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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 107. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 10.01.2022 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

Přítomni: 

Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, 

Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Vít Ulrych, Vítězslav Štěpánek 

 

Radim Jelínek, vedoucí KP 

Michal Zitko, tajemník 

Věra Netolická, interní audit 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 107. řádné schůze RmP dne 10.01.2022 byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

Zprávy č. 5 a 6 a zprávy č. 26 a 27 byly projednány v opačném pořadí.  

 

1. Výroční zpráva Komise pro sociální a zdravotní věci při RmP 

P: Dolečková Ivana, zastupitelka města Pardubic 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 

2. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2022 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 

3. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 

4. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Hoffman Filip, odbor rozvoje a strategie 
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5. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

6. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

7. Zadávací řád veřejných zakázek 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

8. Zásady statutárního města Pardubic pro spolupráci s investory 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 

9. Žádost o navýšení dotace u investičního projektu "Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 

372 pro umístění P-PINK" 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

10. Podněty k investičním záměrům 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

11. Revokace usnesení RM/2430/2016 ze dne 15.2.2016 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

12. Ukončení projektového řízení - Terminál B 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

13. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OIT 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Czagan Jan, odbor informačních technologií 

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 

14. Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Málková Irena, kancelář tajemníka 

15. Revokace usnesení č. Z/393/2019 bod XXXI. a bod LXVI. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
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Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Kňazovická Miriama, odbor majetku a investic 

16. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 

17. Smlouva o spolupráci při zajištění projektu "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením" 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 

18. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., Hamzova 

odborná léčebna pro děti a dospělé 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 

19. Revokace usnesení - úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve 

školství zřizovaných statutárním městem Pardubice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

20. Koncepční plán prevence kriminality 2022 - 2026 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Marx Robert, odbor sociálních věcí 

21. Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 - porušení rozpočtové kázně 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Fauler Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

22. Akce v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

23. Dodatek ke zřizovací listině mateřské školy 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

24. Souhlas zřizovatele školy ve spádové oblasti 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
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25. Program XXXVIII. zasedání ZmP dne 20.01.2022 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 

26. Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Löfelmannová Monika, odbor životního prostředí 

Frýdová Radmila, odbor životního prostředí 

27. Energetický management s vazbou na ceny energií 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Macháně Jiří, odbor rozvoje a strategie 

28. Diskuse 

 
 

II. 

Schválení usnesení ze 106. řádné schůze RmP dne 13.12.2022  a jmenování 

ověřovatelů ze 107. řádná schůze RmP dne 10.01.2022 

Zápis a usnesení ze 106. řádné schůze dne 13.12.2021 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu ze 107. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Nadrchal 

        Vít Ulrych 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Výroční zpráva Komise pro sociální a zdravotní věci při RmP 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

  

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7084/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 

výroční zprávu o činnosti komise pro sociální a zdravotní věci v roce 2021, která je přílohou č. 1-4 

tohoto usnesení. 

2 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

pro rok 2022 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Upravil usnesení o „návrh pravidel“ 

 

Bez rozpravy 

  

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7085/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 

2022, která jsou přílohou tohoto usnesení. 

3 

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Rozprava: 

- V. Ulrych: doporučil zamyslet se nad výší částky, zda je dostatečná -→ J. Nadrchal prověří 

  

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7086/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení na území města, s provozovatelem 

kolektivního systému společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, 

PSČ 143 00, IČO: 27373231, která je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení na území města, s provozovatelem 

kolektivního systému společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, 

PSČ 143 00, IČO: 27373231, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

T.: 28.2. 2022 

Z.: Ing. Martin Charvát, primátor města  

      Ing. Míča, ved. OŽP 

4 

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7087/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 

informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace 

uvedené v důvodové zprávě a dalších přílohách tohoto usnesení. 

5 

Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- U návrhu č. 007 bude na žádost V. Ulrycha doplněno zveřejnění výzvy na internetových 

stránkách Magistrátu města Pardubic. 

 

Rozprava: 

- P. Kvaš: vznesl dotaz, kdy bude předložena ke schválení veřejná zakázka na kybernetickou 

bezpečnost → J. Nadrchal prověří. 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7088/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 

oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci – v rámci zadávání nadlimitní 

veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení "Pojištění nemovitého a movitého majetku a 
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odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice na období 4 let".  

