601 370,00 0,00 1,00 601 370,00 1 12 0,08 0,92 551 256
5 7240 Fotometr (DYNARead) 13.12.2019 102 850,00 0,00 102 850,00 101 993,00 1,00 102 850,00 1 12 0,08 0,92 94 279
5 7241 Bilirubinmetr JM-105 19.12.2019 0,00 193 358,00 193 358,00 0,00 1,00 193 358,00 1 12 0,08 0,92 177 245
5 7242 Motomed pro ruce a nohy 12.12.2019 0,00 189 050,40 189 050,40 0,00 1,00 189 050,40 1 12 0,08 0,92 173 296
5 7265 Odsávačka (Medela Basic 35) /D 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1 12 0,08 0,92 0
5 60332 Laryngoskop tubus l05 mm 01.10.2017 01.05.1997 23 473,00 0,00 23 473,00 0,00 1,32 31 078,94 23 12 1,92 0,10 3 108

5 Celkem 284 029 581,83 35 450 880,40 319 480 462,23 54 733 273,27 107 409 873
10%

6 1716 Zvedák hydraulický 01.10.2017 01.01.1992 12 751,00 0,00 12 751,00 0,00 1,69 21 546,92 28 20 1,40 0,10 2 155
6 1854 Zvedák hydraulický 01.10.2017 01.01.1992 11 939,00 0,00 11 939,00 0,00 1,69 20 174,79 28 20 1,40 0,10 2 017
6 2823 Vozík vysokozdvižný 01.10.2017 01.01.1992 106 504,00 0,00 106 504,00 0,00 1,69 179 972,83 28 20 1,40 0,10 17 997
6 3201 Vozík transportní 01.10.2017 01.01.1992 25 248,00 0,00 25 248,00 0,00 1,69 42 664,63 28 20 1,40 0,10 4 266
6 3211 Vozík transportní 01.10.2017 01.01.1992 25 248,00 0,00 25 248,00 0,00 1,69 42 664,63 28 20 1,40 0,10 4 266
6 3217 Vozík transportní 01.10.2017 01.01.1992 25 248,00 0,00 25 248,00 0,00 1,69 42 664,63 28 20 1,40 0,10 4 266
6 3328 Vozík transportní 01.10.2017 01.01.1992 25 352,00 0,00 25 352,00 0,00 1,69 42 840,37 28 20 1,40 0,10 4 284
6 3329 Vozík transportní 01.10.2017 01.01.1992 25 353,00 0,00 25 353,00 0,00 1,69 42 842,06 28 20 1,40 0,10 4 284
6 3762 Vozík transportní 01.10.2017 01.01.1992 24 463,00 0,00 24 463,00 0,00 1,69 41 338,12 28 20 1,40 0,10 4 134
6 3763 Vozík transportní 01.10.2017 01.01.1992 24 463,00 0,00 24 463,00 0,00 1,69 41 338,12 28 20 1,40 0,10 4 134
6 3764 Vozík transportní 01.10.2017 01.01.1992 24 463,00 0,00 24 463,00 0,00 1,69 41 338,12 28 20 1,40 0,10 4 134
6 3765 Vozík transportní 01.10.2017 01.12.1990 24 463,00 0,00 24 463,00 0,00 1,69 41 338,12 28 20 1,40 0,10 4 134
6 3766 Vozík transportní 01.10.2017 01.01.1992 24 463,00 0,00 24 463,00 0,00 1,69 41 338,12 28 20 1,40 0,10 4 134
6 3767 Vozík transportní 01.10.2017 01.01.1992 24 463,00 0,00 24 463,00 0,00 1,69 41 338,12 28 20 1,40 0,10 4 134
6 3990 Vozík vysokozdvižný (ruční) 01.10.2017 01.01.1992 15 080,00 0,00 15 080,00 0,00 1,69 25 482,52 28 20 1,40 0,10 2 548
6 4449 Vozík (EPK 5) 01.10.2017 01.04.1994 29 955,00 0,00 29 955,00 0,00 1,56 46 695,87 26 20 1,30 0,10 4 670
6 4450 Vozík (EPK 5) 01.10.2017 01.04.1994 29 955,00 0,00 29 955,00 0,00 1,56 46 695,87 26 20 1,30 0,10 4 670
6 4451 Vozík (EKG 3) 01.10.2017 01.04.1994 24 957,00 0,00 24 957,00 0,00 1,56 38 904,65 26 20 1,30 0,10 3 890
6 4452 Vozík (EKG 3) 01.10.2017 01.04.1994 24 957,00 0,00 24 957,00 0,00 1,56 38 904,65 26 20 1,30 0,10 3 890
6 6006 Vozík (pro anesteziologa) 01.10.2017 01.03.1997 73 427,00 0,00 73 427,00 0,00 1,37 100 398,22 23 20 1,15 0,10 10 040
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6 6076 Vůz tabletovací (na stravu) 01.10.2017 01.03.1998 20 491,00 0,00 20 491,00 0,00 1,34 27 478,96 22 20 1,10 0,10 2 748
6 6077 Vůz tabletovací (na stravu) 01.10.2017 01.03.1998 20 491,00 0,00 20 491,00 0,00 1,34 27 478,96 22 20 1,10 0,10 2 748
6 6078 Vůz tabletovací (na stravu) 01.10.2017 01.03.1998 20 491,00 0,00 20 491,00 0,00 1,34 27 478,96 22 20 1,10 0,10 2 748
6 6079 Vůz tabletovací (na stravu) 01.10.2017 01.03.1998 20 491,00 0,00 20 491,00 0,00 1,34 27 478,96 22 20 1,10 0,10 2 748
6 6080 Vůz tabletovací (na stravu) 01.10.2017 01.03.1998 20 491,00 0,00 20 491,00 0,00 1,34 27 478,96 22 20 1,10 0,10 2 748
6 6081 Vůz tabletovací (na stravu) 01.10.2017 01.03.1998 20 491,00 0,00 20 491,00 0,00 1,34 27 478,96 22 20 1,10 0,10 2 748
6 6082 Vůz tabletovací (na stravu) 01.10.2017 01.03.1998 20 491,00 0,00 20 491,00 0,00 1,34 27 478,96 22 20 1,10 0,10 2 748
6 6083 Vůz tabletovací (na stravu) 01.10.2017 01.03.1998 20 491,00 0,00 20 491,00 0,00 1,34 27 478,96 22 20 1,10 0,10 2 748
6 6084 Vůz tabletovací (na stravu) 01.10.2017 01.03.1998 20 491,00 0,00 20 491,00 0,00 1,34 27 478,96 22 20 1,10 0,10 2 748
6 6085 Vůz tabletovací (na stravu) 01.10.2017 01.03.1998 20 491,00 0,00 20 491,00 0,00 1,34 27 478,96 22 20 1,10 0,10 2 748
6 6427 Auto - Škoda Felicia LX 1,3 (Burger) 01.10.2017 28.06.2001 250 537,00 0,00 250 537,00 0,00 0,84 211 482,13 19 8 2,38 0,10 21 148
6 6459 Traktor - CUB CADET RBH1200 01.10.2017 17.05.2002 179 991,00 0,00 179 991,00 0,00 0,83 150 061,78 19 20 0,95 0,10 15 006
6 6464 Vozík hydraulický (zavážející) 01.10.2017 10.09.2002 75 640,00 0,00 75 640,00 0,00 1,16 87 521,50 22 20 1,10 0,10 8 752
6 6561 Auto - AVIE  A  21/N 01.10.2017 08.02.2006 61 087,00 0,00 61 087,00 0,00 0,88 53 699,04 14 15 0,93 0,10 5 370
6 6653 Traktor komunální 01.10.2017 24.09.2008 484 200,00 0,00 484 200,00 164 490,00 0,93 452 449,18 12 20 0,60 0,40 180 980
6 6697 Auto - Škoda Praktik (OCÚ) 01.10.2017 04.12.2009 307 384,00 0,00 307 384,00 15 352,00 1,02 314 647,33 11 8 1,38 0,10 31 465
6 6698 Auto - Škoda Praktik (Šnejdárek) 01.10.2017 04.12.2009 361 983,00 0,00 361 983,00 18 087,00 1,02 370 536,47 11 8 1,38 0,10 37 054
6 6699 Auto - Škoda Praktik (Fejfarová) 01.10.2017 04.12.2009 361 983,00 0,00 361 983,00 18 087,00 1,02 370 536,47 11 8 1,38 0,10 37 054
6 6701 Auto - VW Transporter (sanitka) 01.10.2017 07.12.2009 1 019 266,00 0,00 1 019 266,00 50 962,00 1,02 1 043 350,74 11 8 1,38 0,10 104 335
6 6711 Vozík nerez vyhřívaný 01.10.2017 30.12.2009 77 112,00 0,00 77 112,00 33 144,00 1,03 79 467,14 11 20 0,55 0,45 35 760
6 6755 Auto - VW Transporter (sanitka) 01.10.2017 22.11.2010 1 038 400,00 0,00 1 038 400,00 140 217,00 1,07 1 107 967,68 10 8 1,25 0,10 110 797
6 6801 Auto - VW Transporter (sanitka,Novák) 01.10.2017 08.11.2011 1 154 594,00 0,00 1 154 594,00 265 036,00 1,10 1 270 757,42 9 8 1,13 0,10 127 076
6 6948 Auto - VW Transporter (sanitka,Nacke) 01.10.2017 22.10.2014 1 203 876,00 0,00 1 203 876,00 612 954,00 1,12 1 342 737,08 6 8 0,75 0,25 335 684
6 7132 Auto - VW Transporter (sanitka) 01.10.2017 28.04.2017 1 201 773,00 0,00 1 201 773,00 897 321,00 1,05 1 256 293,59 3 8 0,38 0,63 785 183
6 7133 Vozík zavážející (zdvižný) 01.10.2017 28.12.2016 116 160,00 0,00 116 160,00 99 600,00 1,05 121 868,97 4 20 0,20 0,80 97 495
6 7135 Auto - VW Transporter (Šnejdárek) 01.10.2017 28.04.2017 686 320,00 0,00 686 320,00 512 432,00 1,05 717 456,14 3 8 0,38 0,63 448 410
6 7168 Auto - VW Transporter (sanitka) 27.12.2017 1 220 890,00 0,00 1 220 890,00 941 090,00 1,05 1 276 277,87 3 8 0,38 0,63 797 674
6 7218 Auto - VW Transporter (sanitka) 29.11.2018 137 158,00 1 000 000,00 1 137 158,00 121 156,00 1,03 1 167 338,50 2 8 0,25 0,75 875 504
6 7229 Auto - VW Transporter (sanitka) 26.08.2019 195 061,00 1 000 000,00 1 195 061,00 186 931,00 1,00 1 195 061,00 1 8 0,13 0,88 1 045 678
6 7230 Tahač (ER 30 MEP) 21.08.2019 272 627,52 0,00 272 627,52 263 162,52 1,00 272 627,52 1 20 0,05 0,95 258 996
6 7231 Tahač (ER 30 MEP) 21.08.2019 272 627,52 0,00 272 627,52 263 162,52 1,00 272 627,52 1 20 0,05 0,95 258 996

6 Celkem 11 486 332,04 2 000 000,00 13 486 332,04 4 603 184,04 5 743 944
10%

7 3053 Komplet mycí 01.10.2017 01.01.1992 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 1,94 27 141,76 28 20 1,40 0,10 2 714
7 3183 Dřez (2dílný nerez) 01.10.2017 01.01.1992 37 184,00 0,00 37 184,00 0,00 1,94 72 088,52 28 20 1,40 0,10 7 209
7 3185 Dřez (1dílný nerez) 01.10.2017 01.01.1992 11 480,00 0,00 11 480,00 0,00 1,94 22 256,25 28 20 1,40 0,10 2 226
7 3186 Dřez (1dílný nerez) 01.10.2017 01.01.1992 11 480,00 0,00 11 480,00 0,00 1,94 22 256,25 28 20 1,40 0,10 2 226
7 3730 Kartotéka 01.10.2017 01.01.1992 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1,94 87 241,38 28 20 1,40 0,10 8 724
7 3731 Kartotéka (přesouvací) 01.10.2017 30.11.1999 38 326,00 0,00 38 326,00 0,00 1,23 47 013,23 21 20 1,05 0,10 4 701
7 4025 Matrace 220/V + pohon 01.10.2017 01.01.1992 19 607,00 0,00 19 607,00 0,00 1,94 38 012,04 28 20 1,40 0,10 3 801
7 4493 Komplet mycí nerez /B0425 01.10.2017 01.08.1994 10 159,00 0,00 10 159,00 0,00 1,56 15 841,15 26 20 1,30 0,10 1 584
7 4495 Komplet mycí pravý 01.10.2017 01.08.1994 10 159,00 0,00 10 159,00 0,00 1,56 15 841,15 26 20 1,30 0,10 1 584
7 4496 Komplet mycí levý 01.10.2017 01.08.1994 10 159,00 0,00 10 159,00 0,00 1,56 15 841,15 26 20 1,30 0,10 1 584
7 4501 Komplet mycí levý 01.10.2017 01.08.1994 10 159,00 0,00 10 159,00 0,00 1,56 15 841,15 26 20 1,30 0,10 1 584
7 4504 Komplet mycí levý 01.10.2017 01.08.1994 10 159,00 0,00 10 159,00 0,00 1,56 15 841,15 26 20 1,30 0,10 1 584
7 4505 Komplet mycí pravý 01.10.2017 01.08.1994 10 159,00 0,00 10 159,00 0,00 1,56 15 841,15 26 20 1,30 0,10 1 584
7 4506 Komplet mycí levý 01.10.2017 01.08.1994 10 159,00 0,00 10 159,00 0,00 1,56 15 841,15 26 20 1,30 0,10 1 584
7 4507 Komplet mycí pravý 01.10.2017 01.08.1994 10 159,00 0,00 10 159,00 0,00 1,56 15 841,15 26 20 1,30 0,10 1 584
7 4508 Komplet mycí levý 01.10.2017 01.08.1994 10 369,00 0,00 10 369,00 0,00 1,56 16 168,61 26 20 1,30 0,10 1 617
7 4604 Lůžko (koupací Aquaoll) 01.10.2017 01.03.1995 65 320,00 0,00 65 320,00 0,00 1,43 93 235,32 25 20 1,25 0,10 9 324
7 4656 Trezor na opiáty /G1130 01.10.2017 01.03.1996 25 900,00 0,00 25 900,00 0,00 1,34 34 578,89 24 20 1,20 0,10 3 458
7 4657 Trezor na opiáty 01.10.2017 01.03.1996 25 900,00 0,00 25 900,00 0,00 1,34 34 578,89 24 20 1,20 0,10 3 458
7 6041 Linka pracovní /G0149 01.10.2017 01.06.1997 25 439,00 0,00 25 439,00 0,00 1,27 32 423,51 23 20 1,15 0,10 3 242
7 6042 Linka pracovní 01.10.2017 01.06.1997 43 901,00 0,00 43 901,00 0,00 1,27 55 954,42 23 20 1,15 0,10 5 595
7 6043 Linka pracovní 01.10.2017 01.06.1997 47 752,00 0,00 47 752,00 0,00 1,27 60 862,75 23 20 1,15 0,10 6 086
7 6044 Linka pracovní 01.10.2017 01.06.1997 24 683,00 0,00 24 683,00 0,00 1,27 31 459,94 23 20 1,15 0,10 3 146
7 6045 Linka pracovní 01.10.2017 01.06.1997 24 683,00 0,00 24 683,00 0,00 1,27 31 459,94 23 20 1,15 0,10 3 146
7 6046 Linka pracovní 01.10.2017 01.06.1997 20 303,00 0,00 20 303,00 0,00 1,27 25 877,38 23 20 1,15 0,10 2 588
7 6086 Linka pracovní 01.10.2017 01.03.1998 30 661,00 0,00 30 661,00 0,00 1,24 37 886,36 22 20 1,10 0,10 3 789
7 6087 Linka pracovní 01.10.2017 01.03.1998 45 503,00 0,00 45 503,00 0,00 1,24 56 225,93 22 20 1,10 0,10 5 623
7 6088 Linka pracovní 01.10.2017 01.03.1998 33 232,00 0,00 33 232,00 0,00 1,24 41 063,23 22 20 1,10 0,10 4 106
7 6089 Linka pracovní 01.10.2017 01.03.1998 43 121,00 0,00 43 121,00 0,00 1,24 53 282,60 22 20 1,10 0,10 5 328
7 6091 Linka pracovní 01.10.2017 01.03.1998 56 196,00 0,00 56 196,00 0,00 1,24 69 438,77 22 20 1,10 0,10 6 944
7 6092 Linka pracovní 01.10.2017 01.03.1998 55 329,00 0,00 55 329,00 0,00 1,24 68 367,46 22 20 1,10 0,10 6 837
7 6093 Linka pracovní 01.10.2017 01.03.1998 55 664,00 0,00 55 664,00 0,00 1,24 68 781,40 22 20 1,10 0,10 6 878
7 6095 Linka pracovní 01.10.2017 01.03.1998 24 370,00 0,00 24 370,00 0,00 1,24 30 112,87 22 20 1,10 0,10 3 011
7 6102 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 34 269,00 0,00 34 269,00 0,00 1,24 42 344,60 22 20 1,10 0,10 4 234
7 6103 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 115 866,00 0,00 115 866,00 0,00 1,24 143 170,20 22 20 1,10 0,10 14 317
7 6104 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 43 811,00 0,00 43 811,00 0,00 1,24 54 135,20 22 20 1,10 0,10 5 414
7 6105 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 42 554,00 0,00 42 554,00 0,00 1,24 52 581,99 22 20 1,10 0,10 5 258
7 6106 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 33 957,00 0,00 33 957,00 0,00 1,24 41 959,08 22 20 1,10 0,10 4 196
7 6111 Lůžko (Akord) 01.10.2017 01.11.1998 33 989,00 0,00 33 989,00 0,00 1,24 41 998,62 22 20 1,10 0,10 4 200
7 6118 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 30 643,00 0,00 30 643,00 0,00 1,24 37 864,12 22 20 1,10 0,10 3 786
7 6119 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 36 189,00 0,00 36 189,00 0,00 1,24 44 717,05 22 20 1,10 0,10 4 472
7 6120 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 96 341,00 0,00 96 341,00 0,00 1,24 119 044,07 22 20 1,10 0,10 11 904
7 6121 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 24 735,00 0,00 24 735,00 0,00 1,24 30 563,88 22 20 1,10 0,10 3 056
7 6129 Lehátko transportní 01.10.2017 01.11.1998 27 214,00 0,00 27 214,00 0,00 1,24 33 627,07 22 20 1,10 0,10 3 363
7 6133 Lůžko (Classic) 01.10.2017 01.11.1998 27 016,00 0,00 27 016,00 0,00 1,24 33 382,41 22 20 1,10 0,10 3 338
7 6135 Lehátko transportní 01.10.2017 01.11.1998 27 214,00 0,00 27 214,00 0,00 1,24 33 627,07 22 20 1,10 0,10 3 363
7 6143 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 29 514,00 0,00 29 514,00 0,00 1,24 36 469,07 22 20 1,10 0,10 3 647
7 6144 Lůžko (Akord) 01.10.2017 01.11.1998 28 008,00 0,00 28 008,00 0,00 1,24 34 608,18 22 20 1,10 0,10 3 461
7 6152 Skříň (lékárna) 01.10.2017 01.11.1998 21 864,00 0,00 21 864,00 0,00 1,24 27 016,32 22 20 1,10 0,10 2 702
7 6153 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 31 787,00 0,00 31 787,00 0,00 1,24 39 277,71 22 20 1,10 0,10 3 928
7 6155 Lůžko (Junior) 01.10.2017 01.11.1998 86 109,00 0,00 86 109,00 0,00 1,24 106 400,86 22 20 1,10 0,10 10 640
7 6157 Lůžko (Fantazie) 01.10.2017 01.11.1998 110 125,00 0,00 110 125,00 0,00 1,24 136 076,31 22 20 1,10 0,10 13 608
7 6160 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 32 630,00 0,00 32 630,00 0,00 1,24 40 319,37 22 20 1,10 0,10 4 032
7 6161 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 41 612,00 0,00 41 612,00 0,00 1,24 51 418,00 22 20 1,10 0,10 5 142
7 6162 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 21 284,00 0,00 21 284,00 0,00 1,24 26 299,64 22 20 1,10 0,10 2 630
7 6163 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 33 815,00 0,00 33 815,00 0,00 1,24 41 783,61 22 20 1,10 0,10 4 178
7 6164 Skříň (lékárna) 01.10.2017 01.11.1998 23 164,00 0,00 23 164,00 0,00 1,24 28 622,67 22 20 1,10 0,10 2 862
7 6165 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 34 745,00 0,00 34 745,00 0,00 1,24 42 932,77 22 20 1,10 0,10 4 293
7 6166 Lůžko (Classic) 01.10.2017 01.11.1998 27 016,00 0,00 27 016,00 0,00 1,24 33 382,41 22 20 1,10 0,10 3 338
7 6167 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 101 169,00 0,00 101 169,00 0,00 1,24 125 009,80 22 20 1,10 0,10 12 501
7 6168 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 33 957,00 0,00 33 957,00 0,00 1,24 41 959,08 22 20 1,10 0,10 4 196
7 6169 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 30 077,00 0,00 30 077,00 0,00 1,24 37 164,74 22 20 1,10 0,10 3 716
7 6170 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 101 472,00 0,00 101 472,00 0,00 1,24 125 384,21 22 20 1,10 0,10 12 538
7 6171 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 33 957,00 0,00 33 957,00 0,00 1,24 41 959,08 22 20 1,10 0,10 4 196
7 6172 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 36 189,00 0,00 36 189,00 0,00 1,24 44 717,05 22 20 1,10 0,10 4 472
7 6173 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 36 189,00 0,00 36 189,00 0,00 1,24 44 717,05 22 20 1,10 0,10 4 472
7 6174 Lůžko (Classic) 01.10.2017 01.11.1998 29 119,00 0,00 29 119,00 0,00 1,24 35 980,99 22 20 1,10 0,10 3 598
7 6182 Lůžko (Classic) 01.10.2017 01.11.1998 27 016,00 0,00 27 016,00 0,00 1,24 33 382,41 22 20 1,10 0,10 3 338
7 6183 Lehátko vyšetřovací (poj.) 01.10.2017 01.11.1998 27 600,00 0,00 27 600,00 0,00 1,24 34 104,03 22 20 1,10 0,10 3 410
7 6185 Linka pracovní 01.10.2017 01.11.1998 22 150,00 0,00 22 150,00 0,00 1,24 27 369,72 22 20 1,10 0,10 2 737
7 6186 Lehátko vyšetř.(3dílné) 01.10.2017 01.11.1998 29 265,00 0,00 29 265,00 0,00 1,24 36 161,39 22 20 1,10 0,10 3 616
7 6187 Lehátko vyšetřovací (poj.) 01.10.2017 01.11.1998 27 600,00 0,00 27 600,00 0,00 1,24 34 104,03 22 20 1,10 0,10 3 410
7 6188 Lehátko vyšetřovací (poj.) 01.10.2017 01.11.1998 27 600,00 0,00 27 600,00 0,00 1,24 34 104,03 22 20 1,10 0,10 3 410
7 6189 Lehátko vyšetřovací (poj.) 01.10.2017 01.11.1998 27 600,00 0,00 27 600,00 0,00 1,24 34 104,03 22 20 1,10 0,10 3 410
7 6190 Lehátko vyšetřovací 01.10.2017 01.11.1998 27 214,00 0,00 27 214,00 0,00 1,24 33 627,07 22 20 1,10 0,10 3 363
7 6191 Lehátko vyšetřovací (poj.) 01.10.2017 01.11.1998 24 082,00 0,00 24 082,00 0,00 1,24 29 757,00 22 20 1,10 0,10 2 976
7 6194 Linka pracovní 01.10.2017 01.12.1998 24 756,00 0,00 24 756,00 0,00 1,24 30 589,83 22 20 1,10 0,10 3 059
7 6196 Lehátko urgentní 01.10.2017 01.12.1998 48 645,00 0,00 48 645,00 0,00 1,24 60 108,35 22 20 1,10 0,10 6 011
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7 6200 Stůl mycí (zakrytý) 01.10.2017 01.12.1998 28 919,00 0,00 28 919,00 0,00 1,24 35 733,86 22 20 1,10 0,10 3 573
7 6202 Linka pracovní 01.10.2017 01.12.1998 27 394,00 0,00 27 394,00 0,00 1,24 33 849,48 22 20 1,10 0,10 3 385
7 6203 Linka pracovní 01.10.2017 01.12.1998 54 292,00 0,00 54 292,00 0,00 1,24 67 086,09 22 20 1,10 0,10 6 709
7 6204 Linka pracovní 01.10.2017 01.12.1998 20 198,00 0,00 20 198,00 0,00 1,24 24 957,72 22 20 1,10 0,10 2 496
7 6206 Linka pracovní 01.10.2017 01.12.1998 21 449,00 0,00 21 449,00 0,00 1,24 26 503,53 22 20 1,10 0,10 2 650
7 6207 Linka pracovní 01.10.2017 01.12.1998 54 292,00 0,00 54 292,00 0,00 1,24 67 086,09 22 20 1,10 0,10 6 709
7 6208 Linka pracovní 01.10.2017 01.12.1998 27 677,00 0,00 27 677,00 0,00 1,24 34 199,17 22 20 1,10 0,10 3 420
7 6217 Lůžko (koupací Aquaoll) 01.10.2017 09.04.1999 67 725,00 0,00 67 725,00 0,00 1,23 83 076,00 21 20 1,05 0,10 8 308
7 6218 Lůžko (koupací Aquaoll) 01.10.2017 09.04.1999 67 725,00 0,00 67 725,00 0,00 1,23 83 076,00 21 20 1,05 0,10 8 308
7 6219 Lůžko (koupací Aquaoll) 01.10.2017 09.04.1999 67 725,00 0,00 67 725,00 0,00 1,23 83 076,00 21 20 1,05 0,10 8 308
7 6224 Skříň (2dveř.) 01.10.2017 01.01.1999 20 290,00 0,00 20 290,00 0,00 1,23 24 889,07 21 20 1,05 0,10 2 489
7 6226 Lůžko (Harmonie) 01.10.2017 01.01.1999 54 303,00 0,00 54 303,00 0,00 1,23 66 611,68 21 20 1,05 0,10 6 661
7 6227 Linka pracovní 01.10.2017 01.01.1999 30 103,00 0,00 30 103,00 0,00 1,23 36 926,35 21 20 1,05 0,10 3 693
7 6241 Lehátko transportní 01.10.2017 28.04.1999 27 214,00 0,00 27 214,00 0,00 1,23 33 382,51 21 20 1,05 0,10 3 338
7 6242 Lůžko (Junior) 01.10.2017 28.04.1999 86 109,00 0,00 86 109,00 0,00 1,23 105 627,04 21 20 1,05 0,10 10 563
7 6249 Lehátko urgentní /G0024 01.10.2017 28.04.1999 48 645,00 0,00 48 645,00 0,00 1,23 59 671,20 21 20 1,05 0,10 5 967
7 6250 Lehátko urgentní 01.10.2017 28.04.1999 48 645,00 0,00 48 645,00 0,00 1,23 59 671,20 21 20 1,05 0,10 5 967
7 6258 Lůžko (Classic) 01.10.2017 31.05.1999 22 186,00 0,00 22 186,00 0,00 1,23 27 214,83 21 20 1,05 0,10 2 721
7 6259 Lůžko (Classic) 01.10.2017 31.05.1999 21 460,00 0,00 21 460,00 0,00 1,23 26 324,27 21 20 1,05 0,10 2 632
7 6262 Lůžko (Classic) 01.10.2017 31.05.1999 22 186,00 0,00 22 186,00 0,00 1,23 27 214,83 21 20 1,05 0,10 2 721
7 6263 Lůžko (Classic) 01.10.2017 31.05.1999 21 460,00 0,00 21 460,00 0,00 1,23 26 324,27 21 20 1,05 0,10 2 632
7 6267 Lůžko (Classic) 01.10.2017 31.05.1999 21 460,00 0,00 21 460,00 0,00 1,23 26 324,27 21 20 1,05 0,10 2 632
7 6268 Lůžko (Classic) 01.10.2017 31.05.1999 21 460,00 0,00 21 460,00 0,00 1,23 26 324,27 21 20 1,05 0,10 2 632
7 6270 Lůžko (Classic) 01.10.2017 31.05.1999 21 460,00 0,00 21 460,00 0,00 1,23 26 324,27 21 20 1,05 0,10 2 632
7 6272 Lůžko (Classic) 01.10.2017 31.05.1999 21 460,00 0,00 21 460,00 0,00 1,23 26 324,27 21 20 1,05 0,10 2 632
7 6273 Lůžko (Classic) 01.10.2017 31.05.1999 21 460,00 0,00 21 460,00 0,00 1,23 26 324,27 21 20 1,05 0,10 2 632
7 6280 Lůžko (Standart) 01.10.2017 31.05.1999 21 913,00 0,00 21 913,00 0,00 1,23 26 879,95 21 20 1,05 0,10 2 688
7 6283 Lůžko (Classic) 01.10.2017 31.05.1999 22 186,00 0,00 22 186,00 0,00 1,23 27 214,83 21 20 1,05 0,10 2 721
7 6285 Lůžko (Akord) 01.10.2017 31.05.1999 28 008,00 0,00 28 008,00 0,00 1,23 34 356,48 21 20 1,05 0,10 3 436
7 6287 Lůžko (Akord) 01.10.2017 31.05.1999 28 008,00 0,00 28 008,00 0,00 1,23 34 356,48 21 20 1,05 0,10 3 436
7 6289 Lůžko (Akord) /sklad 01.10.2017 31.05.1999 28 008,00 0,00 28 008,00 0,00 1,23 34 356,48 21 20 1,05 0,10 3 436
7 6291 Lůžko (Classic) 01.10.2017 02.06.1999 22 186,00 0,00 22 186,00 0,00 1,23 27 214,83 21 20 1,05 0,10 2 721
7 6292 Lůžko (Classic) 01.10.2017 02.06.1999 22 186,00 0,00 22 186,00 0,00 1,23 27 214,83 21 20 1,05 0,10 2 721
7 6293 Lůžko (Classic) 01.10.2017 02.06.1999 22 186,00 0,00 22 186,00 0,00 1,23 27 214,83 21 20 1,05 0,10 2 721
7 6294 Lůžko (Classic) 01.10.2017 02.06.1999 22 186,00 0,00 22 186,00 0,00 1,23 27 214,83 21 20 1,05 0,10 2 721
7 6296 Trezor 01.10.2017 08.06.1999 47 600,00 0,00 47 600,00 0,00 1,23 58 389,33 21 20 1,05 0,10 5 839
7 6297 Linka pracovní 01.10.2017 08.06.1999 22 006,00 0,00 22 006,00 0,00 1,23 26 994,03 21 20 1,05 0,10 2 699
7 6298 Linka pracovní 01.10.2017 08.06.1999 33 957,00 0,00 33 957,00 0,00 1,23 41 653,92 21 20 1,05 0,10 4 165
7 6299 Linka pracovní 01.10.2017 08.06.1999 32 018,00 0,00 32 018,00 0,00 1,23 39 275,41 21 20 1,05 0,10 3 928
7 6300 Linka pracovní 01.10.2017 08.06.1999 27 057,00 0,00 27 057,00 0,00 1,23 33 189,92 21 20 1,05 0,10 3 319
7 6302 Stůl mycí (nerez) 01.10.2017 29.06.1999 41 419,00 0,00 41 419,00 0,00 1,23 50 807,31 21 20 1,05 0,10 5 081
7 6303 Matrace 220/V+pohon Nimbus 01.10.2017 29.06.1999 129 360,00 0,00 129 360,00 0,00 1,23 158 681,60 21 20 1,05 0,10 15 868
7 6312 LINET s.v.vybavení urologie 01.10.2017 30.11.1999 739 019,00 0,00 739 019,00 0,00 1,23 906 529,97 21 20 1,05 0,10 90 653
7 6313 LINET s.v.vybavení CH1 01.10.2017 30.11.1999 1 550 601,00 0,00 1 550 601,00 0,00 1,23 1 902 070,56 21 20 1,05 0,10 190 207
7 6314 LINET s.v.vybavení ARO 01.10.2017 30.11.1999 1 857 446,00 0,00 1 857 446,00 0,00 1,23 2 278 467,09 21 20 1,05 0,10 227 847
7 6315 LINET s.v.vybavení ortopedie 01.10.2017 30.11.1999 1 143 894,00 0,00 1 143 894,00 0,00 1,23 1 403 176,64 21 20 1,05 0,10 140 318
7 6316 LINET s.v.vybavení interny I 01.10.2017 30.11.1999 180 524,00 0,00 180 524,00 0,00 1,23 221 442,77 21 20 1,05 0,10 22 144
7 6317 LINET s.v.vybavení ORL 01.10.2017 30.11.1999 1 393 889,00 0,00 1 393 889,00 0,00 1,23 1 709 837,17 21 20 1,05 0,10 170 984
7 6318 LINET s.v.vybavení COS 01.10.2017 30.11.1999 3 477 266,00 0,00 3 477 266,00 0,00 1,23 4 265 446,29 21 20 1,05 0,10 426 545
7 6319 LINET s.v.vybavení JIPchir. 01.10.2017 30.11.1999 1 195 283,00 0,00 1 195 283,00 0,00 1,23 1 466 213,81 21 20 1,05 0,10 146 621
7 6320 LINET s.v.vybavení chir.lůžko 01.10.2017 30.11.1999 2 011 843,00 0,00 2 011 843,00 0,00 1,23 2 467 860,75 21 20 1,05 0,10 246 786
7 6321 LINET s.v.vybavení chir.ambul. 01.10.2017 30.11.1999 378 263,00 0,00 378 263,00 0,00 1,23 464 002,61 21 20 1,05 0,10 46 400
7 6322 LINET s.v.vybavení centr.příjmu 01.10.2017 30.11.1999 100 411,00 0,00 100 411,00 0,00 1,23 123 170,83 21 20 1,05 0,10 12 317
7 6385 Sada překládacích zařízení 01.10.2017 18.02.2000 58 267,00 0,00 58 267,00 0,00 1,21 70 787,76 20 20 1,00 0,10 7 079
7 6386 Sada křesel pojízdných 01.10.2017 18.02.2000 169 336,00 0,00 169 336,00 0,00 1,21 205 723,93 20 20 1,00 0,10 20 572
7 6387 Sada lehátek transportních 01.10.2017 18.02.2000 86 436,00 0,00 86 436,00 0,00 1,21 105 009,88 20 20 1,00 0,10 10 501
7 6388 Lehátko transportní 01.10.2017 18.02.2000 25 200,00 0,00 25 200,00 0,00 1,21 30 615,13 20 20 1,00 0,10 3 062
7 6399 Sestava nábytku (stěna) 01.10.2017 27.04.2000 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 1,21 15 307,56 20 20 1,00 0,10 1 531
7 6445 Lůžko (Eleganza de luxe) 01.10.2017 20.12.2001 144 053,40 0,00 144 053,40 0,00 1,18 169 514,00 19 20 0,95 0,10 16 951
7 6446 Lůžko (Eleganza de luxe) 01.10.2017 20.12.2001 144 053,40 0,00 144 053,40 0,00 1,18 169 514,00 19 20 0,95 0,10 16 951
7 6449 Skříň (vestavěná,kombinovaná) 01.10.2017 07.02.2002 86 156,70 0,00 86 156,70 0,00 1,16 100 104,00 18 20 0,90 0,10 10 010
7 6457 Lůžko (koupací KV 150) 01.10.2017 09.05.2002 47 600,00 0,00 47 600,00 0,00 1,16 55 305,63 18 20 0,90 0,10 5 531
7 6506 Sestava nábytku-prodejna léčiv 01.10.2017 07.04.2004 783 325,00 0,00 783 325,00 9 568,00 1,14 894 723,36 16 20 0,80 0,20 178 945
7 6508 Linka pracovní 01.10.2017 14.04.2004 67 336,30 0,00 67 336,30 779,30 1,14 76 912,34 16 20 0,80 0,20 15 382
7 6509 Linka pracovní 01.10.2017 14.04.2004 45 123,50 0,00 45 123,50 519,50 1,14 51 540,61 16 20 0,80 0,20 10 308
7 6510 Linka pracovní 01.10.2017 14.04.2004 40 753,20 0,00 40 753,20 467,20 1,14 46 548,80 16 20 0,80 0,20 9 310
7 6511 Linka pracovní 01.10.2017 14.04.2004 43 839,80 0,00 43 839,80 506,80 1,14 50 074,35 16 20 0,80 0,20 10 015
7 6540 Stůl pitevní /D 01.10.2017 22.08.2005 133 850,00 0,00 133 850,00 0,00 1,10 147 877,95 15 20 0,75 0,25 36 969
7 6541 Stůl pitevní /D 01.10.2017 22.08.2005 133 850,00 0,00 133 850,00 0,00 1,10 147 877,95 15 20 0,75 0,25 36 969
7 6548 Matrace 220/V + pohon 01.10.2017 23.12.2005 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 1,10 55 240,17 15 20 0,75 0,25 13 810
7 6596 Lůžko (Estetica) 01.10.2017 10.01.2007 53 214,00 0,00 53 214,00 12 078,00 1,08 57 596,33 13 20 0,65 0,35 20 159
7 6597 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 10.01.2007 67 020,50 0,00 67 020,50 15 235,50 1,08 72 539,84 13 20 0,65 0,35 25 389
7 6598 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 10.01.2007 53 257,00 0,00 53 257,00 12 121,00 1,08 57 642,87 13 20 0,65 0,35 20 175
7 6614 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 21.05.2007 47 762,50 0,00 47 762,50 11 861,50 1,08 51 695,88 13 20 0,65 0,35 18 094
7 6615 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 21.05.2007 47 762,50 0,00 47 762,50 11 861,50 1,08 51 695,88 13 20 0,65 0,35 18 094
7 6621 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 23.08.2007 49 053,00 0,00 49 053,00 13 033,00 1,08 53 092,66 13 20 0,65 0,35 18 582
7 6622 Křeslo (transp.SELLA+p.) 01.10.2017 23.08.2007 56 004,00 0,00 56 004,00 14 852,00 1,08 60 616,09 13 20 0,65 0,35 21 216
7 6623 Křeslo (transp.SELLA+p.) 01.10.2017 23.08.2007 56 004,00 0,00 56 004,00 14 852,00 1,08 60 616,09 13 20 0,65 0,35 21 216
7 6624 Lehátko transportní 01.10.2017 23.08.2007 47 304,50 0,00 47 304,50 12 520,50 1,08 51 200,16 13 20 0,65 0,35 17 920
7 6625 Lehátko transportní (GP2) 01.10.2017 23.08.2007 47 304,50 0,00 47 304,50 12 520,50 1,08 51 200,16 13 20 0,65 0,35 17 920
7 6628 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 11.09.2007 91 147,30 0,00 91 147,30 24 747,30 1,08 98 653,55 13 20 0,65 0,35 34 529
7 6629 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 11.09.2007 87 440,05 0,00 87 440,05 23 711,05 1,08 94 641,00 13 20 0,65 0,35 33 124
7 6630 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 11.09.2007 87 440,05 0,00 87 440,05 23 711,05 1,08 94 641,00 13 20 0,65 0,35 33 124
7 6631 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 11.09.2007 87 440,05 0,00 87 440,05 23 711,05 1,08 94 641,00 13 20 0,65 0,35 33 124
7 6637 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 20.12.2007 83 013,90 0,00 83 013,90 23 889,90 1,08 89 850,34 13 20 0,65 0,35 31 448
7 6638 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 20.12.2007 83 013,90 0,00 83 013,90 23 889,90 1,08 89 850,34 13 20 0,65 0,35 31 448
7 6639 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 20.12.2007 83 013,90 0,00 83 013,90 23 889,90 1,08 89 850,34 13 20 0,65 0,35 31 448
7 6655 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 04.11.2008 58 137,00 0,00 58 137,00 20 404,00 1,07 62 061,86 12 20 0,60 0,40 24 825
7 6656 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 04.11.2008 50 922,00 0,00 50 922,00 17 833,00 1,07 54 359,77 12 20 0,60 0,40 21 744
7 6657 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 04.11.2008 50 922,00 0,00 50 922,00 17 833,00 1,07 54 359,77 12 20 0,60 0,40 21 744
7 6658 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 04.11.2008 58 136,00 0,00 58 136,00 20 403,00 1,07 62 060,79 12 20 0,60 0,40 24 824
7 6659 Lehátko transportní (GP2) 01.10.2017 04.11.2008 48 284,00 0,00 48 284,00 16 945,00 1,07 51 543,68 12 20 0,60 0,40 20 617
7 6660 Lehátko transportní (GP2) 01.10.2017 04.11.2008 48 284,00 0,00 48 284,00 16 945,00 1,07 51 543,68 12 20 0,60 0,40 20 617
7 6709 Lůžko (Eleganza) /G2076 01.10.2017 29.12.2009 51 688,00 0,00 51 688,00 22 228,00 1,04 53 981,69 11 20 0,55 0,45 24 292
7 6757 Lůžko (Movita) /E2086 01.10.2017 20.12.2010 40 568,16 0,00 40 568,16 20 507,16 1,05 42 456,03 10 20 0,50 0,50 21 228
7 6758 Lůžko (Movita) /E2072 01.10.2017 20.12.2010 40 568,16 0,00 40 568,16 20 507,16 1,05 42 456,03 10 20 0,50 0,50 21 228
7 6759 Lůžko (Movita) /E2087 01.10.2017 20.12.2010 40 568,16 0,00 40 568,16 20 507,16 1,05 42 456,03 10 20 0,50 0,50 21 228
7 6771 Lůžko (Multicare s váhami) 01.10.2017 30.12.2010 319 605,77 0,00 319 605,77 161 822,77 1,05 334 478,84 10 20 0,50 0,50 167 239
7 6772 Lůžko (Multicare s váhami) 01.10.2017 30.12.2010 319 605,78 0,00 319 605,78 161 822,78 1,05 334 478,85 10 20 0,50 0,50 167 239
7 6773 Lůžko (Multicare s váhami) 01.10.2017 30.12.2010 319 605,78 0,00 319 605,78 161 822,78 1,05 334 478,85 10 20 0,50 0,50 167 239
7 6774 Lůžko (Multicare) 01.10.2017 30.12.2010 249 480,85 0,00 249 480,85 126 257,85 1,05 261 090,61 10 20 0,50 0,50 130 545
7 6775 Lůžko (Multicare) 01.10.2017 30.12.2010 249 480,85 0,00 249 480,85 126 257,85 1,05 261 090,61 10 20 0,50 0,50 130 545
7 6776 Matrace 220/V (Quattro Acute) 01.10.2017 30.12.2010 148 500,00 0,00 148 500,00 21 204,00 1,05 155 410,55 10 20 0,50 0,50 77 705
7 6777 Matrace 220/V (Quattro Acute) 01.10.2017 30.12.2010 148 500,00 0,00 148 500,00 21 204,00 1,05 155 410,55 10 20 0,50 0,50 77 705
7 6778 Matrace 220/V (Quattro Acute) 01.10.2017 30.12.2010 148 500,00 0,00 148 500,00 21 204,00 1,05 155 410,55 10 20 0,50 0,50 77 705
7 6779 Matrace 220/V (Quattro Acute) 01.10.2017 30.12.2010 148 500,00 0,00 148 500,00 21 204,00 1,05 155 410,55 10 20 0,50 0,50 77 705
7 6780 Matrace 220/V (Quattro Acute) 01.10.2017 30.12.2010 148 500,00 0,00 148 500,00 21 204,00 1,05 155 410,55 10 20 0,50 0,50 77 705
7 6800 Stůl pracovní (nerez) 01.10.2017 25.10.2011 43 800,00 0,00 43 800,00 25 020,00 1,04 45 508,83 9 20 0,45 0,55 25 030
7 6812 Stůl pracovní (nerez) 01.10.2017 21.12.2011 43 800,00 0,00 43 800,00 25 596,00 1,04 45 508,83 9 20 0,45 0,55 25 030
7 6820 Lůžko (Movita) /E2080 01.10.2017 29.12.2011 40 733,00 0,00 40 733,00 23 777,00 1,04 42 322,17 9 20 0,45 0,55 23 277
7 6821 Lůžko (Movita) /E2079 01.10.2017 29.12.2011 40 733,00 0,00 40 733,00 23 777,00 1,04 42 322,17 9 20 0,45 0,55 23 277
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7 6861 Lehátko transportní (GP2) /D 01.10.2017 26.05.2014 43 146,00 0,00 43 146,00 20 232,00 1,01 43 707,46 6 20 0,30 0,70 30 595
7 6900 I/Lůžko (Multicare s váhou) 01.10.2017 30.09.2014 258 750,00 0,00 258 750,00 129 663,00 1,01 262 117,12 6 20 0,30 0,70 183 482
7 6901 I/Lůžko (Multicare bez váhy) 01.10.2017 30.09.2014 201 250,00 0,00 201 250,00 100 864,00 1,01 203 868,87 6 20 0,30 0,70 142 708
7 6902 I/Lůžko (Eleganza s váhou) 01.10.2017 30.09.2014 136 850,00 0,00 136 850,00 68 558,00 1,01 138 630,83 6 20 0,30 0,70 97 042
7 6903 I/Lůžko (Eleganza s váhou) 01.10.2017 30.09.2014 136 850,00 0,00 136 850,00 68 558,00 1,01 138 630,83 6 20 0,30 0,70 97 042
7 6904 I/Lůžko (Eleganza bez váhy) 01.10.2017 30.09.2014 90 850,00 0,00 90 850,00 45 526,00 1,01 92 032,23 6 20 0,30 0,70 64 423
7 6905 I/Lůžko (Eleganza bez váhy) 01.10.2017 30.09.2014 90 850,00 0,00 90 850,00 45 526,00 1,01 92 032,23 6 20 0,30 0,70 64 423
7 6906 I/Lůžko (Eleganza bez váhy) 01.10.2017 30.09.2014 90 850,00 0,00 90 850,00 45 526,00 1,01 92 032,23 6 20 0,30 0,70 64 423
7 6907 I/Lůžko (Eleganza bez váhy) 01.10.2017 30.09.2014 90 850,00 0,00 90 850,00 45 526,00 1,01 92 032,23 6 20 0,30 0,70 64 423
7 6908 I/Lůžko transportní (Sprint) 01.10.2017 30.09.2014 95 590,00 0,00 95 590,00 47 899,00 1,01 96 833,91 6 20 0,30 0,70 67 784
7 6909 I/Matrace antidekub.(Virtuoso) 01.10.2017 30.09.2014 90 850,00 0,00 90 850,00 45 526,00 1,01 92 032,23 6 20 0,30 0,70 64 423
7 6910 I/Matrace antidekub.(Virtuoso) 01.10.2017 30.09.2014 90 850,00 0,00 90 850,00 45 526,00 1,01 92 032,23 6 20 0,30 0,70 64 423
7 6911 I/Matrace antidekub.(Precioso) 01.10.2017 30.09.2014 44 850,00 0,00 44 850,00 22 478,00 1,01 45 433,63 6 20 0,30 0,70 31 804
7 6912 I/Matrace antidekub.(Precioso) 01.10.2017 30.09.2014 44 850,00 0,00 44 850,00 22 478,00 1,01 45 433,63 6 20 0,30 0,70 31 804
7 6913 I/Matrace antidekub.(Precioso) 01.10.2017 30.09.2014 44 850,00 0,00 44 850,00 22 478,00 1,01 45 433,63 6 20 0,30 0,70 31 804
7 6914 I/Matrace antidekub.(Precioso) 01.10.2017 30.09.2014 44 850,00 0,00 44 850,00 22 478,00 1,01 45 433,63 6 20 0,30 0,70 31 804
7 6915 I/Matrace antidekub.(Precioso) 01.10.2017 30.09.2014 44 850,00 0,00 44 850,00 22 478,00 1,01 45 433,63 6 20 0,30 0,70 31 804
7 6916 I/Matrace antidekub.(Precioso) 01.10.2017 30.09.2014 44 850,00 0,00 44 850,00 22 478,00 1,01 45 433,63 6 20 0,30 0,70 31 804
7 6951 Křeslo (ORL) 01.10.2017 16.12.2014 62 918,79 0,00 62 918,79 33 025,79 1,01 63 737,55 6 20 0,30 0,70 44 616
7 6959 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 03.03.2015 94 501,25 0,00 94 501,25 73 166,25 1,01 95 635,27 5 20 0,25 0,75 71 726
7 6960 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 03.03.2015 94 501,25 0,00 94 501,25 73 166,25 1,01 95 635,27 5 20 0,25 0,75 71 726
7 6961 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 03.03.2015 94 501,25 0,00 94 501,25 73 166,25 1,01 95 635,27 5 20 0,25 0,75 71 726
7 6962 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 03.03.2015 94 501,25 0,00 94 501,25 73 166,25 1,01 95 635,27 5 20 0,25 0,75 71 726
7 6963 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 03.03.2015 94 501,25 0,00 94 501,25 73 166,25 1,01 95 635,27 5 20 0,25 0,75 71 726
7 6964 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 03.03.2015 94 501,25 0,00 94 501,25 73 166,25 1,01 95 635,27 5 20 0,25 0,75 71 726
7 6965 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 03.03.2015 94 501,25 0,00 94 501,25 73 166,25 1,01 95 635,27 5 20 0,25 0,75 71 726
7 6966 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 03.03.2015 94 501,25 0,00 94 501,25 73 166,25 1,01 95 635,27 5 20 0,25 0,75 71 726
7 6967 Lůžko (Eleganza) 01.10.2017 03.03.2015 94 501,25 0,00 94 501,25 73 166,25 1,01 95 635,27 5 20 0,25 0,75 71 726
7 7129 Křeslo (ORL) 01.10.2017 02.06.2016 62 918,79 0,00 62 918,79 41 989,79 1,01 63 801,42 4 20 0,20 0,80 51 041
7 7139 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7140 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7141 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7142 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7143 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7144 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7145 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7146 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7147 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7148 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7149 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7150 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7151 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7152 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7153 Lůžko dětské (batolecí TOM 2) 01.10.2017 16.03.2017 58 956,36 0,00 58 956,36 51 234,36 1,02 60 388,50 3 20 0,15 0,85 51 330
7 7156 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 24.05.2017 47 490,99 0,00 47 490,99 41 662,99 1,02 48 644,62 3 20 0,15 0,85 41 348
7 7157 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 24.05.2017 47 490,98 0,00 47 490,98 41 662,98 1,02 48 644,61 3 20 0,15 0,85 41 348
7 7158 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 24.05.2017 47 490,99 0,00 47 490,99 41 662,99 1,02 48 644,62 3 20 0,15 0,85 41 348
7 7159 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 24.05.2017 47 490,99 0,00 47 490,99 41 662,99 1,02 48 644,62 3 20 0,15 0,85 41 348
7 7160 Křeslo (transp.SELLA) 01.10.2017 24.05.2017 47 490,98 0,00 47 490,98 41 662,98 1,02 48 644,61 3 20 0,15 0,85 41 348
7 7188 Lůžko (Image 3 XXL) 05.06.2018 0,00 91 503,55 91 503,55 0,00 1,02 93 066,93 2 20 0,10 0,90 83 760
7 7189 Lůžko (Image 3 XXL) 05.06.2018 0,00 91 503,55 91 503,55 0,00 1,02 93 066,93 2 20 0,10 0,90 83 760
7 7190 Lůžko (Image 3 XXL) 05.06.2018 0,00 91 503,54 91 503,54 0,00 1,02 93 066,92 2 20 0,10 0,90 83 760
7 7191 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7192 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7193 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7194 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7195 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7196 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7197 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7198 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7199 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7200 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7201 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7202 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7203 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7204 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,96 50 340,96 0,00 1,02 51 201,06 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7205 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 06.06.2018 0,00 50 340,97 50 340,97 0,00 1,02 51 201,07 2 20 0,10 0,90 46 081
7 7208 Lůžko koupací (Primus) 22.06.2018 0,00 157 300,00 157 300,00 0,00 1,02 159 987,54 2 20 0,10 0,90 143 989
7 7209 Lůžko koupací (Primus) 22.06.2018 0,00 157 300,00 157 300,00 0,00 1,02 159 987,54 2 20 0,10 0,90 143 989
7 7210 Lůžko koupací (Primus) 22.06.2018 0,00 157 300,00 157 300,00 0,00 1,02 159 987,54 2 20 0,10 0,90 143 989
7 7243 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,93 71 902,93 0,00 1,00 71 902,93 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7244 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,93 71 902,93 0,00 1,00 71 902,93 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7245 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,93 71 902,93 0,00 1,00 71 902,93 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7246 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,93 71 902,93 0,00 1,00 71 902,93 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7247 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,93 71 902,93 0,00 1,00 71 902,93 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7248 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,93 71 902,93 0,00 1,00 71 902,93 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7249 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,93 71 902,93 0,00 1,00 71 902,93 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7250 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,93 71 902,93 0,00 1,00 71 902,93 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7251 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,94 71 902,94 0,00 1,00 71 902,94 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7252 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,94 71 902,94 0,00 1,00 71 902,94 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7253 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,94 71 902,94 0,00 1,00 71 902,94 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7254 Lůžko (Eleganza 2) 20.12.2019 0,00 71 902,94 71 902,94 0,00 1,00 71 902,94 1 20 0,05 0,95 68 308
7 7255 Křeslo (transp.SELLA) 20.12.2019 0,00 56 845,80 56 845,80 0,00 1,00 56 845,80 1 20 0,05 0,95 54 004
7 7256 Křeslo (transp.SELLA) 20.12.2019 0,00 56 845,80 56 845,80 0,00 1,00 56 845,80 1 20 0,05 0,95 54 004
7 7257 Křeslo (transp.SELLA) 20.12.2019 0,00 56 845,80 56 845,80 0,00 1,00 56 845,80 1 20 0,05 0,95 54 004
7 7258 Křeslo (transp.SELLA) 20.12.2019 0,00 56 845,80 56 845,80 0,00 1,00 56 845,80 1 20 0,05 0,95 54 004
7 7259 Křeslo (transp.SELLA) 20.12.2019 0,00 56 845,80 56 845,80 0,00 1,00 56 845,80 1 20 0,05 0,95 54 004
7 7263 Lůžko (koupací LS-2100) 20.12.2019 58 939,10 0,00 58 939,10 58 447,10 1,00 58 939,10 1 20 0,05 0,95 55 992
7 7264 Lůžko (koupací LS-2100) 20.12.2019 52 856,80 6 082,30 58 939,10 52 415,80 1,00 58 939,10 1 20 0,05 0,95 55 992
7 7266 Lůžko (koupací LS-2100) 20.12.2019 0,00 58 939,10 58 939,10 0,00 1,00 58 939,10 1 20 0,05 0,95 55 992
7 7267 Lůžko (koupací LS-2100) 20.12.2019 0,00 58 939,10 58 939,10 0,00 1,00 58 939,10 1 20 0,05 0,95 55 992
7 7268 Lůžko (koupací LS-2100) 20.12.2019 0,00 58 939,10 58 939,10 0,00 1,00 58 939,10 1 20 0,05 0,95 55 992