Přílohu důvodové zprávy tvoří:  

1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

2) Zadávací dokumentace. 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/7089/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Pověřuje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 

(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 

rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Pojištění nemovitého a movitého majetku a 

odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice na období 4 let" hodnotící komisi včetně 

náhradníků v tomto složení: 

Členové hodnotící komise (náhradníci) 

Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 

PaedDr. Jan Mazuch (Ing. Petr Kvaš) 

Ing. Jiří Rozinek (Mgr. Jakub Rychtecký) 

Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 

Ing. Petr Škoda (Ing. Jana Koblížková) 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/7090/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 

oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 

nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Terminál Univerzita".  

Přílohu důvodové zprávy tvoří:  

1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/7091/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Pověřuje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 

(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 

rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Terminál Univerzita" hodnotící komisi včetně 

náhradníků v tomto složení: 

Členové hodnotící komise (náhradníci) 

Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 

Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 

Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 

Ing. Petr Škoda (Ing. Jan Dvořáček) 

Ing. Jan Chvojka (Ing. Miroslav Čada) 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/7092/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 

oznámení o zahájení koncesního řízení a zadávací dokumentaci – v rámci zadávání veřejné zakázky 

na služby v koncesním řízení "Výběr provozovatele areálu Skatepark Pardubice".  

Přílohu důvodové zprávy tvoří:  

1) Oznámení o zahájení koncesního řízení, 

2) Zadávací dokumentace. 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/7093/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Pověřuje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 

(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 

rámci koncesního řízení pro veřejnou zakázku "Výběr provozovatele areálu Skatepark Pardubice" 

hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 

Členové hodnotící komise (náhradníci) 

Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 

PaedDr. Jan Mazuch (Ing. Petr Kvaš) 

Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 

Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 

Ing. Petr Škoda (Ing. Jan Dvořáček) 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. R/7094/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Analýza energetických úspor 

na majetku statutárního města Pardubice" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 

nabídky:   

• Allweco a.s., Praha, IČO: 64259421 

• Data-Ing, s.r.o., Praha, IČO: 25254863 

• ENEX GROUP s.r.o., Praha, IČO: 27223663 

• EPP Bohemia s.r.o., Pardubice, IČO: 25598040 

• Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava, IČO: 

61989100 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 

rozsahu "Analýza energetických úspor na majetku statutárního města Pardubice" hodnotící komisi 

v tomto složení: 

• Bc. Jan Nadrchal 

• PaedDr. Jan Mazuch 

• Mgr. Jakub Rychtecký 

• Ing. Miroslav Čada 

• Ing. Jan Chvojka                                           

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 

6 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7095/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce zadávané v otevřeném řízení "Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál 

B“, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící 

komisí, je nabídka dodavatele BAK stavební společnost, a.s., Praha, IČO: 28402758, s nabídkovou 

cenou ve výši 106.324.541,20 Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel Metrostav 

Infrastructure a.s., Praha, IČO: 24204005, s nabídkovou cenou ve výši 108.767.106,98 Kč bez DPH; 

třetí v pořadí se umístil dodavatel „Společnost Terminál B Pardubice“ - sdružení dodavatelů: IMOS 

Brno, a.s., Brno, IČO: 25322257 + PSN & DS a.s., Brno, IČO: 04377036, s nabídkovou cenou ve výši 

112.947.778,--Kč bez DPH.   

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/7096/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 

zadávané v otevřeném řízení "Rozšíření infrastruktury pro virtuální desktopy včetně dodávky 

softwarových licencí“, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení 

nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele AUTOCONT a.s., Ostrava, IČO: 04308697, s 

nabídkovou cenou za infrastrukturu pro virtuální  desktopy + SW licence Microsoft v rámci 1. roku 

plnění ve výši 8.906.400,-- Kč bez DPH, s předpokládanou nabídkovou cenou za SW licence 