7 Celkem 28 206 802,52 2 831 488,85 31 038 291,37 4 111 616,02 10 216 211
10%

8 2033 Přístroj promítací (16mm) 01.10.2017 01.01.1992 18 600,00 0,00 18 600,00 0,00 1,42 26 363,03 28 20 1,40 0,10 2 636
8 4163 Video (JVC) 01.10.2017 01.02.1994 11 930,00 0,00 11 930,00 0,00 1,39 16 538,58 26 20 1,30 0,10 1 654
8 4165 Video (Toshiba) 01.10.2017 01.05.1998 11 930,00 0,00 11 930,00 0,00 1,09 13 037,97 22 20 1,10 0,10 1 304
8 4167 Televize (ORAVA) 01.10.2017 31.05.1993 15 150,00 0,00 15 150,00 0,00 1,39 21 118,18 27 20 1,35 0,10 2 112
8 4267 Televize (SAMSUNG) /7 01.10.2017 30.06.1993 15 300,00 0,00 15 300,00 0,00 1,39 21 327,27 27 20 1,35 0,10 2 133
8 4389 Televize (ELEKTA) 01.10.2017 01.11.1993 13 070,00 0,00 13 070,00 0,00 1,39 18 218,79 27 20 1,35 0,10 1 822
8 4457 Televize (DAEWOO) 01.10.2017 01.04.1994 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 1,39 14 556,16 26 20 1,30 0,10 1 456
8 4566 Videokamera 01.10.2017 01.10.1994 37 941,50 0,00 37 941,50 0,00 1,39 52 598,35 26 20 1,30 0,10 5 260
8 6192 Lednice (vitrína chladící) 01.10.2017 09.04.1999 21 131,00 0,00 21 131,00 0,00 1,07 22 581,39 21 20 1,05 0,10 2 258
8 6400 Televize (OTF) 01.10.2017 27.04.2000 10 411,00 0,00 10 411,00 0,00 1,06 10 986,37 20 20 1,00 0,10 1 099
8 6425 Projektor videodat (3M 7630) 01.10.2017 25.04.2001 182 922,00 0,00 182 922,00 0,00 1,05 191 236,64 19 20 0,95 0,10 19 124
8 6443 Lednice (SANYO skříň.) 01.10.2017 14.12.2001 219 600,00 0,00 219 600,00 0,00 1,05 229 581,82 19 20 0,95 0,10 22 958
8 6483 Projektor videodat (3M 8749) 01.10.2017 29.05.2003 147 787,20 0,00 147 787,20 0,00 1,04 154 027,44 17 20 0,85 0,15 23 104
8 6503 Myčka (dezinfektor) 01.10.2017 10.02.2004 290 839,50 0,00 290 839,50 3 449,50 1,06 308 198,51 16 20 0,80 0,20 61 640
8 6512 Box laminární (čistička vzduchu) 01.10.2017 14.04.2004 42 420,00 0,00 42 420,00 0,00 1,06 44 951,87 16 20 0,80 0,20 8 990
8 6529 Fotoaparát (CANON EOS 20D) 01.10.2017 20.12.2004 41 300,00 0,00 41 300,00 0,00 1,06 43 765,03 16 20 0,80 0,20 8 753
8 6538 Mrazák (box mrazící skříň.) 01.10.2017 01.08.2005 189 210,00 0,00 189 210,00 23 043,00 1,17 221 364,76 15 20 0,75 0,25 55 341
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8 6569 Myčka ruční (dezinfektor) 01.10.2017 26.06.2006 74 500,00 0,00 74 500,00 14 333,00 1,18 87 667,44 14 20 0,70 0,30 26 300
8 6580 Myčka (dezinfektor MIELE) 01.10.2017 25.10.2006 141 286,00 0,00 141 286,00 30 024,00 1,18 166 257,48 14 20 0,70 0,30 49 877
8 6703 Lednice (SANYO) 01.10.2017 29.12.2009 154 700,00 0,00 154 700,00 66 536,00 1,05 162 066,67 11 20 0,55 0,45 72 930
8 6704 Lednice (SANYO) 01.10.2017 29.12.2009 115 430,00 0,00 115 430,00 49 682,00 1,05 120 926,67 11 20 0,55 0,45 54 417
8 6705 Lednice (SANYO) 01.10.2017 29.12.2009 115 430,00 0,00 115 430,00 49 682,00 1,05 120 926,67 11 20 0,55 0,45 54 417
8 6710 Kamerový systém 01.10.2017 29.12.2009 691 204,97 0,00 691 204,97 34 559,97 1,05 724 119,49 11 20 0,55 0,45 325 854
8 6748 Lednice (SANYO box mrazící) 01.10.2017 05.10.2010 190 800,00 0,00 190 800,00 94 170,00 1,07 203 252,21 10 20 0,50 0,50 101 626
8 6754 Lázeň vodní (ED-19) 01.10.2017 19.11.2010 40 800,00 0,00 40 800,00 20 380,00 1,07 43 462,74 10 20 0,50 0,50 21 731
8 6813 Myčka (dezinfektor MIELE) 01.10.2017 29.12.2011 150 068,00 0,00 150 068,00 87 764,00 1,06 159 191,63 9 20 0,45 0,55 87 555
8 6827 Myčka (dezinfektor MEIKO) 01.10.2017 31.07.2012 135 888,00 0,00 135 888,00 85 835,00 1,06 144 149,53 8 20 0,40 0,60 86 490
8 6837 Myčka (dezinfektor MEIKO) 01.10.2017 28.12.2012 135 888,00 0,00 135 888,00 90 420,00 1,06 144 149,53 8 20 0,40 0,60 86 490
8 6854 Myčka (dezinfektor MIELE) 01.10.2017 30.12.2013 269 631,00 0,00 269 631,00 192 735,00 1,05 284 236,01 7 20 0,35 0,65 184 753
8 6860 Myčka (dezinfektor MIELE) 01.10.2017 16.04.2014 269 904,00 0,00 269 904,00 197 212,00 1,01 273 690,23 6 20 0,30 0,70 191 583
8 6897 Myčka (dezinfektor MEDIVATORS) 01.10.2017 10.09.2014 794 958,00 0,00 794 958,00 596 697,00 1,01 806 109,72 6 20 0,30 0,70 564 277
8 6947 Konvektomat (Rational) 01.10.2017 15.10.2014 498 520,00 0,00 498 520,00 335 384,00 1,01 505 513,27 6 20 0,30 0,70 353 859
8 6972 R/Mycí a desinf. automat vč.změkčení 01.10.2017 06.05.2015 284 311,28 0,00 284 311,28 222 381,28 1,01 287 723,02 5 20 0,25 0,75 215 792
8 6973 R/Mycí a des.automat vč.změkč.-galoše 01.10.2017 06.05.2015 242 392,04 0,00 242 392,04 189 592,04 1,01 245 300,74 5 20 0,25 0,75 183 976
8 6978 Mycí a desinf. automat vč.změkčení 01.10.2017 06.05.2015 284 311,28 0,00 284 311,28 222 381,28 1,01 287 723,02 5 20 0,25 0,75 215 792
8 6979 R/Mycí a des.automat vč.změkč.-galoše 01.10.2017 06.05.2015 242 392,04 0,00 242 392,04 189 592,04 1,01 245 300,74 5 20 0,25 0,75 183 976
8 6991 Myčka nádobí (pásová) 01.10.2017 11.08.2015 2 930 888,62 0,00 2 930 888,62 2 327 584,62 1,01 2 966 059,28 5 20 0,25 0,75 2 224 544
8 6996 Konvektomat (Rational) 01.10.2017 08.12.2015 457 110,17 0,00 457 110,17 341 286,17 1,01 462 595,49 5 20 0,25 0,75 346 947
8 7214 Myčka černého nádobí 27.09.2018 787 947,16 0,00 787 947,16 672 379,16 0,99 777 195,44 2 20 0,10 0,90 699 476
8 7260 Myčka (dezinfektor MEIKO) 20.12.2019 0,00 175 450,00 175 450,00 0,00 1,00 175 450,00 1 20 0,05 0,95 166 678
8 7261 Myčka (dezinfektor MEIKO) 20.12.2019 0,00 175 450,00 175 450,00 0,00 1,00 175 450,00 1 20 0,05 0,95 166 678
8 7262 Myčka (dezinfektor MEIKO) 20.12.2019 0,00 175 450,00 175 450,00 0,00 1,00 175 450,00 1 20 0,05 0,95 166 678
8 7269 Myčka (dezinfektor MEIKO) 20.12.2019 0,00 175 450,00 175 450,00 0,00 1,00 175 450,00 1 20 0,05 0,95 166 678
8 7270 Myčka (dezinfektor MEIKO) 20.12.2019 0,00 175 450,00 175 450,00 0,00 1,00 175 450,00 1 20 0,05 0,95 166 678

8 Celkem 10 288 402,76 877 250,00 11 165 652,76 6 137 103,06 7 387 693
0%

9 4100 Počítač (Hyundai) 01.10.2017 01.04.1992 41 222,00 0,00 41 222,00 0,00 1,22 50 371,39 28 5 5,60 0,00 0
9 4150 Tiskárna (Epson FX 1050) 01.10.2017 01.12.1992 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 1,22 19 306,88 28 5 5,60 0,00 0
9 4396 UPS - záložní zdroj k PC 01.10.2017 01.01.1994 15 966,00 0,00 15 966,00 0,00 1,08 17 169,38 26 5 5,20 0,00 0
9 5180 Počítač (AcerAcros) 01.10.2017 01.07.1997 31 033,00 0,00 31 033,00 0,00 0,90 27 918,68 23 5 4,60 0,00 0
9 5185 Počítač (AcerAcros) 01.10.2017 01.11.1996 31 033,00 0,00 31 033,00 0,00 0,97 30 082,71 24 5 4,80 0,00 0
9 5186 Počítač (AcerAcros) 01.10.2017 01.04.1997 31 033,00 0,00 31 033,00 0,00 0,90 27 918,68 23 5 4,60 0,00 0
9 5238 Počítač (Pentium) 01.10.2017 07.05.1999 33 632,00 0,00 33 632,00 0,00 0,83 28 063,60 21 5 4,20 0,00 0
9 5368 Server Dell 01.10.2017 13.08.2002 73 945,40 0,00 73 945,40 0,00 0,85 62 946,80 18 5 3,60 0,00 0
9 5383 Počítač 01.10.2017 28.03.2003 88 598,00 0,00 88 598,00 0,00 0,85 75 483,41 17 5 3,40 0,00 0
9 6450 Systém monitorovací Van Cuoud 01.10.2017 08.02.2002 77 334,00 0,00 77 334,00 0,00 0,85 65 831,38 18 5 3,60 0,00 0
9 6456 Systém komunikační HICOM 350H 01.10.2017 16.04.2002 3 601 536,80 0,00 3 601 536,80 0,00 0,85 3 065 846,03 18 5 3,60 0,00 0
9 6473 Zařízení záznamové  ReDat C base 01.10.2017 02.01.2003 618 145,00 0,00 618 145,00 0,00 0,85 526 644,98 17 5 3,40 0,00 0
9 6543 Stroj frankovací s váhou 01.10.2017 26.09.2005 66 080,70 0,00 66 080,70 0,00 0,92 61 076,41 15 5 3,00 0,00 0
9 6564 Počítač (Kandalf) 01.10.2017 14.06.2006 78 370,00 0,00 78 370,00 0,00 0,93 73 236,91 14 5 2,80 0,00 0
9 6579 Tiskárna (HP LJ Color) 01.10.2017 24.10.2006 102 333,00 0,00 102 333,00 0,00 0,93 95 630,38 14 5 2,80 0,00 0
9 6589 Notebook (SONY VAIO+SW) 01.10.2017 19.12.2006 73 600,00 0,00 73 600,00 0,00 0,93 68 779,34 14 5 2,80 0,00 0
9 6618 Archivace obrazu digit. 01.10.2017 25.07.2007 279 650,00 0,00 279 650,00 0,00 0,94 262 544,44 13 5 2,60 0,00 0
9 6627 Stroj kopírovací (AR-M256) 01.10.2017 10.09.2007 73 277,80 0,00 73 277,80 0,00 0,94 68 795,56 13 5 2,60 0,00 0
9 6634 Stroj kopírovací (AR-M256) 01.10.2017 12.10.2007 73 277,80 0,00 73 277,80 0,00 0,94 68 795,56 13 5 2,60 0,00 0
9 6663 Docházkový systém 01.10.2017 06.11.2008 849 902,50 0,00 849 902,50 26 994,50 0,97 826 248,78 12 5 2,40 0,00 0
9 6784 PACS - HW - úložiště dat 01.10.2017 30.12.2010 72 015,50 0,00 72 015,50 0,00 0,99 71 172,39 10 5 2,00 0,00 0
9 6785 PACS - HW - úložiště dat 01.10.2017 30.12.2010 72 015,50 0,00 72 015,50 0,00 0,99 71 172,39 10 5 2,00 0,00 0
9 6786 PACS - HW - server 01.10.2017 30.12.2010 70 538,00 0,00 70 538,00 0,00 0,99 69 712,19 10 5 2,00 0,00 0
9 6787 PACS - HW - server 01.10.2017 30.12.2010 70 538,00 0,00 70 538,00 0,00 0,99 69 712,19 10 5 2,00 0,00 0
9 6823 E-PACS komunikační uzel 01.10.2017 29.12.2011 53 100,00 0,00 53 100,00 0,00 1,01 53 736,56 9 5 1,80 0,00 0
9 6824 Fortinet - FortiGate - 110C 01.10.2017 30.12.2011 197 173,20 0,00 197 173,20 0,00 1,01 199 536,91 9 5 1,80 0,00 0
9 6847 PACS - HW - úložiště dat II 01.10.2017 09.05.2013 86 419,50 0,00 86 419,50 0,00 1,03 88 606,23 7 5 1,40 0,00 0
9 6848 PACS - HW - úložiště dat II 01.10.2017 09.05.2013 86 419,50 0,00 86 419,50 0,00 1,03 88 606,23 7 5 1,40 0,00 0
9 6849 Notebook (HP) 01.10.2017 10.06.2013 51 200,00 0,00 51 200,00 0,00 1,03 52 495,55 7 5 1,40 0,00 0
9 6850 Systém řídící pro MaR /D0030 01.10.2017 01.11.2013 600 910,00 0,00 600 910,00 253 531,00 1,03 616 115,21 7 5 1,40 0,00 0
9 6946 Wi-Fi v Městské nemocnici v Ltm 01.10.2017 13.10.2014 1 597 383,00 0,00 1 597 383,00 290 609,00 1,01 1 619 768,75 6 5 1,20 0,00 0
9 6956 Server NIS hlavní 01.10.2017 31.12.2014 253 491,50 0,00 253 491,50 52 791,50 1,01 257 043,93 6 5 1,20 0,00 0
9 6957 Server NIS záložní 01.10.2017 31.12.2014 145 222,40 0,00 145 222,40 30 796,40 1,01 147 257,55 6 5 1,20 0,00 0
9 6958 Stanice diagnostická 01.10.2017 30.12.2014 92 432,00 0,00 92 432,00 19 232,00 1,01 93 727,34 6 5 1,20 0,00 0
9 6974 R/Digitalizace obraz. dokumentace 01.10.2017 07.05.2015 554 555,10 0,00 554 555,10 152 116,10 1,01 561 764,32 5 5 1,00 0,00 0
9 6975 R/Digitalizace obraz. dokumentace 01.10.2017 07.05.2015 554 555,10 0,00 554 555,10 152 116,10 1,01 561 764,32 5 5 1,00 0,00 0
9 6976 R/Digitalizace obraz. dokumentace 01.10.2017 07.05.2015 554 555,10 0,00 554 555,10 152 116,10 1,01 561 764,32 5 5 1,00 0,00 0
9 6986 Digitalizace obraz. dokumentace 01.10.2017 23.06.2015 554 555,10 0,00 554 555,10 159 433,10 1,01 561 764,32 5 5 1,00 0,00 0
9 6987 Digitalizace obraz. dokumentace 01.10.2017 23.06.2015 554 555,10 0,00 554 555,10 159 433,10 1,01 561 764,32 5 5 1,00 0,00 0
9 6988 Digitalizace obraz. dokumentace 01.10.2017 23.06.2015 554 555,10 0,00 554 555,10 159 433,10 1,01 561 764,32 5 5 1,00 0,00 0
9 6992 Monitorovací systém (testo Saveris) 01.10.2017 07.10.2015 196 821,02 0,00 196 821,02 66 971,02 1,01 199 379,69 5 5 1,00 0,00 0
9 6997 PACS - HW - úložiště dat III 01.10.2017 15.12.2015 151 656,50 0,00 151 656,50 55 606,50 1,01 153 628,03 5 5 1,00 0,00 0
9 6998 PACS - HW - úložiště dat III 01.10.2017 15.12.2015 151 656,50 0,00 151 656,50 55 606,50 1,01 153 628,03 5 5 1,00 0,00 0
9 7108 UPS - záložní zdroj (GE-DE) 01.10.2017 16.03.2016 140 079,28 0,00 140 079,28 56 874,28 1,01 142 042,35 4 5 0,80 0,20 28 408
9 7155 Zařízení dorozumívací 01.10.2017 18.04.2017 135 205,00 0,00 135 205,00 100 933,00 1,02 137 789,40 3 5 0,60 0,40 55 116
9 7184 Zařízení dorozumívací 27.04.2018 187 550,00 0,00 187 550,00 132 344,00 1,02 190 942,86 2 5 0,40 0,60 114 566
9 7185 Zařízení dorozumívací 15.05.2018 184 659,00 0,00 184 659,00 133 379,00 1,02 187 999,56 2 5 0,40 0,60 112 800
9 7206 Stanice diagnostická - digitalizace 12.06.2018 105 270,00 0,00 105 270,00 77 492,00 1,02 107 174,38 2 5 0,40 0,60 64 305
9 7215 Tablet (PC Microsoft Surface) 26.10.2018 65 355,00 0,00 65 355,00 51 750,00 1,02 66 537,30 2 5 0,40 0,60 39 922
9 7217 Server Mediox 19.11.2018 82 861,00 0,00 82 861,00 66 747,00 1,02 84 359,99 2 5 0,40 0,60 50 616
9 7225 Zařízení dorozumívací 27.05.2019 188 929,00 0,00 188 929,00 167 937,00 1,00 188 929,00 1 5 0,20 0,80 151 143
9 7228 Zařízení dorozumívací 18.07.2019 188 929,00 0,00 188 929,00 173 185,00 1,00 188 929,00 1 5 0,20 0,80 151 143
9 510005 Firewall 31.12.2019 0,00 162 805,50 162 805,50 0,00 1,00 162 805,50 1 5 0,20 0,80 130 244
9 510006 Firewall 31.12.2019 0,00 162 805,50 162 805,50 0,00 1,00 162 805,50 1 5 0,20 0,80 130 244
9 510007 Přístupový přepínač 31.12.2019 0,00 74 517,55 74 517,55 0,00 1,00 74 517,55 1 5 0,20 0,80 59 614
9 510008 Přístupový přepínač - 20ks 31.12.2019 0,00 1 036 027,97 1 036 027,97 0,00 1,00 1 036 027,97 1 5 0,20 0,80 828 822
9 510009 Přístupový přepínač 31.12.2019 0,00 328 986,90 328 986,90 0,00 1,00 328 986,90 1 5 0,20 0,80 263 190
9 510010 Přístupový přepínač 31.12.2019 0,00 328 986,90 328 986,90 0,00 1,00 328 986,90 1 5 0,20 0,80 263 190
9 510014 Server pro SIEM 31.12.2019 0,00 303 770,50 303 770,50 0,00 1,00 303 770,50 1 5 0,20 0,80 243 016
9 510015 Server pro senzor SIEM 31.12.2019 0,00 243 663,75 243 663,75 0,00 1,00 243 663,75 1 5 0,20 0,80 194 931
9 510016 Zabezpečení prostor serveroven 31.12.2019 0,00 298 932,01 298 932,01 0,00 1,00 298 932,01 1 5 0,20 0,80 239 146
9 510017 UPS 31.12.2019 0,00 464 848,12 464 848,12 0,00 1,00 464 848,12 1 5 0,20 0,80 371 878
9 510018 UPS 31.12.2019 0,00 464 848,12 464 848,12 0,00 1,00 464 848,12 1 5 0,20 0,80 371 878
9 528108 Virtualizační server 24.07.2019 0,00 649 797,52 649 797,52 0,00 1,00 649 797,52 1 5 0,20 0,80 519 838
9 528109 Virtualizační server 24.07.2019 0,00 649 797,52 649 797,52 0,00 1,00 649 797,52 1 5 0,20 0,80 519 838
9 528110 Přepínač 24.07.2019 0,00 338 765,31 338 765,31 0,00 1,00 338 765,31 1 5 0,20 0,80 271 012
9 528111 Přepínač 24.07.2019 0,00 338 765,30 338 765,30 0,00 1,00 338 765,30 1 5 0,20 0,80 271 012
9 528112 Síťové úložiště NAS 24.07.2019 0,00 323 554,89 323 554,89 0,00 1,00 323 554,89 1 5 0,20 0,80 258 844
9 528113 Záložní zdroj UPS 24.07.2019 0,00 92 914,06 92 914,06 0,00 1,00 92 914,06 1 5 0,20 0,80 74 331
9 528114 Záložní zdroj UPS 24.07.2019 0,00 92 914,05 92 914,05 0,00 1,00 92 914,05 1 5 0,20 0,80 74 331
9 528115 Datový rozvaděč 24.07.2019 0,00 77 339,48 77 339,48 0,00 1,00 77 339,48 1 5 0,20 0,80 61 872
9 528116 Dokumentový skener 24.07.2019 0,00 134 005,13 134 005,13 0,00 1,00 134 005,13 1 5 0,20 0,80 107 204
9 528117 Dokumentový skener 24.07.2019 0,00 134 005,13 134 005,13 0,00 1,00 134 005,13 1 5 0,20 0,80 107 204

9 Celkem 14 810 930,00 6 702 051,21 2 747 427,30 6 129 660
Celkový součet 364 930 773,38 47 861 670,46 78 249 135,77 140 932 879,61

*) Datum zařazení před převodem na a.s.
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1.1 Zadání znaleckého úkolu 
Předmětem tohoto posudku je stanovení obvyklé ceny (tržní hodnoty) obchodního závodu společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ 061 99 518, se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice. 

Základní identifikační údaje o společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Název společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Sídlo společnosti Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

Identifikační číslo 061 99 518 

Obchodní rejstřík Vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2641 

Datum zápisu 19. června 2017 

Základní kapitál 117 100 000,- Kč 

Akcie 
11 710 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
10 000,- Kč, převoditelnost je podmíněna předchozím souhlasem valné 
hromady. 

Předmět podnikání 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona; 

- masérské, rekondiční a regenerační služby; 

- hostinská činnost; 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 

- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní 
péče; 

- oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

Statutární orgán - 
představenstvo 

Předseda představenstva: 

Ing. RADEK LONČÁK, MBA, nar. 11. května 1965 

Členové představenstva: 

MUDr. JAROSLAV PRŠALA, nar. 16. ledna 1950 

Ing. VLADIMÍR KESTŘÁNEK, MBA, nar. 26. května 1966 

Způsob jednání Společnost zastupuje vždy alespoň jeden člen představenstva. 

Dozorčí rada 

Předseda dozorčí rady: 

MUDr. LEOŠ VYSOUDIL, MBA, nar. 14. února 1972 

Členové dozorčí rady: 

MUDr. MIROSLAV JIRÁNEK, nar. 30. dubna 1957 

Jiří SKŘIVÁNEK, nar. 23. prosince 1973 

MUDr. PETR PINKA, nar. 9. března 1963 

MARTIN BUKVÁŘ, nar. 18. ledna 1982 

Ing. VLADIMÍR MATYS, nar. 15. května 1953 

1.2 Účel vypracování znaleckého posudku 
Je nám známo, že tento posudek má sloužit jako podklad pro rozhodování vlastníka o převodu obchodního 
závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále také jen „Společnost“). 

1 Znalecký úkol 
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1.3 Datum ocenění 
Ocenění je provedeno na základě podkladů a informací poskytnutých Zadavatelem a získaných 
z veřejně dostupných zdrojů, přičemž poslední poskytnuté informace mající vliv na ocenění byly 
získány s platností k datu 31. 12. 2019. K informacím s platností k pozdějším datům nebylo 
přihlíženo. 

1.4 Zadavatel znaleckého posudku 
Zadavatelem znaleckého posudku je Město Litoměřice, sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 
Litoměřice. 

1.5 Zhotovitel znaleckého posudku 
Zhotovitelem znaleckého posudku je znalecký ústav Grant Thornton Valuations, a.s., 
IČO: 630 79 798, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, jmenovaný pro obor 
ekonomika, odvětví ceny a odhady s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí, 
oceňování závodů a jejich částí, regulace cen a kalkulace energií, oceňování pohledávek, strojů a 
zařízení včetně dopravních prostředků, strojů a zařízení, technologických zařízení a celků, 
zemědělské techniky, nehmotného majetku, zejména patentů, vzorů, ochranných známek a 
obchodního tajemství, majetkových práv a jiných práv průmyslového vlastnictví, zásob, pohledávek, 
oceňování cenných papírů a kapitálových účastí včetně oceňování podílů v obchodních 
společnostech, oceňování nepeněžitých vkladů, jmění pro účely přeměn obchodních společností a 
družstev, ceny a odhady informačních systémů, výpočetní a zabezpečovací techniky, elektrotechniky, 
investičních nástrojů, včetně akcií, dluhopisů a derivátů, posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky 
podniků, financování a řízení peněžního toku, posuzování úvěrové způsobilosti ekonomických 
subjektů, bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, burzovnictví a kolektivní investování, analýza 
finančních rizik, stanovení reálné hodnoty pro účetní účely a alokace kupní ceny. 

1.6 Prohlášení zhotovitele znaleckého posudku 
Zhotovitel prohlašuje, že: 

– není podjatý ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 
v platném znění; 

– nebyla mu přiznána při stanovení výše odměny za provedená ocenění žádná zvláštní výhoda; 

– je znalcem nezávislým na Zadavateli a dalších zúčastněných stranách; 

– v současné době, ani v blízké budoucnosti nebude mít prospěch z předmětu ocenění, honoráře 
ani odměny nezávisí na vypočtených hodnotách ani na závěrech tohoto znaleckého posudku. 

Zhotovitel upozorňuje, že znalecký posudek může být použit pouze pro výše uvedený účel. Posudek 
nesmí být ani jako celek, ani jeho jednotlivé části kopírován nebo rozmnožován pro jiné účely bez 
předchozího písemného souhlasu znalce. Interpretace a použití výsledku tohoto ocenění souvisí 
výhradně s účelem jeho zpracování, výsledek ocenění je z metodických důvodů obecně nepřenosný.  

1.7 Obecné předpoklady a omezení 
Ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 

– Zhotovitel vychází z vlastních databází, obecně dostupných informací a z informací 
a prohlášení o pravosti a platnosti všech podkladů předložených Zadavatelem. Zhotovitel tudíž 
neodpovídá zejména za:  

 pravost a platnost vlastnických nebo jiných věcných práv k oceňovaným movitým i 
nemovitým věcem;  
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 pravost a platnost práv k cizím věcem a nájemním vztahům k nim, jejichž existence 
měla nebo mohla mít vliv na provedené tržní ocenění. 

– Zhotovitel vychází z toho, že informace získané z podkladů předložených Zadavatelem jsou 
věrohodné a správné a nejsou tudíž ve všech případech ověřovány z hlediska jejich přesnosti a 
úplnosti. 

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

– Hodnota v tomto ocenění stanovená respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování, 
účetnictví a daní platné ke dni ocenění. 

– Hodnoty v provedeném ocenění stanovené jsou určeny pouze pro Zadavatele ocenění a jsou 
platné pouze pro uvedený účel. Zhotovitel nenese odpovědnost za použití těchto údajů jinou 
osobou, případně pro jiný účel. 

– Zhotovitel nepodnikal žádná šetření minulých ani současných způsobů použití předmětného 
majetku a v případě ocenění nemovitostí ani sousedních pozemků za účelem stanovení 
kontaminace. Hodnota je stanovena za předpokladu, že žádná kontaminace předmětného 
majetku ani jeho okolí neexistuje. 

– Zhotovitel zachovává vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při 
zpracování tohoto ocenění dozvěděl. 

Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy, pokud by hlubším šetřením 
nad rámec této expertízy nevyplynuly jiné skutečnosti 

1.8 Základní zásady aplikované při zpracování posudku 
Při zpracování tohoto posudku Zpracovatel aplikoval základní zásady podporující objektivitu ocenění, 
nezávislost znalce a transparentnost použitých postupů. Jedná se především o následující zásady: 

– dle názoru Zpracovatele ocenění nezávisle, nestranně a komplexně přihlíží ke všem známým 
relevantním skutečnostem, ke kterým mohlo být při jeho zpracování přihlédnuto (zásada 

komplexnosti); 

– ocenění Zpracovatel považuje za úplné, neboť dle jeho mínění obsahuje veškeré náležitosti, 
které zabezpečují jednoznačně transparentní a plně použitelný výstup (zásada úplnosti); 

– ocenění je vnitřně konzistentní. Dle názoru Zpracovatele byly při zpracování tohoto posudku 
použity postupy a metody v souladu s obecnými předpoklady a principy (zásada vnitřní 

konzistence); 

– Zpracovatel konstatuje, že není žádným způsobem závislý na výsledku ocenění (zásada 

nezávislosti a nestrannosti, viz prohlášení); 

– dle mínění Zpracovatele je ocenění opakovatelné, což znamená, že je kýmkoliv 
přezkoumatelné. Vzhledem k transparentním a obecně známým postupům může Zadavatel 
tohoto posudku přezkoumat použitý postup při ocenění (zásada opakovatelnosti ocenění); 

– v tomto posudku byly důvodně a odůvodněně použity takové metodické postupy, které byly 
vhodné, přiměřené a plně vyhovující relevantním informacím, které měl Zpracovatel k dispozici 
(zásada důvodnosti a odůvodněnosti); 

– zdroje, z nichž bylo čerpáno pro účely tohoto posudku, považuje Zpracovatel za věrohodné 
(zásada spolehlivosti). 

1.9 Důvěrnost znaleckého posudku 
Veškeré podklady využité pro předmětný znalecký posudek, postupy zpracování, dílčí propočty a 
výsledky jsou považovány za důvěrné a z tohoto důvodu nesmí být reprodukovány, zneužívány nebo 
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využívány ve prospěch třetích osob bez souhlasu Zhotovitele, majitelů a vedení společnosti 
Zadavatele. 

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

1.11 Základní vymezení definic a standardů hodnoty 
Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů: „obvyklou cenou 
se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně obdobného majetku, nebo 
při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku, a to ke dni 
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího, nebo kupujícího, ani 
vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se 
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě, vyplývající z osobního vztahu k nim“. 

Podnikem, nově závodem, se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 
podnikání. K závodu náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k 
provozování závodu nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Závod je věc hromadná.  

Obchodním majetkem se rozumí veškerý majetek obchodní společnosti. Obchodním jměním (dále jen 
"jmění") je soubor jejího veškerého majetku a závazků. Čistým obchodním majetkem je obchodní 
majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, 
nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou. Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování 
obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.  

Od 1. 1. 2014 platí nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který vymezuje a definuje změny v pojetí 
věci a částečně novou terminologii při oceňování majetku. Současně platí i zákon  

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který používá pro stanovení pojmu věci jinou terminologii. 
Vzniká zde tak určitý nesoulad a nejednotnost v názvosloví a definování pojmů hlavně vůči jiným 
zákonům, např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, kde se používá původní 
terminologie, dále v terminologii na veřejných portálech, např. na justice.cz, apod. Z tohoto důvodu 
může v přechodovém období vzniknout určitý nesoulad v používaném názvosloví a definování pojmů, 
proto tam, kde je to relevantní se používá původní terminologie a názvosloví. 

Následující pojmy jsou ve zpracovaném ocenění použity ve významu uváděném v obecně 
uznávaných mezinárodních publikovaných metodikách tržního oceňování Mezinárodní organizace pro 
oceňování (IVSC – International Valuation Standards Committee) a v navazujících publikacích 
tuzemských autorů. 

Tržní úrovně hodnoty - tržní hodnotové báze 

Tržní hodnotové báze zahrnují zpravidla tři hodnotové úrovně, kdy nejčastěji užívanou je tzv. tržní 
hodnota. 

Tržní hodnota je výrazem trhem uznané použitelnosti aktiva. Je to odhadnutá částka, za kterou by 
měl být majetek směněn k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím 
při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě 
strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Tomuto pojmu v podstatě obsahově odpovídá i 
pojem v současnosti již neužívaný jako byla např. „obecná cena“.  
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Do tržní hodnotové úrovně patří dále i obvyklá cena, která je však zjištěna statisticky v místě a čase 
na relevantním trhu. Tuto hodnotovou bázi lze však zjistit pouze tržním porovnáním a u podniků ji 
prakticky nelze zjistit. Obvyklou cenu lze zpravidla zjistit pouze u zboží s charakterem komodity nebo 
u zboží, které se charakterem prodeje tomuto typu blíží. 

Do tržní hodnotové báze náleží i tzv. objektivizovaná hodnota podniku (užívaná zejména v 
německých zemích), která v rámci této hodnotové báze představuje pro podnik určité tržní minimum. 
Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou 
hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby – vlastníka (nebo skupiny vlastníků), 
neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude 
pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci tržních možností, 
rizik a dalších vlivů působících na hodnotu podniku (srov. IDW S1 2008). 

Definice tržní hodnoty dle Standardu 1 IVS 20171: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi 
ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery 
po náležitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ 

Pojmy v definici tržní hodnoty dle IVS2: 

Definice tržní hodnoty dle International Valuation Standards používá následující pojmy: 

„...odhadnutá částka...“ - odpovídá ceně vyjádřené v penězích, která by byla zaplacena za aktivum v 
transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery,  

„...by měl být majetek směněn...“ - odráží skutečnost, že hodnota majetku je odhadnutá částka, nikoli 
předem určená částka nebo skutečná prodejní cena, 

„...k datu ocenění...“ - požaduje, aby stanovená tržní hodnota byla časově omezena, 

„... mezi ochotným kupujícím...“ - kupující není příliš dychtivý ani nucený kupovat za každou cenu, 

„...ochotným prodávajícím...“ - prodávající není příliš dychtivý ani nucený prodávat za každou cenu, 

„...při transakci samostatných a nezávislých partnerů...“ - určuje transakci mezi osobami, které nemají 
mezi sebou blízké či zvláštní vztahy (např. dceřiná společnost, vlastník-nájemce), 

„...po náležitém marketingu...“ - majetek by měl být na trhu vystaven nejvhodnějším způsobem, aby 
za něj byla získána nejlepší cena přicházející v úvahu, 

„...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně...“ - kupující i prodávající byly k datu ocenění 
dostatečně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho využití a stavu trhu k datu ocenění,  

„...a bez nátlaku...“ - žádná ze stran nebyla nucena ani tlačena do realizace. 

Pro následující kategorie hodnoty platí definice tržní hodnoty buď jen omezeně, nebo neplatí vůbec, 
výsledné hodnoty odpovídající této úrovni nemají obecnou platnost, mají omezenou vypovídací 
schopnost či platí jen pro zúžený okruh účastníků transakce. Podle tzv. subjektivního oceňovacího 
principu může výsledek takového ocenění plnit určitou předem definovanou funkci (tzv. Kolínská 
škola), nejčastěji arbitrážní nebo poradenskou.  

Další kategorie hodnoty  

Investiční hodnota (investment value) je hodnota aktiva pro stávajícího nebo předpokládaného 
investora pro jeho individuální investiční nebo provozní cíle. Investiční hodnota je báze hodnoty 
specifická pro konkrétní subjekt. Tato báze hodnoty odráží užitky plynoucí danému subjektu z držení 
aktiva, a proto není nutně spojena s předpokladem hypotetické směny aktiva. 

 

1 International Valuation Standards 2017, str. 18-20.  

2 MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. 
vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. Tržní hodnota, s. 22-24. 
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V některých případech může mít podnik pro daného investora investiční hodnotu na úrovni tržní 
hodnoty podniku, ale obecně může být investiční hodnota vyšší nebo nižší než tržní hodnota daného 
podniku. Investiční hodnota může obsahovat speciální hodnotu.  

Investiční hodnotu lze považovat za synonymum německých pojmů hraniční hodnota a hodnota pro 
rozhodování. 

Speciální hodnota (special value) je částka, která odráží konkrétní vlastnosti aktiva, které mají 
hodnotu pouze pro speciálního kupujícího. Tato hodnota vzniká, když má aktivum vlastnosti, které jej 
činí pro konkrétního kupujícího přitažlivějším než pro ostatní kupující na trhu. Tyto vlastnosti mohou 
zahrnovat fyzické, geografické, ekonomické nebo právní charakteristiky aktiva. 

Spravedlivá hodnota (férová hodnota, „fair value“) je odhadovaná cena pro převod aktiva nebo 
závazku mezi konkrétními, informovanými a ochotnými stranami, která odráží příslušné zájmy těchto 
stran. Tato hodnotová báze reprezentuje cenu, která by byla rozumně odsouhlasena mezi dvěma 
specifickými stranami při směně majetku. Mezi stranami nemusí existovat propojení a strany mohou 
vyjednávat nezávisle, ale majetek není nezbytně vystaven na širším trhu a odsouhlasená cena může 
odrážet specifické výhody (nebo nevýhody) vlastnictví pro zúčastněné strany a nikoli pro trh obecně. 
Jedná se o širší pojem než tržní hodnota. V některých případech může být spravedlivá hodnota právě 
na úrovni tržní hodnoty, ale v jiných případech může zahrnovat prvky speciální hodnoty, které se v 
tržní hodnotě vyskytovat nesmějí. Spravedlivou hodnotu lze považovat za synonymum německého 
pojmu rozhodčí hodnota a velmi často plní arbitrážní oceňovací funkci.  

Jde o netržní úroveň hodnoty, která je platná pouze pro účastníky transakce a je tak většinou obecně 
nepřenosná. I přes uvedené by však přesto měla být ekonomicky odůvodněná, protože by neměla 
poškozovat žádného z účastníků transakce anebo by poškozovala všechny účastníky stejnou mírou. 
V Mezinárodních standardech pro oceňování EVS 2000 Evropské skupiny asociací odhadců (The 
European Group of Valuers´ Assotiations, TEGoVA), je ve Standardu 4 – oceňovací základny 
definována tzv. „fair value“ (reálná hodnota). Podle definice těchto Mezinárodních standardů je fair 
value částkou, za kterou by mohl být majetek směněn mezi znalými, nezávislými a koupěchtivými 
stranami“ tzn., že má jen do určité míry definičně charakter tržní hodnoty. Přesněji množina tržní 
hodnoty se do určité míry může překrývat s množinou reálné hodnoty. Existuje však definiční rozdíl 
mezi fair value podle Mezinárodních oceňovacích standardů a Mezinárodních účetních standardů. 

Hodnota pokračujícího podniku (going concern value) popisuje situaci, kde je celý podnik převáděn 
jako funkční jednotka. Alternativní oceňovací scénáře ke „going concern“ by měly zahrnovat převod 
veškerého majetku jako celku, ale s předpokladem uzavření provozu podniku, nebo převod 
specifického majetku aktuálně používaného v podniku jako jednotlivé položky. 

Likvidační hodnota podniku respektive obchodního majetku společnosti spočívá ve zjištění hodnoty 
majetku k určitému časovému okamžiku, kdy se předpokládá, že společnost ukončí svoji činnost a z 
tohoto pohledu budou jednotlivá aktiva rozprodána a veškeré závazky společnosti splaceny a to i 
mimobilanční včetně nákladů na likvidaci. 

Likvidační hodnota podniku resp. podnikového majetku může být odhadnuta jak na úrovni netržní 
(promptní tísňový prodej), tak v úrovni tržní hodnoty, pokud bude probíhat zejména s náležitým 
marketingovým obdobím – majetková hodnota bude vystavena na trhu nejvhodnějším způsobem, aby 
se uskutečnil prodej za nejlepší cenu rozumně dosažitelnou.  

Likvidační hodnota tvoří dolní hranici hodnoty společnosti – pokud hodnota společnosti vypočtená 
pomocí ostatních metod je nižší než likvidační hodnota, měla by být za hodnotu společnosti označena 
hodnota likvidační. 

U definice pro hodnotu podniku, je třeba si povšimnout výrazu „očekávané budoucí příjmy". U většiny 
podniků předpokládáme při oceňování prakticky neomezené trvání. Příjmy v dlouhém budoucím 
časovém horizontu lze však pouze odhadovat, nikoliv „objektivně" určit. Při ocenění jde pak o to, 
kterou prognózu budeme považovat za věrohodnou. Tato skutečnost nás pak vede k závěru, že 
hodnota podniku není vlastně nic jiného než určitá víra v budoucnost podniku, která je vyjádřená v 
penězích. 
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Z uvedeného pak podle našeho názoru plynou následující závěry: 

Hodnota podniku není objektivní vlastnost celku zvaného podnik – věci hromadné, protože je 
založena na projekci budoucího vývoje. Jedná se tedy o odhad. 

Pokud hodnota není objektivní vlastnost, nelze sestavit jednoznačný algoritmus, který by umožňoval 
hledanou hodnotu určit. 

Hodnota bude závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, z jehož hlediska je určována. 

Uvedené náhledy v podstatě odpovídají stanoviskům k základním pojmům, jako jsou hodnota, cena, 
náklady a trh tak, jak je obsahují mezinárodní oceňovací standardy. 

Trh je systém a/nebo místo, kde jsou zboží a služby směňovány mezi kupujícími a prodávajícími 
prostřednictvím cenového mechanismu. Představuje schopnost zboží a/nebo služeb být směňováno 
mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišných omezení jejich činnosti. 

Cena je výrazem pro požadovanou, nabízenou, nebo placenou částku za zboží nebo službu. Je to 
fakt veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Může, nebo nemusí mít nějaký vztah k hodnotě, 
která je zboží, nebo službám, připisována jinými a proto je obecným údajem o relativní hodnotě 
přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích. 

Hodnota je ekonomický pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, 
a těmi, kdo je kupují a prodávají. Na rozdíl od ceny, hodnota není skutečností, ale odhadem 
ohodnocení zboží a služeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce 
reálné hodnoty odráží objektivizovaný názor na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží nebo 
obdrží služby k datu platnosti takto stanovené hodnoty.  

Hodnota podniku tedy závisí na budoucím užitku, který můžeme z držení podniku očekávat. Tyto 
užitky mohou mít na obecné rovině nejrůznější podobu a v zásadě je můžeme rozdělit na užitek 
povahy finanční a užitek, který ve finanční podobě bezprostředně vyjádřen není (společenské 
postavení, moc atd.).  

Z praktických důvodů je nutno omezovat se pouze na užitek vyjádřený v penězích. Pokud je 
předmětem ocenění určitý balík akcií veřejně neobchodovatelných, má na hodnotu tohoto balíku 
určitý vliv akcionářská struktura emitenta těchto akcií. Čím je akcionářů méně, tím více tento vliv 
získává na významu, neboť praktické rozhodování a řízení společnosti se více přibližuje praxi 
uplatňované ve společnostech s ručením omezeným. Z daného důvodu pak nabývá významu, zda jde 
o akciové balíky majoritní, minoritní nebo zbytkové (do 10 % na ZK), kdy jejich hodnotu nejvíce 
ovlivňuje faktická ovladatelnost společnosti a zvolená strategie ovládajících osob. Vliv vlastnické 
struktury je neutrální pouze v případě existence dvou akcionářů (50/50) v rovnocenném postavení, 
kdy pak hodnotu balíku zásadně ovlivňuje pouze výnosový potenciál společnosti. 

Výnosová hodnota („kapitalizovaná míra zisku“, „kapitalizovaný zisk“) představuje takovou jistinu, 
kterou je nutné při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos 
z podniku, nebo je nutné tuto jistinu investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové 
míry. 

Věcná hodnota („substanční hodnota“, „časová cena“) je reprodukční cena věci, snížená o 
přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity 
používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité 
užívání věci. Obdobou této ceny je podle zákona č. 151/1997 Sb. „cena zjištěná nákladovým 
způsobem“. 

Cena zjištěná („cena administrativní“, „cena úřední“) je cena zjištěná podle cenového předpisu, v 
současné době podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky č. 8/2013 
Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

Cena pořizovací („cena historická“) je cena, za kterou bylo možno pořídit věc v době jejího pořízení, 
bez odpočtu opotřebení. 
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Cena reprodukční („reprodukční pořizovací cena“) je cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo 
porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. 

Hodnota brutto („obchodní majetek“) vyjadřuje hodnotu podniku jako celku, tzn. jak pro vlastníky, tak 
i pro věřitele. 

Hodnota netto („hodnota jmění“) představuje hodnotu podniku pouze na úrovni vlastníků, tzn. 
držitelů vlastního kapitálu.  

Pro upřesnění je třeba uvést, že podle nové terminologie Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(NOZ) je od 1. 1. 2014 podnik chápán v témže smyslu jako obchodní závod. Dle § 495 NOZ tvoří 
jmění osoby souhrn jejího majetku a jejích dluhů a majetkem je souhrn všeho, co osobě patří. Jak 
uvádí odborná literatura, na podnik je nezbytné z ekonomického pohledu nahlížet jako na funkční 
celek. Dle § 501 NOZ je podnik hromadná věc, kterou tvoří soubor jednotlivých věcí náležejících téže 
osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se tedy za 
celek. Podle § 502 NOZ je obchodním závodem organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil 
a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla 
slouží k jeho provozu. Základním účelem podniku je dosahování zisku. Vlastní kapitál tvoří vlastní 
zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv. 

Rozdíl mezi hodnotou jmění a vlastním kapitálem: 

Vlastní kapitál je postaven na oceňování podle účetních pravidel, kde rozhodující úlohu hrají 
historické pořizovací ceny. Je to souhrn jednotlivých položek majetku v účetnictví snížený o cizí 
pasiva. ČOM by měl být postaven na ocenění odpovídající ekonomické realitě, tj. v „reálných“ 
hodnotách. Je to také souhrn jednotlivých položek majetku v účetnictví snížený o cizí pasiva (v 
případě likvidace, či pokud lze opravdu ocenit veškeré jeho majetkové složky) nebo na ocenění 
podniku jako celku (výnosové metody, metody tržního porovnání). 

1.12 Počet stran, příloh a vyhotovení znaleckého 
posudku 
Tento znalecký posudek obsahuje 39 stran vč. titulní strany a příloh. Znalecký posudek je vypracován 
v 3 vyhotoveních s platností originálu a v elektronické verzi PDF. Posudek je uložen rovněž 
v elektronické podobě ve znaleckém ústavu.  

1.13 Podklady pro zpracování znaleckého posudku 
1.  Auditovaná účetní závěrka Společnosti za účetní rok 2017; 

2.  Výroční zprávy Společnosti za účetní rok 2017; 

3.  Neauditovaná účetní závěrka Společnosti za účetní rok 2018 ve stavu ze dne 19. 3. 2019 

4.  Neauditovaná účetní závěrka Společnosti za účetní rok 2019 ve stavu ze dne 26. 3. 2020 

5.  Finanční výkazy příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích za roky 2014 – 2016; 

6.  Informace o dlouhodobém a drobném majetku Společnosti k datu ocenění; 

7.  Informace o předpokládaných dotacích a investičních výdajích Společnosti v budoucích obdobích; 

8.  Informace o vybraných položkách oběžného majetku Společnosti k datu ocenění; 

9.  Informace o vybraných položkách výsledovky Společnosti v uplynulých obdobích; 

10.  Další doplňující informace ke Společnosti a předmětu ocenění; 

11.  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění; 

12.  Obecné metody oceňování; 

13.  Odborná literatura: M.Mařík, Metody oceňování podniku I a II (pro pokročilé); 

14.  Internetové zdroje: www.justice.cz, www.damodaran.com, apod. 
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Veškeré podklady, které byly předány Zadavatelem, byly přijaty bez dalšího ověřování jako podklady 
věrně odpovídající skutečné situaci oceňované společnosti.  
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2.1 Historie a základní informace o společnosti3 
Litoměřice, kdysi krajské město, se v dávné historii chovalo ke zdraví svých občanů poměrně skoupě 
až netečně, jak bylo ve středověku obvyklé i v jiných městech. První špitály, které ve městě vznikly, 
byly institucemi církevními, byly jen malé pro pár nemocných a to převážně jen takových, o které se 
nestaral nikdo. 

První větší městská nemocnice vznikla v 80. letech 19. století přestavbou jezdeckých kasáren na 
ústav, kde byl zřízen monoprimariát a byly zde léčeni litoměřičtí občané velmi prostými způsoby. 
Úroveň nemocnice byla nevalná a monoprimariát se zde v podstatě udržel až do doby II. světové 
války. Během II. světové války byl zabrán sociální ústav (Masarykův ústav) a byla zde zřízena 
nemocnice pro raněné vojáky. 

Teprve po válce vedení města ponechalo Masarykův ústav jako nemocnici a bylo zde vybudováno 
interní a potom dětské oddělení. Dále ze soukromé vily blíže k městské nemocnici po adaptaci vznikla 
porodnice. V původní nemocnici bylo zřízeno oddělení chirurgické a gynekologické. 

Již po válce ale bylo jasné, že stav nemocnice není odpovídající potřebám moderní medicíny, a proto 
bylo rozhodnuto, že bude postavena nová nemocnice za Litoměřicemi, směrem k Žitenicím, která 
bude soustřeďovat péči i prostředky pro celý okres. V roce 1946 byl položen základní kámen za 
přítomnosti tehdejšího ministra zdravotnictví MUDr. Procházky a ing. arch. Josef Syka vypracoval 
urbanistickou studii nové nemocnice. Díky politickým událostem v roce 1948 se se stavbou nezačalo 
a staré nemocnice zůstaly. Přešly na stát a byly začleněny do systému OÚNZ okresu Litoměřice. 

Začátkem 70. let, po několika kontrolách Ministerstva zdravotnictví, které uznaly litoměřickou 
nemocnici jako jednu z nejhorších v celé republice, bylo rozhodnuto, že by měla být postavena 
nemocnice nová. Projekce byla svěřena Státnímu projekčnímu ústavu a byla vypracována první 
studie, která byla zmenšeninou nemocnice ve finském Tampere. Jednalo se o 11patrový monoblok, 
který byl projektován poměrně honosně, ale bohužel se nenašly finanční prostředky ve státním 
rozpočtu, proto bylo od dalších projektových prací a stavby ustoupeno. Na četné intervence 
představitelů okresu a ředitelství OÚNZ vláda konečně rozhodla, že by se nemocnice postavit mohla, 
ale po částech, aby náklady byly rozloženy do několika pětiletek. 

Nebyla ale zkušenost, stavba se velice protahovala, takže interní pavilon se stavěl 10 let. Spolu s 
kuchyní byl otevřen pro pacienty v listopadu 1985. Interna měla celkem 200 lůžek, byla rozdělena do 
2 primariátů - interna fungovala pro celý tehdejší litoměřický okres, tedy i pro oblast Roudnice nad 
Labem – celkově tedy pokryla spádovou oblast pro asi 120 000 obyvatel. 

Po dokončení interního pavilonu započala stavba komplementu (t.j. rtg oddělení, centrálních 
laboratoří, sterilizace, ředitelství nemocnice a jídelny zaměstnanců s některými pomocnými provozy) 
a pavilonu gynekologie. Tyto budovy byly postaveny během 3 let. Gynekologický pavilon byl opět 
projektován pro celý okres. V roce 1989 ale politické změny změnily koncepci celkového pohledu na 
nemocnice a proto nedošlo ke zrušení nemocnice v Roudnici, jak bylo zamýšleno, ale naopak zde 
bylo znovu otevřeno interní oddělení a gynekologické oddělení zrušeno nebylo. OÚNZ se rozpadl, 
byla provedena delimitace zařízení a část prostředků, které měly být použity v litoměřické nemocnici, 
byla převedena do Roudnice. Bylo reálné nebezpečí, že se již nepodaří dokončit stavbu nemocnice - 
hlavně chirurgického pavilonu, ale rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví se podařilo za přispění 
okresu Litoměřice získat peníze a stavbu chirurgického pavilonu realizovat v letech 1995-1997. 

 

3 Zdroj: http://www.nemocnice-lt.cz 

2 Nález 
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Tím byla stavba v podstatě dokončena, z původního projektu se nepodařilo realizovat budovu 
patologie a hlavně polikliniky. Zde měla být soustředěna veškerá ambulantní péče včetně ordinací 
všech praktických lékařů, stomatologů, rehabilitace s bazénem, lékárna, centrální evidence, ředitelství 
nemocnice a další. Dostavba této budovy je v současnosti již nereálná, protože v důsledku privatizací 
zdravotnictví již není zájem o tyto ordinace a zařízení provozované na centralizované úrovni. 

 

Od 1. 10. 2017 převzal provozování zdravotních služeb nemocnice nový subjekt – Nemocnice 
Litoměřice, a.s. Tato významná změna byla zejména administrativní povahy. Akciová společnost je ve 
100% vlastnictví Města Litoměřice, které je zároveň jediným akcionářem. Akciová společnost 
poskytuje zdravotní služby ve stejném rozsahu, struktuře a kvalitě, jak tomu bylo v případě 
příspěvkové organizace. Byla převzata kompletní organizační struktura a všichni zaměstnanci. 
Zachovány byly i všechny výhody pro zaměstnance nemocnice plynoucí z kolektivní smlouvy.  

V návaznosti na převod nemocnice pod akciovou společnost se vedení města dále zabývá budoucím 
modelem fungování nemocnice. Po zrušeném koncesním řízení je momentálně zvažovaná i varianta 
prodeje nemocnice strategickému partnerovi, jímž je Krajská zdravotní, a.s., společnost zřízená 
Ústeckým krajem jako poskytovatel zdravotní péče v krajských nemocnicích. 