Microsoft v rámci 2. roku plnění ve výši 6.796.800,-- Kč bez DPH (dle předpokládaného počtu 

licencí), a s předpokládanou nabídkovou cenou za SW licence Microsoft v rámci 3. roku plnění ve 

výši 6.796.800,-- Kč bez DPH (dle předpokládaného počtu licencí); druhý v pořadí se umístil 

dodavatel SoftwareONE Czech Republic s.r.o., Praha, IČO: 24207519, s nabídkovou cenou za 

infrastrukturu pro virtuální  desktopy + SW licence Microsoft v rámci 1. roku plnění ve výši 

9.182.930,56 Kč bez DPH, s předpokládanou nabídkovou cenou za SW licence Microsoft v rámci 2. 

roku plnění ve výši 6.711.574,16 Kč bez DPH (dle předpokládaného počtu licencí), a s 

předpokládanou nabídkovou cenou za SW licence Microsoft v rámci 3. roku plnění ve výši 

6.711.574,16 Kč bez DPH (dle předpokládaného počtu licencí). 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/7097/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ruší 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 

odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (kdy z technických důvodů 

neexistuje hospodářská soutěž, neboť veřejná zakázka může být splněna pouze určitým 

dodavatelem) v rámci veřejné zakázky "Úpis a splacení akcií společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s.“ z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního 

zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím 

řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/7098/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ruší 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce "Terminál Univerzita“, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím 

řízení není žádný účastník zadávacího řízení. 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/7099/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ruší 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky 

na služby "Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města 

Pardubice na období 4 let“, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není 

žádný účastník zadávacího řízení. 

7 

Zadávací řád veřejných zakázek 

 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7100/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 

Schvaluje 

směrnici „Zadávací řád veřejných zakázek“ s účinností od 11. 1. 2022, která stanovuje závazná 

pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Pardubice jako 

zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

8 

Zásady statutárního města Pardubic pro spolupráci s investory 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- V důvodové zprávě vypustil na straně 4 dva řádky týkající se „politizace“ 

 

Bez rozpravy 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7101/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 2) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, které jsou přílohou tohoto 

usnesení. 

II. Rada města Pardubic 

Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh Zásad statutárního města Pardubic pro spolupráci s 

investory. 

9 

Žádost o navýšení dotace u investičního projektu "Revitalizace objektu na Jana 

Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK" 

 

 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Doplnil informace ohledně dofinancování projektu revitalizace 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7102/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh uzavřít dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8.10.2020  za účelem financování 

části nákladů projektu s názvem „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění 

P-PINK, z.ú.“ ve výši 17 mil. Kč s ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, a to na žádost příjemce 

dotace ze dne 17.12. 2021, jímž bude navýšena dotace o částku 5 mil. Kč, která odpovídá navýšení 

finančních nákladů na realizaci projektu z důvodu nového výběrového řízení na zhotovitele stavby 

uskutečněného pro nepředvídatelný zásadní růst cen stavebních materiálů. Znění dodatku č. 2 

Smlouvy o poskytnutí dotace tvoří přílohu tohoto usnesení. 

10 

Podněty k investičním záměrům 

 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Uvedl zprávu s tím, že se jedná o plnění úkolu usnesení rady, některé podněty jsou nereálné 

 

Rozprava: 

- J. Rychtecký: upozornil, že příspěvkové organizace nemají kompetence rozhodovat 

- T. Pelikán: uvedl, že v materiálu chybí terminál Jih, již je schválen v ZmP 

- V. Ulrych: podpořil projekt MO III - fotovoltaika na střechy ZŠ a MŠ→ reagoval M. Charvát 

s tím, že vidí problémy se statikou střech, aktuálně na ZŠ E. Košťála. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7103/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 

Splnění úkolu z usnesení Rady města Pardubic č. R/3706/2020, který Rada města Pardubic ukládá 

ORS zmapovat klíčové stavební investiční záměry města (nad 20 mil. Kč), a to sběrem podnětů od 

odborů magistrátu, městských obvodů, organizací města (příspěvkových organizací, obchodních 

společností ad.). 

11 

Revokace usnesení RM/2430/2016 ze dne 15.2.2016 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 

 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7104/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ruší 

Usnesení RM/2430/216 - II. ze dne 15.2.2016, kterým ukládá vedoucímu Odboru rozvoje a 

strategie města Miroslavu Čadovi v rámci směrnice č. 7/2015 o Řízení projektů 

vytvořit/aktualizovat Projektové záměry(Identifikační listiny projektů) pro schválené projekty 

(projektové záměry) uvedené v bodu I. tohoto usnesení, včetně návrhu na jmenování projektových 

manažerů. 