2.2 Strategická analýza 
Strategická analýza tržního potenciálu podniku se zabývá situací podniku k datu ocenění z pohledu 
jeho vnějšího potenciálu, finančního zdraví a stavu technické a provozní základny. Obecně je 
potenciál podniku dán skutečnostmi externě nebo interně působícími na generátory jeho hodnoty, 
mezi které řadíme tržby (výkony), provozní ziskovou marži, provozně nutný pracovní kapitál, investice 
do provozně nutného investičního majetku, diskontní míru, způsob financování a dobu předpokládané 
existence podniku. 

2.2.1 Makroekonomický vývoj ČR4 

Oslabování globální ekonomické expanze nadále pokračuje a růst světové ekonomiky by v roce 2019 
měl být nejslabší od Velké recese v roce 2009. Projevuje se zde zejména nárůst protekcionismu a 
eskalace napětí v mezinárodních obchodních vztazích a s nimi spojené nejistoty podnikatelů i 
spotřebitelů ohledně budoucího ekonomického vývoje. Výrazně se tím rozšiřují rizika směrem dolů. 

 

4 Ministerstvo financí ČR, Makroekonomická predikce, listopad 2019 
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Zpomalení se nevyhnulo ani ekonomikám Evropské unie. Poměrně silná domácí poptávka a situace 
na trhu práce jsou nadále pozitivními faktory, méně se však daří exportně orientovaným aktivitám. 
Vývoj v jednotlivých členských zemích byl ve 2. čtvrtletí 2019 různorodý – ekonomiky Spojeného 
království, Německa a Švédska zaznamenaly malý mezičtvrtletní pokles, italská ekonomika 
dlouhodobě stagnuje. Na druhé straně se v dobré kondici udržují ekonomiky zemí Visegrádské 
skupiny. 

V případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie došlo k dalšímu odložení termínu na 31. 
ledna 2020. Pokud by však britský parlament upravenou dohodu o vystoupení schválil před tímto 
datem, mohlo by k odchodu Spojeného království z EU dojít i dříve. I v této oblasti tedy nadále 
přetrvávala nejistota, jež má nepříznivé ekonomické dopady, navíc umocněná tím, že se v prosinci ve 
Spojeném království budou konat předčasné parlamentní volby. 

Vývoj v české ekonomice ve 2. čtvrtletí 2019 byl oproti očekávání mírně příznivější. Růst reálného 
hrubého domácího produktu očištěný o sezónní a kalendářní vlivy dosáhl 0,7 % mezičtvrtletně, resp. 
2,8 % meziročně. 

Spotřeba domácností se zvýšila o 2,6 % díky stále vysoké dynamice růstu objemu mezd a platů a 
sociálních dávek. Spotřeba sektoru vládních institucí vlivem nárůstu zaměstnanosti i mezispotřeby 
vzrostla dokonce o 3,4 %. 

Růst investic do fixního kapitálu se zpomalil na 0,2 %, a to zejména kvůli poklesu investic soukromých 
firem. Vysokou, zhruba desetiprocentní, dynamiku si zachovala investiční aktivita sektoru vládních 
institucí. Z věcného pohledu vzrostly investice do bytové výstavby a produktů duševního vlastnictví, 
pokles se naopak projevil v investicích do dopravních prostředků a strojů a zařízení. 

Na druhé straně pozitivně překvapil výrazně kladný příspěvek zahraničního obchodu. Na straně 
vývozu se projevila nízká srovnávací základna minulého roku u exportu automobilů, růst dovozu byl 
brzděn zpomalením domácí poptávky zejména u dovozně vysoce náročných investic. 

Vývoj ekonomiky v 1. pololetí 2019 potvrdil odtržení „tvrdých“ dat od vývoje konjunkturálních 
indikátorů. Statisticky zjišťovaná data např. o stavebnictví, zahraničním obchodu či maloobchodních 
tržbách vykazují nadále dobré výsledky. Oproti tomu souhrnný indikátor důvěry, který je patrně 
značně ovlivněn narůstajícími riziky, již od října 2018 naznačuje výrazné zpomalení ekonomické 
aktivity. K tomu zatím nedošlo, narůstající rizika však nabádají k opatrnosti. Ekonomika by v roce 
2019 mohla vzrůst o 2,5 %, v roce 2020 pak vlivem nižší dynamiky domácí poptávky o 2,0 %. 

Ekonomický růst by měl být nadále tažen spotřebou domácností, jež by měla odrážet stále silnou 
mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení starobních důchodů. 
Mírně pozitivně by k růstu měly přispívat investice do fixního kapitálu a spotřeba sektoru vládních 
institucí. Příspěvek zahraničního obchodu by měl rovněž dosahovat mírně kladných hodnot. 

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen povětšinou pohybuje v horní polovině 
tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. Zde by měl až na výjimky setrvat i v 
letech 2019 a 2020, kdy by proinflační efekty růstu jednotkových nákladů práce a kladné produkční 
mezery měly být umocněny administrativními opatřeními. Predikce průměrné míry inflace v roce 2019 
se zvyšuje na 2,8 %, pro rok 2020 potom na 2,6 %. 

Ve 2. čtvrtletí 2019 vzrostla zaměstnanost jen o 0,1 %. Nedostatek zaměstnanců je primární bariérou 
pro další extenzivní růst produkce. Prostor pro další pokles nezaměstnanosti považujeme za 
vyčerpaný. V souvislosti s postupným zpomalováním ekonomiky by růst poptávky po práci měl 
slábnout. Nabídka práce by se naproti tomu ve srovnání s poptávkou měla vlivem demografických a 
strukturálních faktorů zvyšovat rychleji. Míra nezaměstnanosti by tak v roce 2019 mohla dosáhnout 
2,0 % a v roce následujícím 2,2 %. 

V rámci běžného účtu platební bilance lze v roce 2019 očekávat zvýšení kladného salda bilance zboží 
v důsledku jednorázového propadu vývozu motorových vozidel v polovině roku 2018, který výrazně 
snížil srovnávací základnu. V roce 2020 by se v návaznosti na očekávanou dynamiku investic mělo 
prosadit zpomalení růstu dovozu. Ostatní složky běžného účtu by měly zhruba stagnovat či se jen 
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nepatrně zlepšovat. Výsledkem by měl být přebytek běžného účtu ve výši 0,9 % HDP v roce 2019 a 
1,4 % HDP v roce 2020. 

Růst české ekonomiky se promítá i do hospodaření sektoru vládních institucí, které by mělo v roce 
2019 skončit přebytkem ve výši 0,3 % HDP. V roce 2020 se očekává přebytek 0,1 % HDP, který je 
výsledkem zvolňujícího tempa příjmů a zvýšení výdajů především v sociální oblasti. U dluhu sektoru 
vládních institucí očekáváme další pokles jeho relativní výše až na úroveň 30,6 % HDP na konci roku 
2020. 

 

Na základě uvedené analýzy jsme neidentifikovali žádné faktory, které by v současné době nebo 
nejbližší budoucnosti měly významným způsobem ovlivnit a změnit makroekonomické prostředí, ve 
kterém se společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. pohybuje a ve kterém podniká. 

  

2.2.2 Analýza relevantního odvětví5  

Nemocnice Litoměřice, a.s. je poskytovatelem základních zdravotnických služeb. Vzhledem k výši 
částek, které jsou do této oblasti směřovány z veřejných i soukromých zdrojů a v ní dále 
transformovány a přerozdělovány, se zdravotnictví řadí mezi nejvýznamnější odvětví ekonomiky. 
Zdravotnictví se řadí z pohledu členění ekonomických sektorů do oblasti služeb.  

Celkový rozsah odvětví lze vymezit pomocí systému zdravotnických účtů, což je nástroj, který slouží 
ke komplexnímu vyjádření veškerých výdajů na zdravotní péči. Jeho hlavním rysem je 
vícerozměrnost členění výdajů. Postup implementace zdravotnických účtů v České republice se 
zaměřil převážně na vyhledávání administrativních záznamů přímo u hlavních zdrojů financování 
zdravotních služeb, jako jsou zdravotní pojišťovny, domácnosti a veřejné rozpočty. 

Mezinárodní manuál SHA 2011 k zdravotnickým účtům definuje tři základní zdroje financování 
zdravotní péče, a to:  

 

5 Zdroj: www.czso.cz, www.pnsp.cz, www.kzcr.eu 

2019 2020

Nominální hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 314 4 596 4 768 5 047 5 329 5 645 5 894

růst v %, b.c. 5,3 6,5 3,7 5,9 5,6 5,9 4,4

Reálný hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,7 5,3 2,5 4,4 3,0 2,5 2,0

Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1,8 3,7 3,6 4,3 3,4 2,7 2,4

Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 1,1 1,9 2,7 1,3 3,9 3,0 1,8

Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 3,9 10,2 -3,1 3,7 7,2 0,9 0,7

Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. -0,5 -0,2 1,4 1,1 -0,8 0,4 0,3

Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 1,1 0,8 -0,4 0,1 -0,4 0,0 0,0

Deflátor HDP růst v % 2,5 1,2 1,3 1,4 2,5 3,3 2,4

Míra inflace spotřebitelských cen průměr v % 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 2,6

Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 0,8 1,4 1,9 1,6 1,4 0,3 0,1

Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,1 5,1 4,0 2,9 2,2 2,0 2,2

Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 3,6 4,8 5,7 8,3 9,5 7,4 5,9

Saldo běžného účtu % HDP 0,2 0,2 1,6 1,7 0,3 0,9 1,4

Saldo sektoru vládních institucí % HDP -2,1 -0,6 0,7 1,6 1,1 0,3 0,1

Předpoklady:

Měnový kurz CZK/EUR 27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 25,7 25,5

Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 1,6 0,6 0,4 1,0 2,0 1,5 1,2

Ropa Brent USD/barel 99 52 44 54 71 64 59

HDP eurozóny růst v %, s.c. 1,4 2,0 1,9 2,7 1,9 1,0 0,7

Přehled hlavních ukazatelů

2014 2015 2016 2017 2018
Aktuální predikce
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- veřejné zdroje,  

- soukromé zdroje bez přímých plateb domácností, 

- přímé platby domácností. 

Do prvně jmenované skupiny – veřejné zdroje – patří především finanční prostředky získané v rámci 
povinného zdravotního pojištění a dále prostředky z veřejných rozpočtů, které zahrnují jak finanční 
zdroje získané na zdravotní péči přímo ze státního rozpočtu - nejčastěji z kapitoly MZ ČR a MPSV, 
tak zdroje místních rozpočtů, kam patří především zdroje získané na zdravotní péči z krajských 
rozpočtů. 

Do soukromých zdrojů (bez přímých plateb domácností) jsou zahrnuty dobrovolné platby na 
zdravotní péči neziskových institucí, soukromé zdravotní pojištění a závodní (podniková) 
preventivní péče.  

Přímé platby domácností zahrnují přímé výdaje příjemců zdravotní péče (pacientů) nebo jejich 
případnou spoluúčast. 

Poslední analýza výdajů na zdravotnictví podle zdrojů financování, kterou vydal Český statistický úřad 
v roce 2019, popisuje období do roku 2017. 

Výdaje na zdravotní péči v Česku podle zdrojů financování, 2010 a 2013 až 2017 byly dle této analýzy 
následující: 

 

Největší zdroj financování tvořily v letech 2010 - 2017 zdravotní pojišťovny, které v roce 2017 
pokrývaly 65 % veškerých zdravotnických výdajů. Druhým zdrojem financování zdravotních služeb byl 
státní rozpočet se 16 % a přímé platby domácností, které činily 14 % veškerých zdravotnických 
výdajů. Z veřejného rozpočtu je financováno především pojistné za veřejné zdravotní pojištění za 
neproduktivní skupiny obyvatel a účelové provozní transfery dotačního titulu. Platby soukromého 
sektoru tvořily výdaje za léky, nadstandardní služby u lékařů (zejména u stomatologů), lázeňské 
pobyty a v neposlední řadě i různá potvrzení především u praktických lékařů. Existují i další zdroje 
financování, které však mají momentálně zanedbatelný význam a v souhrnu tvoří přibližně 5 % 
celkových výdajů na zdravotnictví. Těmito zdroji jsou především místní rozpočty a neziskové 
organizace (např. Český červený kříž aj.). Úloha státního a místních rozpočtů (veřejných rozpočtů) 
dále spočívá především ve financování specifických činností, které nejsou hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění. Jedná se zejména o výdaje na zdravotnický výzkum a vývoj, vzdělávání 
zdravotnických pracovníků, preventivní a osvětové programy a kampaně, činnost hygienických stanic, 
částečně výdaje na investiční projekty a přímé dotace zdravotnickým zařízením zřizovaným 
ministerstvem, kraji, městy a obcemi. 

V období let 2010 - 2017 v propočtu dle nové metodiky zdravotnických účtů stouply celkové výdaje na 
zdravotní péči z 334,1 mld. Kč v roce 2010 na 387,4 mld. Kč v roce 2017. 

Z dosažených výsledků za rok 2017 je patrné, že celkové výdaje na zdravotnictví v České republice 
zůstávají v relativně stabilní výši. Poměr veřejných zdrojů je udržován ve stabilní výši se snahou o 
dosažení alespoň částečných úspor uvnitř systému.   

V další tabulce uvádíme vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zdravotnictví a sociální péče 
dle CZ-NACE za roky 2010 – 2018 a porovnání s průměrnou mírou inflace. Z tabulky je patrné, že 

Ukazatel (mil. Kč) 2010 2013 2014 2015 2016 2017 Index 

2017/2016

  Veřejné zdroje celkem 282 166 292 053 291 572 293 359 300 210 322 033 107,3

veřejné zdravotní pojištění 231 889 238 354 234 602 234 460 237 700 252 169 106,1

státní rozpočet 45 187 47 499 50 721 52 622 55 895 62 090 111,1

krajské a obecní rozpočty 5 091 6 200 6 250 6 277 6 614 7 774 117,5

  Soukromé zdroje celkem 

  (bez přímých plateb domácností)

soukromé zdravotní pojištění 427 475 537 478 484 539 111,4

neziskové instituce 7 888 7 726 7 757 7 929 8 479 8 995 106,1

podniky - závodní preventivní péče 901 1001 2374 915 1259 1769 140,5

  Přímé platby domácností1) 42 705 43 465 46 490 49 358 51 215 54 051 105,5

Výdaje na zdravotní péči celkem 334 088 344 720 348 730 352 039 361 647 387 388 107,1

11 303 110,69 217 9 202 10 668 9 322 10 222
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nárůst průměrné měsíční mzdy v uplynulých letech míru inflace převyšoval. (Údaj za rok 2018 je 
předběžný). 

 

V posledních obdobích dochází postupně k prohlubování personálních problémů, souvisejících 
především s nedostatkem kvalifikovaných lékařů a personálu. Administrativní překážky často 
komplikují nebo omezují možnost vzdělávání zahraničních lékařů a nábor zaměstnanců ze 
zahraničních trhů práce. 

Ze zařízení, působících v Ústeckém kraji v oblasti poskytování zdravotní péče, je třeba jmenovat 
zejména společnost Krajská zdravotní, a.s. Společnost Krajská zdravotní, a.s. vznikla 1. září 2007 
transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Realizaci a způsob naplnění tohoto rozhodnutí přeneslo 
zastupitelstvo na Radu Ústeckého kraje, která tak zahájila vlastní transformační proces, vrcholící 
založením společnosti Krajská zdravotní, a.s. 

Pět největších nemocnic, spadajících do té doby, coby samostatné subjekty, pod kompetenci 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, se tak z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody nově 
založené Krajské zdravotní, a.s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v 
Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. 

S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice jednu páteřní síť zdravotnických 
zařízení pro celý Ústecký kraj.  

Společnost Krajská zdravotní, a.s. je se svými více než sedmi tisíci zaměstnanci jedním z největších 
poskytovatelů zdravotní péče v České republice a jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém 
kraji. 

Dalším významným poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji je společnost Podřipská 
nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L. s.r.o. V roce 1997 byla bezúplatně převedena z Fondu 
národního majetku na město Roudnice nad Labem, které ji začalo samo provozovat. V současné 
době je společnost v rukou soukromých vlastníků. 

V následující tabulce uvádíme přehled vývoje tržeb těchto dvou společností za roky 2010 – 2018. 

 

Z dalších zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji lze jmenovat například: EUC klinika Ústí nad 
Labem s.r.o., Nemocnice Žatec, o.p.s., Poliklinika Jirkov, s.r.o., Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., 
Městská nemocnice Duchcov, Nemocnice Louny, a.s., a další. Jejich velikost a význam je však nižší. 

Z pohledu oceňované společnosti lze proto ve středně až dlouhodobém horizontu očekávat mírně 
rostoucí objemy financování zdravotnického sektoru. Ohrožujícím faktorem může být personální 
oblast. Prostředí ve zdravotnickém odvětví by však dle našeho názoru nemělo v budoucnu znamenat 
pro Společnost zásadní ohrožení či překážku v provozování její činnosti. 

2.3 Finanční analýza 
Finanční analýza se věnuje analýze účetních výkazů a analýze základních finančních ukazatelů 
společnosti. Za použití fundamentální analýzy jsou prezentovány všeobecné závěry o hlavních 
trendech ve výnosové schopnosti podniku, struktuře jeho aktiv a pasiv a celkové finanční situaci. 
Analýza stavu majetků a zdrojů jeho financování bude základem pro použití v projekci budoucích 
peněžních toků a bude sloužit k posouzení předpokladu nekonečného trvání. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

23 595 24 681 25 080 25 134 25 774 26 971 28 289 30 931 33 538

4,6% 1,6% 0,2% 2,5% 4,6% 4,9% 9,3% 8,4%

1,9% 3,3% 1,4% 0,4% 0,3% 0,7% 2,4% 2,1%Průměrná míra inflace

Průměrná hrubá měsíční mzda (odvětví CZ-NACE) v tis. Kč/měs.

Zdravotní a sociální péče

Nárůst

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5 343 564 5 166 586 5 360 437 5 080 123 5 534 713 5 849 716 6 204 272 6 760 017 7 337 448

277 483 278 209 268 131 241 385 280 842 298 733 304 285 317 749 n.a.

Krajská zdravotní, a.s.

Podřipská nemocnice s 
poliklinikou Roudnice n. L. s.r.o.

tis. Kč
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V našem případě byly za celé účetní roky za společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. k dispozici pouze 
informace za období 2018 a 2019. Důvodem bylo zahájení činnosti společnosti Nemocnice 
Litoměřice, a.s. k 1. 10. 2017. Analýza rozvah a výkazů zisku a ztrát byla proto na základě těchto 
limitovaných informací provedena v omezeném rozsahu, analýzu poměrových ukazatelů jsme 
vzhledem k omezenému rozsahu informací neprováděli. 

2.3.1.1 Analýza rozvahy  

Ve sledovaném období bilanční suma společnosti vzrostla z 219 198 tis. Kč na konci roku 2018 na 
318 717 tis. Kč k datu ocenění. 

 

Dlouhodobým majetkem se rozumí zpravidla takový majetek, kde doba použitelnosti přesahuje jeden 
rok. Jedná se o dlouhodobá (stálá, fixní) aktiva, která předávají svou hodnotu do hodnoty vyráběné 
produkce postupně. Tento dlouhodobý majetek se nespotřebovává najednou, ale opotřebovává se 
postupně během doby své životnosti a poskytuje tedy ekonomický prospěch dlouhodobě. 

Dlouhodobá aktiva společnosti k datu ocenění byla evidována ve výši 32 097 tis. Kč, 
což představovalo 10,1 % aktiv. Dlouhodobý hmotný majetek přitom dosahoval záporné zůstatkové 
účetní hodnoty -4 753 tis. Kč. Důvodem je zahrnutí záporného oceňovacího rozdílu k nabytému 
majetku v zůstatkové účetní hodnotě -99 555 tis. Kč, který byl do účetnictví zaúčtován v souvislosti 
s koupí obchodního závodu k datu 1. 10. 2017. Největší položkou dlouhodobého majetku k datu 
ocenění byl majetek movitý v účetní zůstatkové hodnotě 78 249 tis. Kč. 

Společnost evidovala ve své rozvaze k datu ocenění finanční investice v účetní zůstatkové hodnotě 
35 000 tis. Kč. Jednalo se o dlouhodobé úložky na bankovních účtech. 
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Za oběžná aktiva se považuje krátkodobý majetek (majetek s krátkodobým reprodukčním cyklem), do 

něhož se zpravidla zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Krátkodobý majetek 

je charakteristický zejména svou délkou použitelnosti, která není vyšší než 1 rok, a taktéž 

i svou jednorázovou spotřebou. 

Oběžný majetek byl k datu ocenění evidován v rozvaze společnosti v účetní zůstatkové hodnotě 

281 561 tis. Kč a tvořil 88,3 % bilanční sumy. K datu 31. 12. 2018 činila účetní zůstatková hodnota 

oběžného majetku 184 474 tis. Kč.  

Účetní zůstatková hodnota zásob se ve sledovaném období téměř nezměnila – 13 519 tis. Kč na 

konci roku 2018 a 13 511 tis. Kč na konci roku 2019. 

Účetní zůstatková hodnota pohledávek společnosti se ve sledovaném období naopak výrazně zvýšila, 

a to ze 74 611 tis. Kč na konci roku 2018 na 136 840 tis. Kč na konci roku 2019. 

Účetní zůstatková hodnota finančních prostředků společnosti se rovněž zvýšila z 96 344 tis. Kč na 

konci roku 2018 na 131 210 tis. Kč na konci roku 2019. 

 

Položky časového rozlišení byly vykazovány v nevýznamné hodnotě a tvořily k datu ocenění pouze 
1,6 % bilanční sumy. 
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Pasiva společnosti tvořil během sledovaného období zhruba z 50 % vlastní kapitál. Jeho podíl na 
celkových pasivech se snížil z 56,8 % na konci roku 2018 na 42,9 % na konci roku 2019. Základní 
kapitál byl po sledované období evidován ve stabilní výši 117 100 tis. Kč (36,7 % pasiv k datu 
ocenění). Kumulované výsledky hospodaření se zvýšily ze 7 463 tis. Kč na konci roku 2018 na 
19 637 tis. Kč na konci roku 2019. 

Cizí zdroje byly dále tvořeny dlouhodobými závazky v hodnotě 1 562 tis. Kč. Jednalo se o odložený 
daňový závazek. Hodnota krátkodobých závazků vzrostla z 92 128 tis. Kč na konci roku 2018 na 179 
320 tis. Kč na konci roku 2019. Největší položku krátkodobých závazků k datu ocenění tvořily daňové 
závazky a dotace v účetní hodnotě 95 784 tis. Kč, dále obchodní závazky 38 554 tis. Kč a závazky ze 
sociálního a zdravotního pojištění 15 735 tis. Kč. Cizí zdroje tak k datu ocenění tvořily 56,8 % pasiv. 

Podíl ostatních pasiv na celkových byl zanedbatelný a dosáhl k datu ocenění pouze 0,3 %.   

 

V následující tabulce je uvedena srovnávací analýza rozvahy společnosti za období let 2018 – 2019. 

  

 

tis. Kč 31.12.2018
% bilanční 

sumy
31.12.2019

% bilanční 
sumy

AKTIVA CELKEM 219 198 100,0% 318 717 100,0%

Dlouhodobý majetek 29 790 13,6% 32 097 10,1%

Dlouhodobý nehmotný majetek 408 0,2% 1 850 0,6%

Dlouhodobý hmotný majetek  -5 618 -2,6% -4 753 -1,5%

Dlouhodobý finanční majetek 35 000 16,0% 35 000 11,0%

Oběžná aktiva 184 474 84,2% 281 561 88,3%

Zásoby 13 519 6,2% 13 511 4,2%

Pohledávky 74 611 34,0% 136 840 42,9%

Peněžní prostředky 96 344 44,0% 131 210 41,2%

Časové rozlišení aktiv 4 934 2,3% 5 059 1,6%

PASIVA CELKEM 219 198 100,0% 318 717 100,0%

Vlastní kapitál 124 563 56,8% 136 737 42,9%

Základní kapitál 117 100 53,4% 117 100 36,7%

Výsledek hospodaření minulých let 2 104 1,0% 8 020 2,5%

Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 359 2,4% 11 617 3,6%

Cizí zdroje 93 585 42,7% 180 882 56,8%

Závazky 93 585 42,7% 180 882 56,8%

Dlouhodobé závazky 1 457 0,7% 1 562 0,5%

Krátkodobé závazky 92 128 42,0% 179 320 56,3%

Časové rozlišení pasiv 1 050 0,5% 1 098 0,3%

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ROZVAHY 
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2.3.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty  

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2017 společnost prováděla svoji činnost pouze č měsíce, není 
možné provést meziroční srovnání vývoje jednotlivých položek Výkazu zisků a ztrát. Proto se 
omezíme pouze na popis hodnot položek v letech 2018 a 2019, kdy společnost provozovala svoji 
činnost po celých 12 měsíců. 

Provozní příjmy společnosti v roce 2018 dosáhly hodnoty 788 349 tis. Kč, v roce 2019 vzrostly 
na 852 782 tis. Kč. Jednalo se především o tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 
ve výši 759 640 tis. Kč. 

Celkové provozní náklady bez odpisů dosáhly v roce 2019 hodnoty 822 628 tis. Kč, což je 96,5 % 
provozních příjmů, a vzrostly z hodnoty 766 318 tis. Kč v roce 2018. Největší položkou provozních 
nákladů byly v roce 2019 náklady osobní, které činily 546 632 tis. Kč a představovaly tak 64,1 % 
provozních výnosů. Odpisy dlouhodobého majetku dosáhly v roce 2019 17 253 tis. Kč. Provozní zisk 
společnosti tak dosáhl v roce 2019 hodnoty 13 020 tis. Kč. 

Výsledek z finančních operací dosáhl v roce 2018 hodnoty 840 tis. Kč a v roce 2019 hodnoty 
834 tis. Kč, výsledný zisk po zdanění za rok 2019 činil 11 617 tis. Kč. 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky Výkazu zisků a ztrát za roky 2018 a celý rok 
2019. 

 

  

  

tis. Kč 31.12.2018 % příjmů 31.12.2019 % příjmů

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 700 443 88,8% 759 640 89,1%
% změna 0,0% 8,5%

Tržby za prodej zboží 59 072 7,5% 62 409 7,3%
Jiné provozní výnosy 28 834 3,7% 30 733 3,6%
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM 788 349 100,0% 852 782 100,0%
% změna 0,0% 8,2%

Náklady vynaložené na prodané zboží 47 897 6,1% 50 183 5,9%
Spotřeba materiálu a energie 142 951 18,1% 158 669 18,6%
Služby 54 839 7,0% 60 541 7,1%
Osobní náklady 514 254 65,2% 546 632 64,1%
Daně a poplatky v provozní oblasti 107,2 0,0% 63 0,0%
Jiné provozní náklady 6 270 0,8% 6 540 0,8%
CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY bez odpisů 766 318 97,2% 822 628 96,5%
% změna 0,0% 7,3%

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 100 0,0% 0 0,0%
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 61 0,0% 0 0,0%
Saldo 39 0,0% 0 0,0%
Tržby z prodaného materiálu 0 0,0% 3 0,0%
Zůstatková cena prodaného materiálu 0 0,0% 0 0,0%
Saldo 0 0,0% 3 0,0%
PROV. ZISK před odpisy a zdaněním 22 070 2,8% 30 157 3,5%
% změna 0,0% 36,6%

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 17 345 2,2% 17 253 2,0%
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 525 0,1% -116 0,0%
PROVOZNÍ ZISK 4 199 0,5% 13 020 1,5%
% změna 0,0% 210,1%

Výnosové úroky a podobné výnosy 39 0,0% 60 0,0%
Ostatní finanční výnosy 801 0,1% 787 0,1%
Ostatní finanční náklady 0 0,0% 13 0,0%
Saldo 801 0,1% 774 0,1%
ZISK Z FINANČNÍCH AKTIVIT 840 0,1% 834 0,1%
ZISK PŘED ZDANĚNÍM 5 039 0,6% 13 854 1,6%
DAŇ ZE ZISKU -320 0,0% 2 237 0,3%
ZISK PO ZDANĚNÍ 5 359 0,7% 11 617 1,4%

SROVNÁVACÍ ANALÝZA VÝKAZŮ ZISKŮ A ZTRÁT
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2.4 Metodologie, volba metod a postup ocenění 
2.4.1 Metodologie ocenění společnosti 

Současná teorie i praxe v oceňování společností používá řadu metod, které lze začlenit do několika 
základních principů. Protože v obecné rovině budou pro odhad ceny obchodních podílů či akcií 
aplikovány fundamentální metody, bude jejich základem ocenění podniku potažmo základem pro 
odhad hodnoty podniku úroveň tržní hodnoty. Pro odhad hodnoty čistého obchodního majetku, resp. 
majetku lze použít více různých metod, jež lze rozdělit do skupin podle toho, k čemu se přihlíží 
nejvíce: 

 metody založené na analýze výnosů 

 metody založené na analýze majetku 

 metody založené na analýze trhu 

 metody kombinované 

Existuje mnoho možných způsobů výpočtů podle výše uvedených metod, vždy je však nutné:  

– aby pro odhad tržní hodnoty byly v maximálně možné míře objektivizované vstupní parametry,  

– aby byly navzájem konzistentní s účelem ocenění i jemu odpovídající volbou úrovně hodnoty,  

– aby se v rámci objektivizace postupovalo s předpokladem nejlepšího možného a právně 
přípustného využití. 

2.4.1.1 Metody založené na analýze výnosů  

Tvoří-li hodnotu oceňovaného majetku především výnosy a užitky z něj plynoucí, pak je na místě 
použít metody založené na analýze výnosů. V rámci této skupiny lze rozlišit několik metod, z nichž 
každá je vhodná pro podnik v určité fázi životního cyklu, resp. pro podnik jiného typu. 

Ve fázi, kdy existuje záměr anebo podnik již funguje, ale nelze ještě alespoň přibližně odhadnout 
budoucí růst poptávky po jeho výrobcích či službách, cenu, za kterou tyto výrobky či služby bude 
prodávat nebo oboje, se používá tzv. metody reálných opcí. Je-li podnik ve fázi zralosti, poklesu 
anebo naopak růstu, lze využít metody diskontovaných peněžních toků (DCF). Podstata této 
metody spočívá v odúročení očekávaných peněžních toků na současnou hodnotu zvolenou diskontní 
mírou. Očekávané peněžní toky jsou zjišťovány jako tzv. volné peněžní toky (pro akcionáře a věřitele 
nebo pouze pro akcionáře), které lze odebrat z podniku při zachování jeho potenciálu, s nímž se 
počítá ve finančním plánu. Metoda diskontovaných peněžních toků se používá zpravidla dvoufázová. 
V první fázi se provede explicitní odhad vývoje hospodaření a sestaví finanční plán, který je 
podkladem pro zjištění volných peněžních toků. Ve druhé fázi se pak předpokládá stabilizace 
hospodaření oceňovaného podniku a odhadne se očekávané dlouhodobé tempo růstu peněžního 
toku, ideálně v nekonečném časovém horizontu – postup s tzv. pokračující hodnotou nebo se 
provede odhad čistého likvidačního zůstatku na konci předpokládaného ukončení provozování 
podniku v případě, kdy není splněn předpoklad jeho nekonečného trvání. Peněžní toky takto zjištěné 
jsou odúročeny (diskontovány) odhadnutou úrokovou mírou, která zahrnuje bezrizikový výnos a 
rizikovou přirážku, zohledňující nestabilitu peněžních toků.  

Další skupinou výnosových metod jsou metody založené na analýze zisku. Mohou být používány 
v analytické podobě (tj. opět je sestaven v 1. fázi finanční plán a poté odhadnuta hodnota 2. fáze) 
nebo v paušální podobě, kdy se vychází z hospodaření několika posledních let a předpokládá se, že 
zisk a provozní charakteristiky jsou již stabilizované.  

Výnosové modely DCF patří v současnosti k modelům, které mají v tržním oceňování fungujících 
podniků největší užití. Těchto modelů existuje velké množství. Jejich společným znakem je, že 
hodnotu podniku odvozují od očekávaných výnosů, které se převádějí (z pohledu investora) na 
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současnou hodnotu. Základem stanovení hodnoty podniku je tedy budoucí peněžní tok, který bude 
společnost generovat. 

Tento princip vychází z poznatku, že hodnota společnosti je určena očekávaným užitkem pro její 
věřitelé. Tyto metody jsou založeny na koncepci „časové hodnoty peněz a relativního rizika investice“. 
Nejznámějšími a nejpoužívanějšími výnosovými metodami jsou metody kapitalizace zisku a metody 
diskontovaného cash flow (entity a equity). Mezi moderní metody tohoto typu patří metoda EVA 
(economic value added). 

Za teoreticky nejčistší z výnosových metod je považována metoda diskontovaných peněžních toků 
(dále DCF), která je založena na zjišťování současné hodnoty očekávaného peněžního toku 
plynoucího ze společnosti diskontováním určitou diskontní sazbou odrážející riziko spojené s tímto 
peněžním tokem. Tímto očekávaným peněžním tokem se nerozumí účetní cash flow, nýbrž tzv. volné 
cash flow (FCF). 

Ocenění akcií společnosti je v tomto případě odvozeno od ocenění vlastního kapitálu společnosti, 
které je založeno na metodě diskontovaných budoucích peněžních toků (DCFF – Discounted 
Cash flow to Firm) používající volný peněžní tok, který je k dispozici pro investory do podniku. 

Metodologie diskontovaných peněžních toků zakládá ocenění na projektovaných peněžních tocích ve 
dvou fázích, které jsou převedeny na jejich současnou hodnotu pomocí takové diskontní sazby, která 
odráží inherentní riziko spojené s těmito peněžními toky. Matematický výpočet současné hodnoty 
budoucích peněžních toků je následující: 

 N     Ci     R 
NPV =   ---------- + ---------- 

 i = 1  (1 + r)
i 

 (1 + r)
n 

  

kde: 

Ci  cash flow projektované od prvního roku plánu do posledního roku plánu  
r  náklady kapitálu neboli diskontní sazba 
R  residuální (zbytková) neboli terminální hodnota, která je hodnotou podniku na  
  konci projektovaného období 
i  jeden každý rok prognózy do celkového počtu N 

Terminální hodnota R je počítána samostatně a reflektuje hodnotu peněžních toků v časovém 
horizontu po období, pro které nebyla vypracována podrobná projekce. Ačkoliv tato hodnota může být 
vypočítána podle různých metod, nejčastěji je s ohledem na princip nekonečného trvání podniku 
(„going concern princip“) používána metoda používající normalizované peněžní toky v nekonečně 
dlouhém časovém horizontu s použitím konstantní míry růstu dle Gordonova vzorce: 

 C * (1 + g) 

R = ----------------- 

       r – g 
  

kde: 

C normalizovaný peněžní tok pro nekonečně dlouhý časový horizont 
r náklady kapitálu neboli diskontní sazba 
g míra růstu normalizovaného peněžního toku 

Tímto přístupem se oceňuje podnik jako celek ve vztahu ke všem finančním zdrojům, které podnik 
používá, tj. vlastnímu kapitálu a cizím zdrojům. Proto se v tomto přístupu používají tzv. volné peněžní 
toky, tj. toky před zahrnutím vlivu peněžních toků týkajících se jeho financování, které jsou následně 
diskontovány sazbou nákladů na vlastní kapitál (NVK). 

Diskontováním těchto peněžních toků získáme tržní hodnotu vlastního kapitálu. 

Od výsledku diskontování je nutné odečíst anebo k nim připočítat současnou hodnotu položek, jejichž 
vliv není zahrnut v projekci budoucích peněžních toků. Takovými položkami mohou být např. 
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nepotřebná aktiva, cenné papíry, přebytek hotovosti na počátku projektovaného období, hodnota 
dluhu apod.  

Disponibilní (volné) peněžní toky C1 až Cn nezahrnují žádné splátky úvěrů ani úroků a jsou 
vypočteny takto: 

+ Provozní zisk před úroky a daněmi 
- Upravená daň z příjmů 
= Provozní zisk po daních 
 
+  Odpisy  
+  Nepeněžní položky (náklady započtené v provozním zisku, které nejsou výdaji v běžném 
období) 
= Předběžný provozní tok  
 
- Investice do provozně nutného investičního majetku 
-  Investice do provozně nutného pracovního kapitálu 
 

= FCFF =  Volný peněžní tok na úrovni podnikatelské jednotky  

2.4.1.2 Metody založené na analýze trhu 

První z metod založených na analýze trhu je použití tržní kapitalizace. K této metodě pouze tolik, že 
je nevhodná v případě nelikvidního trhu a problémem s ní spojeným je zejména volba období, 
k němuž se má tržní kapitalizace vztahovat. 

V některých případech je natolik obtížné odhadnout hodnotu jednotlivých složek majetku, očekávaný 
vývoj výnosů, peněžních toků anebo tržní úrokovou míru, že je vhodné spolehnout se na ocenění na 
základě tržního srovnání, najdeme-li srovnatelný podnik anebo srovnatelnou transakci, tj. známe 
realizovanou cenu vč. transakčních nákladů. Mimo to je výhodou metod založených na tržním 
srovnání, že jsou tržně konformní. Samotný výpočet ocenění pomocí násobitelů sestává ze zjištění 
srovnatelných podniků nebo transakcí s podíly ve srovnatelných podnicích. Dále je nutné 
provést určení relevantních veličin, které představují pro podnik hodnotu. Může jít o aktiva (v případě 
dolů), počet zákazníků (mobilní operátoři), hospodářský výsledek za účetní období, peněžní toky, 
provozní hospodářský výsledek, dividendy, tržby, hospodářský výsledek před daněmi, úroky a odpisy, 
atd. Vztahovou veličinu za daný podnik pak násobíme zvolenou výší tzv. násobitele (resp. dělitele). 
Násobitel (dělitel) je poměrem tržní hodnoty vlastního kapitálu (nebo aktiv) bez neprovozních aktiv a 
použité vztahové veličiny, a to za vybrané srovnatelné podniky. Jmenovatel a čitatel použitého 
násobitele by měl být vždy konzistentní.  

2.4.1.3 Metody založené na analýze majetku 

Jde o statický přístup (princip) ke zjištění hodnoty podniku, který je založen na ocenění jednotlivých 
složek majetku a závazků společnosti. Hodnota podniku se získá jako součet hodnot všeho jejího 
majetku, od něhož se odečte hodnota závazků.  

Při analýze majetku lze v zásadě vycházet z toho, jakou hodnotu má oceňovaný majetek pro 
kupujícího, což vede k zjištění jeho substanční hodnoty, anebo z toho, jakou hodnotu má pro 
prodávajícího při prodeji majetku po částech, což vede ke zjištění likvidační hodnoty. Pokud je 
zjišťována likvidační hodnota, vychází se z toho, že daný majetek je nejvýhodnější rozprodat po 
částech anebo je nutno tento majetek zlikvidovat (např. z rozhodnutí státního orgánu). V případě 
ocenění podniku likvidační hodnotou jde o odhad současné hodnoty částek získaných prodejem 
jednotlivých složek majetku, po snížení o náklady likvidace, včetně odměny likvidátora. Samozřejmě 
je nutno počítat s daněmi. Při zjištění likvidační hodnoty podniku nelze z podstaty likvidační metody 
počítat s hodnotou některých nehmotných složek podniku, které existují pouze ve fungujícím podniku. 
Jde především o hodnotu know-how, hodnotu firmy (jména společnosti) a fungující organizační 
struktury podniku, v řadě případů i lidský kapitál. V případě jiných složek nehmotného majetku, jako 
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jsou patenty, licence, ochranné známky a autorská práva, jež jsou samostatně zcizitelné, tyto složky 
hodnotu mají, avšak zřejmě nižší než v případě fungujícího podniku.  

Substanční hodnota je optimálním odhadem hodnoty podniku v případě, že se potenciální kupující 
rozhoduje, zda postavit podnik na zelené louce anebo jej koupit. Technicky se provede ocenění tak, 
že se zjistí cena pořizovaných složek majetku, která by byla zaplacena, kdyby byl majetek nový. Tato 
cena se pak sníží o vliv opotřebení fyzického i morálního. Výsledkem takového ocenění je zpravidla 
neúplná substanční hodnota podniku na principu reprodukčních cen, jedná se však jen o doplňkovou 
veličinu, která zpravidla nemůže sloužit pro samostatné ocenění (viz Evropské oceňovací standardy, 
Německé oceňovací standardy IDW S1). V případě, že by postup byl doplněn odhadem hodnoty 
nehmotného majetku, resp. goodwillu, jednalo by se o metodu úplné substanční hodnoty podniku a 
výsledek byl srovnatelný s výsledky výnosových metod, např. DCF. 

Účetní hodnota vlastního kapitálu nám dává informaci především o takzvané vnitřní hodnotě, tedy 
nominálním vyjádření původního rozsahu investovaného kapitálu. Východiskem při tomto přístupu je 
zpravidla auditovaná rozvaha společnosti. Pro účely ocenění společnosti je potřeba zkontrolovat, zda 
byly vytvořeny všechny nezbytné opravné položky. Výslednou hodnotou společnosti je rozdíl mezi 
účetní hodnotou celkových aktiv a účetní hodnotou veškerých cizích zdrojů pasiv. Účetní hodnotu 
jedné akcie společnosti se získá vydělením účetní hodnoty akcií počtem akcií společnosti. 
Nedostatkem metody účetní hodnoty je skutečnost, že opomíjí ocenění většiny nehmotných složek 
majetku (know-how, ochranné známky, pracovní síla, síť dodavatelů a odběratelů atd.), její 
vypovídací schopnost je determinována platnému zákonu o účetnictví a míře snahy účetní jednotky o 
zobrazení reálné hodnoty položek. 

Metoda sumární hodnoty aktiv navazuje na předchozí postupy a odvozuje hodnotu jmění 
sumarizací hodnot jednotlivých přeceněných položek rozvahy společnosti. Ke stanovení hodnot 
jednotlivých přeceněných položek rozvahy společnosti mohou být využity jednotlivé metody ocenění, 
tak jak jsou popsány výše, popřípadě jejich kombinace. 

2.4.1.4 Metody kombinované 

Na závěr zbývá zmínit metody kombinované, jež jsou zpravidla aritmetickým průměrem majetkového 
(substančního) ocenění a výnosového ocenění. Vzhledem k tomu, že se jedná o praxi používanou 
především v německy mluvících zemích, jedná se v případě výnosového ocenění především o 
metody založené na analýze zisku. Podle našeho názoru jsou metody kombinované k odhadu 
hodnoty podniku nevhodné, mají omezenou a problematickou vypovídací schopnost, pokud nejsou při 
majetkovém ocenění oceněny i nehmotné složky podniku, protože průměrují principiálně 
nesrovnatelné oceňovací postupy. 

2.4.1.5 Přednosti a nedostatky jednotlivých metod 

Žádná ze známých metod není univerzální, tzn. použitelná pro jakýkoli typ společnosti. Každá metoda 
má jak své přednosti, tak i omezení a záleží tak na situaci společnosti, jaká z uvedených metod bude 
pro její ocenění optimální. Před výběrem metody oceňování je třeba dále zvážit vypovídací 
schopnosti metod v podmínkách ČR, účel ocenění a dále specifické okolnosti úkolu znalce. Jak již 
bylo řečeno, za nejobjektivnější metodu oceňování fungujících a vcelku perspektivních podniků je 
obvykle považována metoda DCF patřící do skupiny výnosových metod oceňování. Tato metoda je 
doporučována i pro české podmínky jako ústřední metoda oceňování. 

Oproti výnosové lze neúplnou substanční hodnotu na principu reprodukčních cen zjistit bez ohledu na 
podmínky na kapitálovém trhu. Korektní analýza této substanční hodnoty je ovšem založena na 
znalosti situace na trhu s reálnými aktivy, přičemž u aktiv specifických, neobchodovaných může 
určování jejich reprodukčních cen narážet na poměrně značné obtíže. Další nevýhodou neúplné 
substanční hodnoty je skutečnost, že opomíjí hodnotu většiny nehmotných složek – zejména 
goodwill, který metodicky neřeší. I přes tyto nedostatky je metoda neúplné substanční hodnoty jednou 
ze základních metod odhadu hodnoty společnosti, ale její význam pro fungující podniky by měl být 
pouze kontrolní (pomocný) či orientační. 
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Metody stavějící na tržním porovnání se týkají především společností, které jsou běžně obchodovány 
na burze, tj. akciových společností. Předpokládají rozvinutý kapitálový trh, trh se společnostmi a 
dostatečné informace o transakcích na nich probíhajících. Disponibilita těchto informací, resp. 
existence dostatečně reprezentativní srovnávací základny je v našich podmínkách zatím hlavní 
příčinou nízké vypovídací schopnosti této metody. 

2.4.2 Volba relevantních metod pro ocenění a postup ocenění 

Při ocenění obchodních závodů nebo jejich částí mohou být využity jednotlivé metody, popřípadě 
jejich kombinace v závislosti na povaze majetku a účelu jeho oceňování.  

Metody tržního porovnání nejsou v daném případě dle našeho názoru použitelné, neboť na českém 
trhu neexistuje dostatek informací o transakcích se zdravotnickými zařízeními, ani takové společnosti 
nejsou u nás obchodovány. 

Majetkové metody pak představují na jedné straně stanovení hodnoty na základě souhrnu 
jednotlivých položek aktiv a pasiv, nicméně nijak neuvažují efektivitu používání aktiv a náklady, které 
jejich používání vyvolává. Zároveň nezohledňují v dostatečné míře faktory nehmotné povahy, jako 
jsou existující smluvní vztahy s pojišťovnami, vycvičený personál aj.  

Pro ocenění pro výše uvedený účel, tj. stanovení obvyklé ceny (tržní hodnoty) hodnoty obchodního 
závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., jsme použili výnosovou metodu diskontovaných 
peněžních toků DCF.  

Výnosová metoda dle našeho názoru nejlépe zohledňuje předpoklad, že provoz oceňované 
společnosti jako nemocnice představuje jeden ucelený celek. Výnosy, náklady, investice a jejich 
odpisy jsou zde finančním vyjádřením péče, již nemocnice zajišťuje. Od nich se odvíjí cash flow, které 
je svým vlastníkům Společnost schopna generovat. Tuto analýzu provádíme za předpokladu 
pokračování činnosti nemocnice v obdobném rozsahu a s obdobnou výkonností, jako v historických 
letech. Podrobný finanční plán zároveň poslouží k ověření toho, nakolik je budoucí hospodaření 
nemocnice udržitelné a od čeho se případně odvíjí. 

Podrobnosti postupu analýzy a ocenění společnosti včetně stanovení hodnoty obchodního závodu 
jsou detailně popsány v následující kapitole tohoto posudku. 
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3.1 Ocenění obchodního závodu společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s. výnosovou metodou 
diskontovaných peněžních toků 
Pro účely sestavení projekce a ocenění jsme měli k dispozici informace o hospodaření Společnosti 
v celých letech 2018 a 2019 a části roku 2017 (od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017). Dále jsme měli 
k dispozici údaje o hospodaření příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích za roky 
2014 – 2016. Z těchto údajů jsme sestavili projekci možného budoucího vývoje jednotlivých 
souhrnných položek nákladů a výnosů a předpokládaný výhled výsledků hospodaření a vybraných 
klíčových ukazatelů hospodaření společnosti pro roky 2020 - 2025. Předpoklady vývoje hlavních 
položek výnosů a nákladů jsme podrobili revizi z hlediska přiměřenosti budoucích trendů jejich vývoje. 
Po prostudování, provedení analýz, projednání a posouzení základních vstupů a předpokladů, jsme 
tyto výsledky využili pro potřeby výnosové metody a zpracovali jsme na jejich základě projekci 
diskontovaného cash flow. Projekce byla vypracována v nominálních cenách na období od ledna roku 
2020 do prosince roku 2025, který se stal výchozím pro konečný rok.  

V naší projekci jsme počítali s dlouhodobou inflací ve výši 2 %, která odpovídá dlouhodobým 
prognózám České národní banky pro českou ekonomiku za horizontem běžných predikcí budoucího 
vývoje. Inflace tak odpovídá míře očekávaného dlouhodobého růstu.  

Predikce tržeb 

Předpokládali jsme 2% meziroční růst objemů tržeb z prodeje výrobků, služeb a zboží v letech 2020–
2025. Pro konečný rok jsme rovněž kalkulovali s dlouhodobým nominálním růstem ve výši 2 %, tedy 
na úrovni dlouhodobě predikované výše inflace. Předpoklad inflačního růstu je založen na 
předpokladu, že zdravotní pojišťovny jako hlavní zdroj financí pro provoz nemocnice své úhrady 
zpravidla zvyšují maximálně o inflaci. V případě Jiných provozních výnosů jsme vycházeli 
z očekávané hodnoty pro rok 2020 a dále jsme rovněž předpokládali 2% meziroční růst, stejně jako 
růst v konečném roce. 

Predikce nákladů 

V sestavené projekci předpokládaného budoucího hospodaření provozní náklady zahrnují náklady na 
prodané zboží, na materiál a energii, služby, osobní náklady, odpisy a ostatní provozní náklady.  

Predikce jednotlivých nákladových položek byla zpracována následujícím způsobem: 

 Prognóza nákladů na prodané zboží využívá informaci o průměrné marži z prodeje zboží v roce 
2019 a zachovává tento poměr i pro projektovaná období. 

 Prognóza nákladů na materiál a energii vychází z poměru těchto nákladů vůči výnosům v roce 
2019. 

 Prognóza nákladů na služby vychází z poměru těchto nákladů vůči výnosům v roce 2019. 

 Odhadujeme roční tempo růstu osobních nákladů o 2 % ročně v průběhu celého projektovaného 
období. Celkové osobní náklady společnosti tedy zachovávají svůj poměr k tržbám, jaký dosáhly 
v roce 2019. Předpokládáme, že případný vyšší nárůst mezd by byl tedy řešen zvýšením efektivity 
práce. 

 Odpisy jsou projektovány na základě odhadované zbytkové doby odepisování stávajícího 
dlouhodobého majetku a se zahrnutím předpokládaných budoucích investic. Současně jsme do 
projektovaných odpisů nezahrnuli odpis oceňovacího rozdílu z nabytého majetku, který nemá na 

3 Posudek 
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výši volného cash flow vliv. Tato projekce dle našeho názoru odpovídá i předpokládaným 
investičním výdajům v budoucích obdobích. 

 Náklady na daně a poplatky byly ponechány na obdobné výši jako v roce 2019. 

 Ostatní provozní náklady, které nejsou přímo vázány na objem tržeb, jsme projektovali přibližně 
v průměrné výši, jakou tyto náklady dosahovaly v uplynulých obdobích s následným nárůstem o 
2% ročně.  

Investice do dlouhodobého majetku  

Investice do dlouhodobého majetku jsme do projekce cash flow do roku 2022 zahrnuli ve výši, která 
nám byla sdělena Zadavatelem. Současně jsme zohlednili i informace o předpokládané výši dotací, 
které s těmito investičními výdaji souvisejí, a které jsme získali rovněž od Zadavatele. V projekci jsou 
tedy zahrnovány pouze ty části investic, které budou hrazeny Společností a ne z dotace. V dalších 
letech jsme pak uvažovali investice přibližně ve výši odpisů. Pro konečný rok investice do 
dlouhodobého majetku odpisy o 2 % přesahují z důvodu zajištění předpokládaného 2 % růstu. 

Investice do provozního kapitálu 

Současná teorie finanční analýzy uvádí, že zatímco optimální průměrná výše provozního kapitálu pro 
skupinu firem v určitém odvětví existuje (jako soubor statistických údajů), není možné stanovit 
optimální úroveň provozního kapitálu a jeho financování pro konkrétní firmu. Potřeba pracovního 
kapitálu byla projektována v jednotlivých letech na základě poměru pracovního kapitálu k tržbám na 
konci roku 2019 ve výši 5,8 %. Tato úroveň dle našich analýz jednak zohledňuje průměrné historické 
zapojení pracovního kapitálu nemocnice provozované pod dřívější příspěvkovou organizací a 
především zohledňuje současné nastavení pohledávek a závazků společnosti. Pro konečný rok je 
předpokládáno zachování poměru provozního kapitálu k tržbám z posledního roku projekce. Při 
stanovení úrovně provozního kapitálu jsme rovněž analyzovali výši finanční hotovosti. Dle našeho 
názoru je pro běžné provozní účely třeba dostatečné úrovně hotovosti na úhradu provozních závazků, 
se zahrnutím předpokládaných úhrad pohledávek. Jde tedy o zachování dostatečné úrovně likvidity 
pro financování běžných provozních potřeb společnosti. Hotovost, která tuto hladinu převyšuje, je 
třeba dle našeho názoru zahrnout do kalkulací jako hotovost neprovozní. 

Neprovozní majetek  

Hodnota majetku získaná pomocí výnosové metody, analýzy diskontovaného cash flow, v sobě 
vzhledem ke svému charakteru nezahrnuje majetek, který se nepodílí na tvorbě finančních toků. 
Proto je nezbytné k hodnotě provozního majetku obchodního závodu získané pomocí výnosové 
metody přičíst hodnotu majetkových účastí a hodnotu neprovozního majetku, do kterého patří i 
finanční investice a přebytečná hotovost.  

Při ocenění byly identifikovány finanční investice ve výši 35 000 tis. Kč a neprovozní hotovost ve výši 
55 000 tis. Kč.  

Závazky  

Obchodní závod k datu ocenění nevykazuje žádné úročené závazky. 

Kalkulace diskontní míry  

V daném ocenění byla použita diskontní míra stanovená pomocí modelu váženého průměru nákladů 
kapitálu WACC. Konečná výše diskontní míry byla výslednicí reálné kapitálové struktury společnosti a 
odvozené míry výnosnosti vlastního kapitálu a dluhu vycházející z následujícího vzorce:  

WACC = We * Ke + Wd * Kd, 

kde  

We – váha vlastního kapitálu, 

Ke – požadovaná míra výnosnosti vlastního kapitálu,  

Wd – váha dluhu, 

Kd – požadovaná míra výnosnosti dluhu upravená o daňový štít. 
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Ke stanovení požadované míry výnosnosti vlastního kapitálu jsme použili model ocenění kapitálových 
aktiv CAPM. Základní náklady vlastního kapitálu pro investora v ČR s určitou možností vytvářet 
diverzifikované kapitálové portfolio jsme stanovili podle vztahu: 

nVK = Rf(USA) + (EURO) x RPKT(USA) +RS + RPZ(ČR), 

kde 

Rf(USA)  = pro dlouhodobé prognózy byla aplikována aktuální výnosnost 10letých státních 
obligací USA dle údajů publikovaných americkou centrální bankou Federal Reserve Board ve výši 
1,92 % p.a. 

   = Beta byla stanovena na základě průměrné beta dle údajů publikovaných 
profesorem Damodaranem pro Evropu za odvětví Hospitals/Healthcare Facilities dle dat k lednu 
2019. Průměrná nezadlužená beta za toto odvětví dosahuje 0,415. 

Pro výpočet diskontní míry byla použita cílová kapitálová struktura se 100% podílem vlastního 
kapitálu.  

Daňová sazba pro dlouhodobou prognózu byla ponechána v současné úrovni a činí 19 %. 

Na základě výše uvedených údajů byla dopočítána zadlužená beta, která k datu ocenění dosahuje 
0,41. 

RPKT(USA)  = riziková prémie kapitálového trhu (hodnota = 5,5 %) vychází z analytických dat 
společnosti Duff & Phelps, která pravidelně publikuje analýzy vývoje rizikové prémie trhu. 

RS  = riziková přirážka za velikost podniku stanovená na základě dat společnosti Duff & 
Phelps publikovaných v Size Premia Report 2017 činí 5,59 %, 

RPZ   = riziková prémie země (podle srovnání ratingu země s výnosností stejně 
hodnocených CP). Riziková prémie země (RPZ) vyjadřuje zvýšenou míru rizika na daném 
kapitálovém trhu, v případě ČR se jedná o 0,77 %, www.damodaran.com. z ledna 2019. 

Rc   = specifické riziko odhadujeme na -3,00 %. Vycházíme z předpokladu, že nemocnice 
jako poskytovatel zdravotnických služeb je vystavena nižším rizikům než běžné podniky. 

 

   

Kalkulace volných peněžních toků pro období 2020 – 2025 

Kalkulace daňového základu pro výpočet daně z příjmů právnických osob a následně volného 
peněžního toku společnosti v nominálních cenách je provedena v následující tabulce, přičemž daň 
z příjmu je uvažována ve stabilní výši 19 %. 

  

 CAPM - NÁKLADY VLASTNÍHO KAPITÁLU:
1,92%

0,41
5,50%
2,28%

  Prémie malých společností oproti běžné prémii za riziko 5,59%
0,77%

-3,00%
7,56%Kalkulované náklady vlastního kapitálu

  Stanovená bezriziková sazba
Beta
Tržní riziková prémie akciového trhu
Beta × Tržní riziková prémie akciového trhu

Specifická riziková prémie
Riziková přirážka země
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v  '000 CZK 31.12.2019

PROJEKCE DISKONTOVANÉHO CASH FLOW
minulá 
období

běžné 
období

plánovaná 
období

plánovaná 
období

plánovaná 
období

plánovaná 
období

plánovaná 
období

plánovaná 
období

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 700 443 759 640 774 833 790 329 806 136 822 259 838 704 855 478 872 588

% změna 0,0% 8,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

% celkových tržeb 88,8% 89,1% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9%

Tržby za prodej zboží 59 072 62 409 63 657 64 930 66 229 67 554 68 905 70 283 71 688
% změna 0,0% 5,6% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

% celkových tržeb 7,5% 7,3% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4%

Jiné provozní výnosy 28 834 30 733 23 384 23 851 24 328 24 815 25 311 25 817 26 334
% změna 0,0% 6,6% -23,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

% celkových tržeb 3,7% 3,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%

CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY 788 349 852 782 861 873 879 111 896 693 914 627 932 920 951 578 970 610
% změna 0% 8% 1,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Náklady vynaložené na prodané zboží 47 897 50 183 51 187 52 210 53 255 54 320 55 406 56 514 57 644
% změna 0,0% 4,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

% celkových tržeb 6,1% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%

Spotřeba materiálu a energie 142 951 158 669 161 842 165 079 168 381 171 748 174 261 177 746 181 301
% změna 0,0% 11,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,5% 2,0% 2,0%

% celkových tržeb 18,1% 18,6% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,7% 18,7% 18,7%
Služby 54 839 60 541 61 752 62 987 64 247 65 532 66 255 67 581 68 932

% změna 0,0% 10,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,1% 2,0% 2,0%

% celkových tržeb 7,0% 7,1% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,1% 7,1% 7,1%

Osobní náklady 514 254 546 632 557 565 568 716 580 090 591 692 603 526 615 596 627 908
% změna 0,0% 6,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

% celkových tržeb 65,2% 64,1% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7%

Daně a poplatky v provozní oblasti 107 63 70 70 70 70 70 70 71
% změna 0,00% -41,23% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%

% celkových tržeb 0,01% 0,01% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 17 345 17 253 17 541 19 060 19 778 20 747 21 090 21 433 21 862
% změna 0,00% -0,53% 1,7% 8,7% 3,8% 4,9% 1,7% 1,6% 2,0%

% celkových tržeb 2,20% 2,02% 2,0% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%

Jiné provozní náklady 6 270 6 540 6 791 6 804 6 940 7 144 7 285 7 365 7 512
% změna 0,0% 4,3% 3,8% 0,2% 2,0% 2,9% 2,0% 1,1% 2,0%

% celkových tržeb 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 784 189 839 765 856 748 874 926 892 761 911 252 927 893 946 306 965 232
% změna 0,0% 7,1% 2,0% 2,1% 2,0% 2,1% 1,8% 2,0% 2,0%

% celkových tržeb 99,5% 98,5% 99,4% 99,5% 99,6% 99,6% 99,5% 99,4% 99,4%

PROVOZNÍ ZISK 4 160 13 017 5 125 4 185 3 932 3 375 5 026 5 272 5 378
% změna 0,0% 212,9% -60,6% -18,4% -6,0% -14,2% 48,9% 4,9% 2,0%

% celkových tržeb 0,5% 1,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%

OSTATNÍ FINANČNÍ VÝSLEDEK 801 774 0 0 0 0 0 0 0
% změna 0,0% -3,4% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%

% celkových tržeb 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBIT 4 961 13 791 5 125 4 185 3 932 3 375 5 026 5 272 5 378
% změna 0,0% 178,0% -62,8% -18,4% -6,0% -14,2% 48,9% 4,9% 2,0%

% celkových tržeb 0,6% 1,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%

EBITDA 22 306 31 044 22 667 23 244 23 711 24 122 26 116 26 706 27 240
% změna 0,0% 39,2% -27,0% 2,5% 2,0% 1,7% 8,3% 2,3% 2,0%

% celkových tržeb 2,8% 3,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,8% 2,8% 2,8%

Daňové odpisy 17 541 19 060 19 778 20 747 21 090 21 433 21 862
Základ daně 22 306 5 125 4 185 3 932 3 375 5 026 5 272 5 378
DAŇ 2 237 974 795 747 641 955 1 002 1 022
Daňová sazba 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

PROVOZNÍ ZISK PO ZDANĚNÍ 4 961 11 554 4 151 3 390 3 185 2 734 4 071 4 271 4 356
% celkových tržeb 0,6% 1,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%

MÍNUS:   Investice 29 400 23 000 25 000 20 000 20 000 20 000 22 299
                 Financování provozního kapitálu 529 1 003 1 023 1 044 1 065 1 086 1 130
PLUS:     Odpisy 17 253 17 541 19 060 19 778 20 747 21 090 21 433 21 862
VOLNÉ CASH FLOW -8 236 -1 554 -3 060 2 436 4 096 4 618 2 789

% celkových tržeb -1,0% -0,2% -0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,3%
DISKONTNÍ FAKTOR 7,56% 0,9642 0,8965 0,8335 0,7749 0,7205 0,6699
SOUČASNÉ HODNOTY CASH FLOW -7 942 -1 393 -2 551 1 888 2 951 3 093
SOUČET SOUČASNÝCH HODNOT PROJEKCE -3 953

Konečný 
rok
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Závěrečná fáze výpočtu výnosové hodnoty podniku se skládá z: 
– kalkulace současné hodnoty budoucích FCF při vypočtené míře kapitalizace 8,6 % p.a.; 
– kalkulace provozní hodnoty majetku na výstupu, tj. v roce 2025 a její diskontování na 

současnou hodnotu; 
– zahrnutí nadměrné hotovosti a neprovozního majetku podniku; 
– odečtení úročených závazků. 

Výpočet výnosové hodnoty společnosti je uveden v následující tabulce (v tis. Kč): 

 

Na základě výše uvedených skutečností jsme dospěli k názoru, že indikace hodnoty majetku 
podniku (závodu) stanovená výnosovou metodou činí po zaokrouhlení 119 700 tis. Kč. Pro indikaci 
hodnoty společnosti je nutno od této hodnoty odečíst hodnotu úročených závazků, která je však k 
datu ocenění nulová. Indikovaná čistá hodnota obchodního závodu (vlastního jmění) společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s. je pak představována částkou ve výši 119 700 tis. Kč (zaokrouhleno). 
 
Podrobnější členění celkového výsledku na provozní hodnotu 29 666 tis. Kč a hodnotu 
neprovozních aktiv pak po prostudování příčin dle našeho názoru indikuje dva základní faktory: 

 Nemocnice je při svém provozu schopna udržovat stabilně mírný zisk. 

 Rozhodujícím faktorem pro hodnotu nemocnice jsou očekávané investice, které budou hrazeny 
z prostředků nemocnice a ne z dotací. Zvýšená investiční činnost bezprostředně ovlivňuje 
výrazně negativním způsobem celkové volné peněžní toky v roce, kdy jsou prostředky 
vynaloženy.  

Při zohlednění současného stavu a budoucího očekávaného vývoje hospodaření lze tudíž také 
předpokládat, že u nemocnice je udržitelný předpoklad neomezené životnosti podniku (going 
concern), avšak pouze za předpokladu existence dostatečných zdrojů na investiční akce, které 
budou hrazeny z prostředků Společnosti a ne z dotací. To bude znamenat nutnost buď A) zlepšit 
ziskovost nemocnice B) zvýšit objem dotací na investiční akce a tím snížit míru participace samotné 
nemocnice na dotacích. 

VÝPOČET POKRAČUJÍCÍ HODNOTY

VOLNÉ CASH FLOW V KONEČNÉM ROCE 2 789

MÍRA NÁRŮSTU V KONEČNÉM ROCE 2,0%

MÍRA KAPITALIZACE V KONEČNÉM ROCE 5,6%

KONEČNÁ HODNOTA (HODNOTA NÁVRATNOSTI) 50 187

DISKONTNÍ FAKTOR 0,6699

SOUČASNÁ HODNOTA NÁVRATNOSTI 33 619

SOUČET SOUČASNÝCH HODNOT PROJEKCE -3 953

 POKRAČUJÍCÍ HODNOTA 33 619

HODNOTA PROVOZNÍHO MAJETKU PODNIKU 29 666

PLUS: NADMĚRNÁ HOTOVOST 55 000

PLUS: NEPROVOZNÍ MAJETEK 0

PLUS: FINANČNÍ INVESTICE 35 000

HODNOTA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 119 666

MÍNUS: ÚROČENÉ ZÁVAZKY 0

HODNOTA ČISTÉHO MAJETKU PODNIKU 119 666

Zaokrouhleno 119 700
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3.2 Rekapitulace zadání, výpočet a dosažené závěry 
Předmětem tohoto posudku je stanovení obvyklé ceny (tržní hodnoty) obchodního závodu 
společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. jako podklad pro rozhodování vlastníka o převodu 
obchodního závodu. 

Ocenění je provedeno na základě podkladů a informací poskytnutých Zadavatelem a získaných 
z veřejně dostupných zdrojů, přičemž poslední poskytnuté informace mající vliv na ocenění byly 
získány s platností k datu 31. 12. 2019. K informacím s platností k pozdějším datům nebylo 
přihlíženo. 

Pro účely tohoto ocenění jsme zvážili charakter závodu, dále analyzovali jeho činnost, relevantní trh 
a jeho očekávaný budoucí vývoj. Zabývali jsme se rovněž majetkem a závazky závodu k datu 
ocenění. Ze získaných údajů jsme pomocí výše uvedeného postupu ocenění získali výslednou 
indikaci čisté hodnoty obchodního závodu pomocí výnosové metody.  

Pro ocenění pro výše uvedený účel jsme použili výnosovou metodu diskontovaných peněžních toků 
DCF. 

Výnosová hodnota společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. vychází ze současné hodnoty výnosového 
potenciálu, který je tato společnost schopna svým vlastníkům generovat v budoucích letech. 
Z vypracovaných analýz a předpokládaného výhledu budoucího hospodaření a na základě 
rizikového profilu společnosti jsme dospěli k závěru, že výnosová hodnota společnosti je přiměřeně 
reprezentována částkou 119 700 000 Kč (zaokrouhleno).  

Indikovaná obvyklá cena (tržní hodnota) obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. je 
podle stavu k datu 31. 12. 2019 stanovena na základě v posudku popsaných předpokladů a 
provedených analýz na: 

119 700 000 Kč, zaokrouhleno.  

(Slovy: jedno sto devatenáct milionů sedm set tisíc korun českých) 

Cena je uvedena bez DPH. 

Podrobnější členění celkového výsledku na provozní hodnotu 29 666 tis. Kč a hodnotu 
neprovozních aktiv pak po prostudování příčin dle našeho názoru indikuje dva základní faktory: 

 Nemocnice je při svém provozu schopna udržovat stabilně mírný zisk. 

 Rozhodujícím faktorem pro hodnotu nemocnice jsou očekávané investice, které budou hrazeny 
z prostředků nemocnice a ne z dotací. Zvýšená investiční činnost bezprostředně ovlivňuje 
výrazně negativním způsobem celkové volné peněžní toky v roce, kdy jsou prostředky 
vynaloženy.  

Při zohlednění současného stavu a budoucího očekávaného vývoje hospodaření lze tudíž také 
předpokládat, že u nemocnice je udržitelný předpoklad neomezené životnosti podniku (going 
concern), avšak pouze za předpokladu existence dostatečných zdrojů na investiční akce, které 
budou hrazeny z prostředků Společnosti a ne z dotací. To bude znamenat nutnost buď A) zlepšit 
ziskovost nemocnice B) zvýšit objem dotací na investiční akce a tím snížit míru participace samotné 
nemocnice na dotacích. 
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3.3 Prohlášení 
Prohlašujeme, že: 

– jsme ve smyslu § 10 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění, nestranní a nezávislí na osobách, pro 
něž nebo v jejichž prospěch je znalecký posudek vypracován a jiných zúčastněných 
subjektech, a veškerou činnost při zpracování znaleckého posudku jsme vykonali zcela 
nestranně a nezávisle na těchto osobách; 

– v současné době nemáme a ani v budoucnu neočekáváme žádný majetkový prospěch, 
majetkovou účast nebo jiný zájem na předmětu ocenění, a ani nejsme s objednatelem či 
osobami, pro něž či v jejichž prospěch je znalecký posudek vypracován, ani jinými 
zúčastněnými subjekty, majetkově, personálně či jinak propojeni; 

– odměna za toto ocenění nezávisí na dosažených závěrech a vyjádřeních. 

Nebylo provedeno žádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči oceňovanému 
majetku. Za skutečnosti právního charakteru nepřebíráme žádnou odpovědnost. 

Závěry uvedené v tomto znaleckém posudku mohou být plně pochopeny po přečtení všech jeho 
kapitol a příloh. 

Vzhledem k tomu, že společnost Grant Thornton Valuations, a.s. není kvalifikovaným odborníkem 
na zjišťování výskytu nebezpečných látek ani na odhadování nákladů na jejich odstranění, případné 
vlivy faktorů znečištění životního prostředí na oceňovaný majetek nebo majetku na životní prostředí 
nebyly vzaty v úvahu. Zjištění nákladů na odstranění případných negativních vlivů by muselo být 
provedeno odborníky na tuto oblast. 

 

V Praze dne 17. dubna 2020 

 

 

 

 

 

 

Grant Thornton Valuations, a.s. 

znalecký ústav 

Ing. Přemysl Krch 

Ředitel znaleckého ústavu a člen představenstva 

krch
Razítko

krch
Razítko
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Znalecký posudek jsme podali jako ústav, který byl Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 7. 3. 1997 

pod čj. 43/97-OOD zapsán do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost 

v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí, oceňování 

závodů a jejich částí, regulace cen a kalkulace energií, oceňování pohledávek, strojů a zařízení 

včetně dopravních prostředků, strojů a zařízení, technologických zařízení a celků, zemědělské 

techniky, nehmotného majetku, zejména patentů, vzorů, ochranných známek a obchodního 

tajemství, majetkových práv a jiných práv průmyslového vlastnictví, zásob, pohledávek, oceňování 

cenných papírů a kapitálových účastí včetně oceňování podílů v obchodních společnostech, 

oceňování nepeněžitých vkladů, jmění pro účely přeměn obchodních společností a družstev, ceny a 

odhady informačních systémů, výpočetní a zabezpečovací techniky, elektrotechniky, investičních 

nástrojů, včetně akcií, dluhopisů a derivátů, posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky podniků, 

financování a řízení peněžního toku, posuzování úvěrové způsobilosti ekonomických subjektů, 

bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, burzovnictví a kolektivní investování, analýza finančních 

rizik, stanovení reálné hodnoty pro účetní účely a alokace kupní ceny. 

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 3461-53/2020 do znaleckého deníku. 

 

V Praze dne 17. dubna 2020 

 

 

 

 

Grant Thornton Valuations, a.s. 

znalecký ústav 

Ing. Přemysl Krch 

Ředitel znaleckého ústavu a člen představenstva 

 

 

4 Znalecká doložka 

krch
Razítko

krch
Razítko
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5.1 Výpis z Obchodního rejstříku společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 

 

5 Přílohy 



Údaje platné ke dni: 17. dubna 2020 03:36 1/2

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 2641

Datum vzniku a zápisu: 19. června 2017
Spisová značka: B 2641 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: Nemocnice Litoměřice, a.s.
Sídlo: Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo: 061 99 518
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
masérské, rekondiční a regenerační služby
hostinská činnost
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní péče
oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Ing. RADEK LONČÁK, MBA, dat. nar. 11. května 1965
Jarošova 12/41, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen představenstva:
  MUDr. JAROSLAV PRŠALA, dat. nar. 16. ledna 1950

č.p. 36, 412 01 Miřejovice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen představenstva:
  Ing. VLADIMÍR KESTŘÁNEK, MBA, dat. nar. 26. května 1966

Palachova 870/27, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

Počet členů: 3
Způsob jednání: Společnost zastupuje vždy alespoň jeden člen představenstva

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  MUDr. LEOŠ VYSOUDIL, MBA, dat. nar. 14. února 1972
Rooseveltova 744/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen dozorčí rady:
  MUDr. MIROSLAV JIRÁNEK, dat. nar. 30. dubna 1957

Svatováclavská 142/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen dozorčí rady:
  MUDr. PETR PINKA, dat. nar. 9. března 1963



oddíl B, vložka 2641

Údaje platné ke dni: 17. dubna 2020 03:36 2/2

Kaštanová 507, Pokratice, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen dozorčí rady:
  MARTIN BUKVÁŘ, dat. nar. 18. ledna 1982

Stránského 1049/24, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen dozorčí rady:
  Ing. VLADIMÍR MATYS, dat. nar. 15. května 1953

Ankertova 2111/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

Člen dozorčí rady:
  JIŘÍ SKŘIVÁNEK, dat. nar. 23. prosince 1973

Turgeněvova 588/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členství: 9. září 2019

Počet členů: 6
Akcie:

11 710 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-
Kč
převoditelnost akcií je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady

Základní kapitál: 117 100 000,- Kč
Splaceno: 117 100 000,- Kč
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Dohoda o splátkách splatného dluhu 
 
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,  
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Paní 
XXXXX, datum narození XXXXX 
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
 
Dlužník byl na základě Kupní smlouvy uzavřené s věřitelem dne 15.02.2011, s právními účinky vkladu 
ke dni 02.06.2011, vlastníkem bytové jednotky č. 1920/1, v domě č.p. 1920 v ulici Raisova 
v Litoměřicích a souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. 2464/3 v 
k.ú. Litoměřice. Dlužník se zavázal uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 274.717,- Kč splatný dne 
28.02.2017.   
 
Nedoplatek kupní ceny měl být uhrazen ze stavebního spoření účastníka kupní smlouvy pana XXXXX, 
ale naspořena byla pouze částka 76.332,36 Kč.  
Dlužníkovi tedy zbývá doplatit na kupní ceně částku 198.384,64 Kč (zaokrouhleno na 198.385,-Kč). 
Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše dle § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
 
Podle čl. VI. Kupní smlouvy je dlužník v případě prodlení s úhradou kupní ceny povinen zaplatit věřiteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zůstatku neuhrazené části kupní ceny za každý započatý den 
prodlení.  
 
Dle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném v době uzavření 
smlouvy, jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle 
plnění úroky z prodlení. Dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., výše úroku z prodlení odpovídá ročně 
výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo 
k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Příslušenstvím kupní ceny je zákonný úrok z prodlení  
ve výši 8,05 % ročně z částky 198.385,-Kč od 1.3.2017 do zaplacení. Tuto pohledávku uznává dlužník 
co do důvodu a výše. 
 

Čl. 2 
 
Pohledávka ve výši 198.385,- Kč Kč uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována dlužníkem jako 
jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 4.000,-Kč pod ztrátou výhody splátek 
(jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu), 
počínaje měsícem květen 2020, až do úplného zaplacení. 
 
V souladu s ust. § 1932 odst. 1 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas 
k tomu, aby v případě vymáhání pohledávky, bylo plnění započteno nejprve na náklady spojené 
s uplatněním pohledávky a na jistinu a potom na smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení. Tento 
souhlas dlužník uděluje i pro exekuční řízení.   
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V souladu s ust. § 1932 odst. 2 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas 
k tomu, aby v souladu s usnesením Rady města Litoměřice č. 458/20/2014 ze dne 21.08.2014 nebyly 
náklady spojené s uplatněním pohledávky dále úročeny. 
 
Jednotlivé splátky budou dlužníkem hrazeny na účet č. 19-1524471/0100 vedený u Komerční banky, 
a.s. pod VS: 9150004154 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Litoměřice v Pekařské ulici 
v Litoměřicích, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne 16.04.2020 usnesením 
č. x/2/2020. 
 

Čl. 3 
 
Smluvní strany této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani 
cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout 
najednou a ani současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné 
výši.  
 

Čl. 4 
 
Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým podpisem.  
 
Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana této 
dohody. 
 
 
 
V Litoměřicích dne                                                                             V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou                           XXXXX 
    Mgr. Karlem Krejzou 





 





 

 

Podíl 1/9 na pozemku parc.č. 2470/4 

 



 

















 

 

SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITÝCH VĚCÍ 
 
 

Město Litoměřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 
IČ: 00263958  
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou  
(dále jen „Převodce“) 
 
na straně jedné a 
 
Ústecký kraj 
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ: 70892156 
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 
 
uzavírají 
 
v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) tuto 
 
smlouvu o převodu nemovitých věcí 
(dále jen „Smlouva“) 
 
takto: 

1. PREAMBULE 

1.1. Převodce je vlastníkem nemovitých věcí, které tvoří většinu částí areálu litoměřické 
nemocnice a které Převodce nabyl bezúplatně od České republiky prostřednictvím 
Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace. 

1.2. Převodce dlouhodobě ve zvýšené míře plní základní úkoly obce s odkazem na § 35 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů při vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje 
zdraví, při ochraně veřejného zájmu, kterým je péče o jejich zdraví, a to v rozsahu, v 
jakém toho není způsobilý stát. S ohledem na rozsah a význam zdravotních služeb, 
kterými Převodce svým prostřednictvím, resp. prostřednictvím litoměřické nemocnice, 
dbá o uspokojování potřeb občanů, je zřejmé, že vlastní prostředky Převodce jsou z 
dlouhodobého hlediska nedostatečné, a to i s ohledem na to, že služby pro 
uspokojování potřeb občanů jsou poskytovány nadregionálně (nejen pro občany 
města). Převodce tudíž z dlouhodobého hlediska nemá dostatek prostředků na rozvoj 
a udržitelnost zdravotních služeb poskytovaných litoměřickou nemocnicí včetně 



 

 

zajištění odpovídajícího stavu nemovitých věcí tvořících areál litoměřické nemocnice, 
které jsou k tomuto nezbytné.  

1.3. Smluvní strany mají společný zájem dlouhodobě zajistit v souladu se zájmy 
a potřebami svých občanů kvalitní a dostupnou zdravotní péči v litoměřické nemocnici, 
kdy jsou si vědomy jejího zásadního významu pro občany města Litoměřice a 
Ústeckého kraje, jakož i pro další pacienty. 

1.4. Rozvoj a udržitelnost zdravotní péče v litoměřické nemocnici jsou podmíněny 
odpovídajícím stavem nemovitých věcí, které tvoří areál nemocnice. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že pro zajištění provozu v litoměřické nemocnici je účelné 
spojení vlastnictví provozovatele nemocnice a vlastnictví nemovitých věcí, které tvoří 
areál nemocnice. 

1.5. Nabyvatel prohlašuje, že je připraven převzít odpovědnost za rozvoj a udržitelnost 
zdravotních služeb poskytovaných litoměřickou nemocnicí tak, že se litoměřická 
nemocnice stane integrální součástí páteřní osy zdravotnických zařízení v Ústeckém 
kraji. Nabyvatel prohlašuje, že je v zájmu Nabyvatele a jeho občanů investovat do 
rozvoje litoměřické nemocnice obdobně jako do ostatních nemocnic začleněných do 
společnosti Krajská zdravotní, a.s., jejímž je jediným akcionářem. 

1.6. Uzavření a účinnost této Smlouvy jsou ve smyslu věty druhé § 1727 ObčZ závislé na 
uzavření smlouvy o koupi závodu mezi společností Nemocnice Litoměřice, a.s. jakožto 
prodávajícím a společností Krajská zdravotní, a.s. jakožto kupujícím (dále jen 
„Smlouva o koupi závodu“). 

1.7. Smluvní strany společně prohlašují, že převod nemovitých věcí činěný touto Smlouvou 
je ve veřejném zájmu občanů města Litoměřice a občanů Ústeckého kraje, jakož i 
dalších pacientů litoměřické nemocnice. 

2. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 

2.1. Převodce bezplatně převádí vlastnické právo k věcem uvedeným v přílohách č. 1 až 3 
této Smlouvy (dále jen „Předmět převodu“) a Nabyvatel Předmět převodu přijímá. 
Veškeré nemovité věci, které jsou součástí Předmětu převodu a které jsou zapsané 
v katastru nemovitostí, jsou v katastrálním území Litoměřice a jsou zapsány na listu 
vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Litoměřice. 

2.2. Převodce zřizuje věcné břemeno služebnosti cesty a stezky k tíži části pozemku parc. 
č. 3889/4 jakožto pozemku služebného ve prospěch pozemku parc. č. 3889/3 jakožto 
pozemku panujícího v rozsahu daném geometrickým plánem pro vyznačení věcného 
břemene č. 4766-172/2019, vyhotoveném dne 12. srpna 2019, spol. GEOS Litoměřice 
s.r.o., IČ: 06035159, se sídlem Nerudova 6, 41201 Litoměřice, ověřený pod č. 
284/2019, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy; oba pozemky jsou v katastrálním území 
Litoměřice a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 Katastrálním úřadem pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. Služebnost se zřizuje bezúplatně. 

2.3. Smluvní strany činí nesporným, že Předmět převodu je převáděn na Nabyvatele 
výlučně pro zachování a dlouhodobé zajištění jeho užívání pro poskytování zdravotní 
péče a další zdravotní služby litoměřickou nemocnicí, a to bez ohledu na osobu či 



 

 

právní formu poskytovatele těchto služeb. 

2.4. Návrh na vklad vlastnického práva dle čl. 2.1 této Smlouvy a na vklad věcného 
břemene dle čl. 2.2 této Smlouvy lze podat na katastrální úřad nejdříve ke dni účinnosti 
této Smlouvy dle čl. 5.3 této Smlouvy a podá jej dle dohody Smluvních stran Převodce. 
Převodce podá návrh/y na vklady práv dle věty první tohoto článku 2.4 bez zbytečného 
odkladu poté, co mu Nabyvatel nebo smluvní strana Smlouvy o koupi závodu prokáže, 
že došlo k převodu obchodního závodu dle Smlouvy o koupi závodu, nejpozději však 
do 10 dnů od prokázání splnění této podmínky; po marném uplynutí této lhůty je 
oprávněna podat návrh/y na vklad práv kterákoliv Smluvní strana. 

2.5. Smluvní strany berou na vědomí, že Nabyvatel nabyde vlastnické právo k částem 
Předmětu převodu (nemovitým věcem), které jsou zapsány v katastru nemovitostí, 
vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to s právními účinky k okamžiku 
podání předmětného návrhu na vklad. Smluvní strany sjednávají, že k nabytí 
vlastnického práva Nabyvatelem dojde i u těch částí Předmětu převodu (jednotlivých 
věcí), které nejsou zapsány v katastru nemovitostí, až dnem podání návrhu na vklad 
dle věty první tohoto článku.  

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Nabyvatel potvrzuje, že mu bylo umožněno seznámení se s právním a faktickým 
stavem Předmětu převodu a že si je vědom skutečnosti, že s vlastnictvím, užíváním a 
údržbou Předmětu převodu jsou spojeny značné náklady včetně nutnosti provedení 
oprav či jiných stavebních úprav, které jsou nebo mohou být nezbytné pro zajištění 
způsobilosti Předmětu převodu k užívání nájemci nebo Nabyvatelem. 

3.2. Nabyvatel potvrzuje, že mu byly předány kopie nájemních smluv k Předmětu převodu 
v účinném znění, a to nájemní smlouva se společností Nemocnice Litoměřice, a.s. a 
se společností B. Braun Avitum s.r.o. Nabyvatel bere na vědomí, že se společností B. 
Braun Avitum s.r.o. dosud nebyl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě v ní předvídaný 
a že tento nájemce má právo domáhat se určení jeho obsahu soudem. 

3.3. Smluvní strany sjednávají, že Převodci náleží poměrná část z nájemného a plateb za 
služby za Předmět převodu za rok 2020, a to celá výše nájemného a plateb za služby 
připadajících na období od 1.1.2020 do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu 
vlastnického práva dle této Smlouvy, a to včetně takového dne.  

3.4. Nabyvatel bere na vědomí, že část Předmětu převodu (viz příloha č. 2 této Smlouvy) 
se nachází na pozemcích ve vlastnictví České republiky a že v areálu litoměřické 
nemocnice jsou též nemovité věci ve vlastnictví České republiky, které jsou nebo 
mohou být nezbytné k účelnému provozu litoměřické nemocnice, přičemž nejsou 
dořešena s Českou republikou užívací práva k těmto nemovitým věcem. Převodce 
potvrzuje, že bude-li ze strany České republiky požadována náhrada bezdůvodného 
obohacení za užívání nemovitých věcí uvedených ve větě první tohoto článku 3.4, 
uhradí tuto náhradu za období do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu 
vlastnického práva dle této Smlouvy, a to včetně takového dne. 

3.5. Převodce upozorňuje Nabyvatele a Nabyvatel bere výslovně na vědomí, že položky 
uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy nemusí být samostatnými věcmi v právním smyslu 
a mohou být součástí či příslušenstvím jiných věcí, z nichž některé nemusí být ve 



 

 

vlastnictví Převodce. 

3.6. Nedojde-li k převodu vlastnictví k části Předmětu převodu Nabyvateli, nevzniká 
Převodci závazek zajistit její převod na Nabyvatele a Nabyvateli nevznikají vůči 
Převodci žádná práva ohledně takto nepřevedené části Předmětu převodu. Nabyvateli 
rovněž nevznikají žádná práva vůči Převodci, bude-li mít Předmět převodu nebo jeho 
část jakékoliv právní či faktické vady. 

3.7. Nabyvatel je povinen po dobu 10 let ode dne účinnosti této Smlouvy zachovat využití 
Předmětu převodu k poskytování zdravotní péče a dalších zdravotních služeb. 
Porušením povinnosti Nabyvatele dle tohoto článku není užití částí Předmětu převodu 
k doplňkové vedlejší činnosti v rozsahu trvajícím ke dni uzavření této Smlouvy nebo 
změna užívání částí Předmětu převodu k doplňkové vedlejší činnosti, která neomezuje 
poskytování zdravotní péče a dalších zdravotních služeb v Předmětu převodu. 
Doplňkovou vedlejší činností se pro účely tohoto čl. 3.7 rozumí zejména zajištění 
stravování a dalších služeb pro zaměstnance, pacienty a návštěvy v litoměřické 
nemocnici. 

3.8. Smluvní strany sjednávají smluvní zákaz zcizení Předmětu převodu tak, že Nabyvatel 
je po dobu, která začíná dnem účinnosti této Smlouvy a končí uplynutím 10 let ode 
dne, v němž nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k Předmětu převodu 
dle této Smlouvy, oprávněn převést vlastnické právo k Předmětu převodu nebo 
jakékoliv jeho části (k jakékoliv nemovité věci) výlučně s předchozím písemným 
souhlasem Převodce. Smluvní strany činí nesporným, že zákaz zcizení je sjednán na 
dobu určitou a přiměřenou a je v zájmu Převodce vyjádřeného v čl. 2.3 této Smlouvy, 
který je hodný právní ochrany. 

3.9. Smluvní strany sjednávají předkupní právo Převodce k Předmětu převodu a ke všem 
jeho jednotlivým částem (nemovitým věcem). Předkupní právo Převodce je sjednáno 
jako právo smluvní a vztahuje se ve smyslu ust. § 2140 odst. 2 násl. ObčZ na všechny 
způsoby zcizení, a to zejména na koupi, darování, směnu a vklad do obchodní 
korporace. 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1. Převodce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

4.1.1. Předmět převodu není využíván výlučně v souladu s čl. 3.7 této Smlouvy, nebo 

4.1.2. Nabyvatel převede Předmět převodu nebo jeho část bez předchozího souhlasu 
Převodce v rozporu s čl. 3.8 této Smlouvy; 

4.1.3. Smlouva o koupi závodu nenabyde účinnosti ani do 31.12.2020. 

4.2. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, dojde-li k ukončení 
Smlouvy o koupi závodu z jakéhokoliv důvodu. 

4.3. Každá Smluvní strana je oprávněna uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy 
kdykoliv do 2 let ode dne, kdy se dozvěděla o naplnění podmínek pro odstoupení. 
V případě odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny si poskytnout 
součinnost k provedení zápisu v katastru nemovitostí na základě souhlasného 
prohlášení stran nebo obdobným způsobem v souladu s právními předpisy účinnými 



 

 

v době odstoupení od Smlouvy; toto ujednání vzhledem ke své povaze zavazuje 
Smluvní strany ve smyslu § 2005 odst. 2 ObčZ i po odstoupení od Smlouvy.   

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 

5.2. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 
bude-li splněna podmínka uzavření Smlouvy o koupi závodu dle čl. 1.6 této Smlouvy. 

5.3. Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni, v němž bude splněna poslední z následujících 
podmínek: 

5.3.1. právní moc rozhodnutí vydaného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, 
kterým se povoluje spojení soutěžitelů zahrnující společnost Krajská zdravotní, 
a.s. a obchodní závod společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. dle zákona č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; 

5.3.2. uzavření Smlouvy o koupi závodu; 

5.3.3. uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv; 

nejdříve však 1.7.2020. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv 
Převodce. Smluvní strany činí nesporným, že text této Smlouvy neobsahuje jakékoliv 
informace, které nelze uveřejnit prostřednictvím registru smluv. 

5.5. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, 
zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a 
účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a 
nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými 
ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených 
ustanovení.  

5.6. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle 
§ 564 ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou 
a dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 ObčZ sjednávaly změny obsahu této 
Smlouvy. 

5.7. Přílohy této Smlouvy tvoří: 

5.7.1. Příloha č. 1: Předmět převodu – seznam pozemků včetně staveb; 

5.7.2. Příloha č. 2: Předmět převodu – seznam staveb bez pozemku; 

5.7.3. Příloha č. 3: Věci/Části Předmětu převodu neevidované v katastru nemovitostí; 

5.7.4. Příloha č. 4: Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 4766-
172/2019 s výčtem výměry služebnosti. 

5.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení a zbývající vyhotovení obdrží Převodce pro 



 

 

účely podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

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

5.10. Záměr převodu Předmětu převodu byl schválen Zastupitelstvem města Litoměřice 
usnesením č. 20/1/2020 ze dne 6.2.2020 a usnesením č. ________ ze dne 
__________. 

5.11. Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření této Smlouvy svým usnesením č. 
________ ze dne __________. 

5.12. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo uzavření této Smlouvy svým usnesením č. 
________ ze dne __________. 

 

Převodce 
 
V _____________ dne ___.___._______ 

Nabyvatel 
 
V _______________ dne ___.___._______ 
 

 
 

............................................. 
za město Litoměřice                                       

 Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta                                     

.............................................. 
za Ústecký kraj 

Oldřich Bubeníček, hejtman 
 



Příloha č. 1 

Parcelní číslo Název druhu pozemku Využití pozemku výměra (m2)
Číslo 
popisné

využití stavby 

3886/23 zastavěná plocha a nádvoří 57
3886/24 zastavěná plocha a nádvoří 31
3886/4 zastavěná plocha a nádvoří 224
3886/5 zastavěná plocha a nádvoří 37 bez č.p. jiná stavba
3889/3 zastavěná plocha a nádvoří 741 bez č.p. garáž
3900/3 zastavěná plocha a nádvoří 1962 2042 objekt občanské vybavenosti
3900/6 zastavěná plocha a nádvoří 2254 2044 objekt občanské vybavenosti
3900/8 zastavěná plocha a nádvoří 1119 2046 objekt občanské vybavenosti
3900/9 zastavěná plocha a nádvoří 31 bez č.p. jiná stavba
3900/10 zastavěná plocha a nádvoří 374 bez č.p. zemědělská usedlost
3900/12 zastavěná plocha a nádvoří 2365 2082 objekt občanské vybavenosti
3900/13 zastavěná plocha a nádvoří 1096 2081 objekt občanské vybavenosti
3900/14 zastavěná plocha a nádvoří 486 2083 objekt občanské vybavenosti
3900/18 zastavěná plocha a nádvoří 56 bez č.p. jiná stavba
3900/30 zastavěná plocha a nádvoří 17 bez č.p. stavba technického vybavení
3900/31 zastavěná plocha a nádvoří 98 bez č.p. jiná stavba
3900/32 zastavěná plocha a nádvoří 214 bez č.p. jiná stavba
3900/39 zastavěná plocha a nádvoří 136 bez č.p. jiná stavba
3900/43 zastavěná plocha a nádvoří 3222 2105 objekt občanské vybavenosti
3878/2 zahrada 22

3882/1 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

472

3882/2 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

784

3882/3 ostatní plocha zeleň 1062
3886/12 ostatní plocha zeleň 446
3886/14 ostatní plocha zeleň 43

3886/15 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

97

3886/22 ostatní plocha jiná plocha 1239
3886/3 ostatní plocha jiná plocha 83
3886/6 ostatní plocha zeleň 722

3886/7 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

162

3886/8 ostatní plocha zeleň 105

3886/9 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

99

3890/2 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

32

3890/4 zahrada 255
3898/2 ostatní plocha zeleň 94
3898/3 zahrada 17

3898/4 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

676

3898/5 ostatní plocha zeleň 18
3898/6 ostatní plocha zeleň 36
3898/7 ostatní plocha zeleň 35
3900/1 ostatní plocha jiná plocha 4215
3900/19 ostatní plocha jiná plocha 2025

3900/20 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

949

3900/21 ostatní plocha jiná plocha 462

Předmět převodu - seznam pozemků včetně staveb (vše v k.ú. Litoměřice, v části obce Předměstí)

2084 objekt občanské vybavenosti

1



Příloha č. 1 

Parcelní číslo Název druhu pozemku Využití pozemku výměra (m2)
Číslo 
popisné

využití stavby 

Předmět převodu - seznam pozemků včetně staveb (vše v k.ú. Litoměřice, v části obce Předměstí)

3900/22 ostatní plocha jiná plocha 2602
3900/26 ostatní plocha zeleň 2893

3900/28 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

2495

3900/34 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

525

3900/35 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

1020

3900/36 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

1103

3900/37 ostatní plocha jiná plocha 836
3900/38 ostatní plocha jiná plocha 1290

3900/40 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

356

3900/42 ostatní plocha jiná plocha 4
3900/44 ostatní plocha jiná plocha 1225
3900/45 ostatní plocha zeleň 1404

3900/46 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

16

3900/47 ostatní plocha zeleň 1672
3900/48 ostatní plocha zeleň 1879
3900/49 ostatní plocha jiná plocha 206
3900/50 ostatní plocha jiná plocha 338
3900/51 ostatní plocha jiná plocha 283
3900/52 ostatní plocha jiná plocha 314
3900/53 ostatní plocha jiná plocha 311
3900/54 ostatní plocha jiná plocha 286
3900/57 ostatní plocha jiná plocha 159
3900/58 ostatní plocha jiná plocha 484

3908/10 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

444

3908/11 ostatní plocha zeleň 86
3908/12 ostatní plocha zeleň 512
3908/13 ostatní plocha zeleň 3108

3908/14 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

6

3908/15 orná půda 121
3908/16 orná půda 216
3908/17 ostatní plocha zeleň 159

3908/18 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

161

3908/3 orná půda 1366
3908/4 orná půda 4370

3908/5 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

700

3908/6 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

255

3908/7 ostatní plocha zeleň 764

3908/8 ostatní plocha
ostatní 
komunikace

383

2



Příloha č. 2

Stavba /č.p. Způsob využití

Specifikace pozemku na kterém stojí stavba 

(pozemky nejsou předmětem převodu na 

nabyvatele)

bez č.p./ č.e.  jiná stavba 3900/60

bez č.p./ č.e.  jiná stavba 3900/63

2040 stavba ubytovacího zařízení 3893/3

2044 objekt občanské vybavenosti 3900/59

2045 objekt občanské vybavenosti 3900/7

2046 objekt občanské vybavenosti 3900/65

2082 objekt občanské vybavenosti 3900/62

2083 objekt občanské vybavenosti 3900/64

2084 objekt občanské vybavenosti 3886/2

Předmět převodu - seznam staveb bez pozemku ( vše v k.ú. Litoměřice, v části 

obce Předměstí)

1



Příloha č.3

Věci / Části Předmětu převodu neevidované v katastru nemovitostí 

Venk. úpravy Okrasné dřeviny

Venk. úpravy Sadovnické

Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 600

Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 I.

Venk. úpravy Šachty kanalizační I.

Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 II.

Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 150

Venk. úpravy Šachty kanalizační II.

Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 I.

Venk. úpravy Šachty kanalizační III.

Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 II.

Venk. úpravy Šachty kanalizační IV.

Venk. úpravy Vodovodní přípojka

Venk. úpravy Vodovod trubní DN 200

Venk. úpravy Vodovod trubní DN 150

Venk. úpravy Vodovod trubní DN 100

Venk. úpravy Vodovod trubní DN 80

Venk. úpravy Vodoměrná šachta

Venk. úpravy Rozvod kojenecké vody

Venk. úpravy Plynová přípojka DN 200

Venk. úpravy Plynová přípojka DN 50

Venk. úpravy Rozvod kyslíku DN 50

Venk. úpravy Přípojka elektro I.

Venk. úpravy Přípojka elektro II.

Venk. úpravy Telekomunikační rozvod

Venk. úpravy Osvětlovací stožáry I.

Venk. úpravy Osvětlovací stožáry II.

Venk. úpravy Osvětlovací stožáry III.

Venk. úpravy Lapol

Venk. úpravy Oplocení stanice kyslíku

Venk. úpravy Vrata I.

Venk. úpravy Panelová plocha u stanice kyslíku

Venk. úpravy Oplocení I. - vrchní část

Venk. úpravy Oplocení I. - spodní část

Venk. úpravy Oplocení II.

Venk. úpravy Oplocení III. - vrchní část

Venk. úpravy Oplocení III. - spodní část

Venk. úpravy Oplocení IV.

Venk. úpravy Oplocení V.

Venk. úpravy Oplocení VI.

Venk. úpravy Vrata II.

Venk. úpravy Bazén

Venk. úpr. Zpevněné plochy ze žulových kostek

Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné I.

Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné II.

1



Příloha č.3

Věci / Části Předmětu převodu neevidované v katastru nemovitostí 

Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné III.

Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné IV.

Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné V.

Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové I.

Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové II.

Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové I.

Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové II.

Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic I.

Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic II.

Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby I.

Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby II.

Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby I.

Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby II.

Venk. úpravy Odvodňovací rigol I.

Venk. úpravy Odvodňovací rigol II.

Venk. úpravy Opěrná stěna I.

Venk. úpravy Opěrná stěna II.

Venk. úpravy Opěrná stěna III.

Venk. úpravy Předložené schody u staré interny

Venk. úpravy Venkovní schody u parkoviště

Venk. úpravy Předložené schody u kuchyně

Venk. úpravy Předložené schody u trafostanice

Venk. úpravy Předložené schody u centr. příjmu

Venk. úpravy Předložené schody u hlav. vstupu

Venk. úpravy Obrubníky ABO I.

Venk. úpravy Obrubníky ABO II.

Venkovní úpravy Obrubníky III.

Osvětlení venkovní - chirurgie

Oplocení k objektu G - chirurgie

Vodovod k objektu G - chirurgie

Kanalizace splašková k objektu G - chirurgie

Kanalizace dešťová k objektu G - chirurgie

Rozvod nízkého napětí k objektu G - chirurgie

Komunikace k objektu G - chirurgie - vnitřní

Tech. zhodnocení Vodovodu I Žitenická ul.

Průzkumný vrt

Chladící věže

Stanice kyslíku

Podzemní kolektory
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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(komise majetková vč. agendy likvidační) 

 

konané dne 23.3.2020, připravený zápis zaslán (nouzový stav) k doplnění hlasování (korespondenčně) 
jednotlivým členům MK 

 

Přítomni: 

 MUDr. Ondřej Štěrba 
 Ing. Zdeněk Bezděka 
 Mgr. Václav Härting 
 Ing. Luboš Janoušek 
 Josef Kalina ml. 
 František Kadeřábek 
 Ing. Zdeněk Černý 
 Roman Kozák 

 

Omluven:              

Jednání řídil: MUDr. Ondřej Štěrba 

Zapisovatelka: Lenka Jindřichová 

 

Program: 

10. Návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci zápis č. 1 – 17 
Zápis č. 1 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / komunikace, cestovního ruchu a 
marketingu 
Účet                    druh                                              org.                                       částka 
01400   web www.kamvltm   2200         70 000,00 

                                                                                          ZC:      0,00 
01800   SW programy /4 ks/   2200         15 102,37 
02800   roll-upy  /4 ks/    2200         22 224,00 
02804   navigace,GPS    2200       832 245,00 
90201   nábytek,řezačka.gigaset  2200         27 240,24 
______________________________________________________________________________ 
Celkem:                                     966 811,61 
Po úpravě ZC:            (896 811,61) 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 2 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / školství, kultury, sportu a 
památkové péče 
Účet                    druh                                              org.                                    částka  
01800   SW Windows XP    3300      17 600,00 
 
Celkem:              17 600,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
   
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  



Zápis č. 3 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /lesní hospodářství 
Účet                    druh                                              org.                                    částka    

02803   stroj kopírovací Toshiba  4400     23 967,00 
_______________________________________________________________________________ 
Celkem:            23 967,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. Zápisu 
posuzuje f. Tůma. 
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 4 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /správní 
Účet                    druh                                              org.                                  částka    
01300   SW Gramis, Triada   2000   496 223,00 

                                                                                           ZC:              0,00  
01800   SW Office,WIN,ASPI   2000   405 295,90 
02204   servery, fortinet    2000   222 884,00 
                                                                                                       ZC:                                 26 371,00 
02803   fax,kopírka    2000     42 339,00 
02804   PC, monitory, tiskárny   2000   424 498,40 
02805   mobilní telefony.diktafon  2000     69 624,00 
02807   lístkovnice, kontejnery   2000     60 842,00 
02808   projektor    2000     20 011,00 
02815   klimatizace mobilní MIDEA  2000     11 838,00 
90201   nábytek – židle, stoly   2000                53 819,00 

Celkem                   1 807 374,30 
Po úpravě ZC:                 (1 114 638,30) 
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 5 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / školství, kultury, sportu a 
památkové péče – org.3406 
Účet                    druh                                              org.                                    částka   
02804   NTB Acer    3406      17 112,00 
02807   stoly, židle    3406      58 553,00 
Celkem:             75 665,00 
NTB posuzuje f.Tůma – doloženo, nábytek rozbitý, nevyhovující. 
Hlasováním  pro:7  proti:1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 6 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / sociální věci a zdravotnictví – 
org. 6018 
Účet                    druh                                         org.                                   částka   
02805    telefon mobilní Huawei   6018       6 848,00 

Celkem:              6 848,00 
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
                       
Zápis č.7 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Sbor dobrovolných hasičů 
Účet                    druh                                              org.                                 Částka 
02806   televize Samsung   2300              11 006,00 
02808   fotoaparát DIGI    2300     7 434,00 
90201   lavice, skříň               2300     4 740,00 
_________________________________________________________________________________ 
Celkem:          23 180,00 
Hlasováním  pro:7  proti:1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č.8 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / správa nemovitostí města 
Účet                    druh                                              org.                                    částka   



02804   monitory ACER    4100      16 610,00 
02805   MT Nokia    4100        3 883,00 
02807   křeslo kancelářské   4100        3 065,00 
90201   telefon mobilní Lenovo   4100        1 888,00 
________________________________________________________________________________ 
Celkem:             25 446,00 
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 9 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / sociální věci a zdravotnictví – 
org. 6300 
Účet                    druh                                              org.                                   částka   
02800   Flag banner    6300       8 152,00 
02804   PC, NTB    6300     25 793,00 
02805   telefony stolní Gigaset   6300       9 472,00 
02807   kontejnery s podstavou   6300       9 968,00 
90201   ventilátor,konvice,stolek  6300       3 287,00  
_________________________________________________________________________________ 
Celkem:            56 672,00 
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č.10 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / sociální věci a zdravotnictví 
Domov seniorů – org. 6365 
Účet                    druh                                              org.                                   částka   
02204   server DELL    6365     59 464,30 
                                                                                                                     ZC:     2 972,30 
02800   termos,vozík,nádoby na pečení  6365   107 349,00 
02807   lůžka,křesla,dvojkřesla   6365   207 176,00 
02823   váhy, rohože    6365     57 120,00 
90201   GN nádoby,lišta,panev,nůžky  6365     19 865,00  
_______________________________________________________________________________ 
Celkem:           450 974,30        
po úpravě:       /ZC/    394 482,30 
Hlasováním  pro:7  proti:1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č.11 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / sociální věci a zdravotnictví - 
org. 6373 
Účet                    druh                                              org.                                   částka   
02806   radio Sony    6373        3 270,00 
02815   trouba mikrovlnná Moulinex  6373        5 005,00 
90201   stoly, skříňky, kalkulačka  6373      17 322,00  
_________________________________________________________________________________ 
Celkem:             25 597,00   
Hlasováním  pro:7  proti:1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č.12 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / sociální věci a zdravotnictví - 
Klub seniorů - org. 6380 
 
Účet                    druh                                            org.                                     částka   
02804   PC Lynx    6380         9 600,00 
02807   souprava jídelní, stůl kancelářský 6380       17 469,00  
90201   vařič, stůl, lavička,monitor  6380       13 340,00 
_________________________________________________________________________________ 
Celkem:              40 409,00          
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 



Zápis č.13 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / sociální věci a zdravotnictví – 
org. 6367 
 
Účet                    druh                                              org.                                   částka   
02807   skříně, souprava sedací  6367    14 420,00 
90201   stoly sklápěcí a jídelní   6367    14 810,00 
_____________________________________________________________________________ 
Celkem:           29 230,00  
Hlasováním  pro:7  proti:1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č.14 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / sociální věci a zdravotnictví – 
org. 6374 
 
Účet                    druh                                              org.                                   částka   
02800   rotoped foudt    6380       5 139,00 
02806   video Grundig    6380       7 990,00 
02807   stolky, stěna    6380     56 888,00 
02815   kávovar, trouba mikrovlnná  6380       9 240,00 
90201   truba, stolky, skříně   6380     22 212,00 
_________________________________________________________________________________ 
Celkem:           101 469,00          
Hlasováním  pro:7  proti:1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č.15 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / územní rozvoj města – 
Výstaviště Zahrada Čech 
 
Účet                    druh                                              org.                                   částka   
02209   monti systém    8600      250 683,00 
                                                                                                                    ZC:          121 406,00 
02234   aparatura zvuková   8600     46 813,00 
                                                                                                                    ZC:                2 340,00 
02815   kamna akumulační   8600     15 160,00 
90201   lednice, pluh    8600       4 529,00 
_________________________________________________________________________________ 
Celkem:                     317 185,00 
Po úpravě ZC:                      /  143 435,00 /  
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
  
Zápis č.16 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / sociální věci a zdravotnictví – 
org. 6372 
 
Účet                    druh                                              org.                                   částka   
02800   skluzavka              6372       4 519,00 
90201   skříňky, průlezy              6372     33 785,00 
______________________________________________________________________________  
Celkem:            38 304,00 
                      
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č.17 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Útvar strategického 
plánování a udržitelnosti rozvoje 
 
Účet                    druh                                              org.                                    částka   
01800   SW Microsoft 2010,2007  9100      37 834,00 
02804   NTB Lenovo,HP ProBook  9100      30 889,00 
_________________________________________________________________________________ 



Celkem:             68 723,00  
Hlasováním  pro:7  proti: 1  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
  
  
 
Členové komise s návrhy na vyřazení majetku, uvedeného pod čísly návrhů č.1. až 17. na základě 
žádostí od vedoucích odborů, pověřených pracovníků a odborných posudků souhlasí a doporučují 
vyřazení tohoto majetku z účetní evidence. Návrhy na vyřazení majetku budou projednány v ZM dne 
16.4.2020. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o 
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
                                                 
                                           
 
Za komisi: 
 
MUDr. Ondřej Štěrba  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Bezděka  ………………………..…….  
 
Mgr. Václav Härting  ………………………..……. 
 
Roman Kozák   ……… …...……………… 
 
Ing. Luboš Janoušek  ………………………..……. 
 
Josef Kalina ml.   ………………………..…….    
 
František Kadeřábek  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Černý  ………………………..…….. 
 
 
 
   
 
  
  
 
 
 
 