12 

Ukončení projektového řízení - Terminál B 

 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7105/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Ukončení projektového řízení projektu PP-19-008 – Terminál B, v souladu s identifikační listinou 

projektu, směrnicí č.7/2021 – Řízení projektů a Metodikou řízení projektů. 

13 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OIT 

 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7106/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a na základě čl. 14 odst. 4 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 

zakázek, zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2022-01 "Rozšíření informačního 

systému GINIS o nové vlastnosti" společnosti Gordic spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, IČ: 47903783, 

v celkové výši 104 060,- Kč včetně DPH. 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

navýšení finanční částky uvedené v Servisní smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití 

informačního systému Ginis pro část ekonomika (EKO) z důvodu nákupu licenčních modulů 

systému Ginis od společnosti Gordic spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, o částku 16 940,- Kč včetně 

DPH/1 rok, tzn. na celkovou částku 1 653 876,40 Kč včetně DPH/1 rok. 

14 

Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích 

 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník 

- Okomentoval návrh přísedících okresního soudu na období 2022 - 2026 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7107/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic znovuzvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Pardubicích pro 

funkční období let 2022 - 2026 osoby uvedené v příloze tohoto usnesení. Přílohou usnesení je 

zároveň žádost Okresního soudu v Pardubicích. 

PŘÍLOHA OBSAHUJE CITLIIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE, PROTO NEBUDE ZVEŘEJNĚNA. 
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15 

Revokace usnesení č. Z/393/2019 bod XXXI. a bod LXVI. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

Ke zprávě byl přizván M. Macela, odbor majetku a investic, který zdůvodnil návrh na revokaci a 

nedoporučil jej ke schválení.  

 

 

Bez rozpravy 

 

Tento bod nemá žádná usnesení  

Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh zrušení usnesení  č. Z/393/2019 bod XXXI. a bod LXVI. 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře 614 m2, v k.ú. Trnová, ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku za kupní cenu navrženou 

žadatelkou ve výši 492.735,- Kč a XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 3/4 za kupní cenu navrženou 

žadatelem ve výši 1.478.205,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční akce 

„Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“. 

 

16 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7108/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center na období roku 2022, 

která jsou přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1. 
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17 

Smlouva o spolupráci při zajištění projektu "Ordinace praktického lékaře pro osoby 

ohrožené sociálním vyloučením" 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Na dotaz V. Ulrycha seznámil s počty pacientů, kteří prošli touto ordinací. 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7109/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu "Ordinace praktického lékaře pro osoby 

ohrožené sociálním vyloučením" se subjektem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem 

Rabštejnská Lhota - Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, která je přílohou č. 1 tohoto návrhu 

usnesení. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu "Ordinace praktického lékaře pro osoby 

ohrožené sociálním vyloučením" se subjektem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem 

Rabštejnská Lhota - Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, která je přílohou č. 1 tohoto návrhu 

usnesení. 

Z: Martin Charvát, Iva Bartošová 

T: 25.01.2022 

 

18 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7110/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 498 600 Kč se subjektem 

PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu 

"Mít oči k vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/7111/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 269 000 Kč se subjektem 

PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu 

"CIP - Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění", ve znění dle přílohy č. 

1 návrhu tohoto usnesení č. 2. 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/7112/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč se subjektem 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČO: 

00183024, na realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto 

usnesení č. 3. 

 

19 

Revokace usnesení - úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových 

organizací ve školství zřizovaných statutárním městem Pardubice 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7113/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 

Ruší 

usnesení Rady města Pardubic č. R/7050/2021 ze dne 13.12.2021 z důvodu změny původně 

přijatého nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a 

to nařízením vlády č. 531/2021 Sb. ze dne 29.12.2021.   

II. Rada města Pardubic 

Určuje 

s účinností od 01.01.2022 plat dle návrhu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací ve 

školství zřizovaných statutárním městem Pardubice, a to v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů vč. nařízení vlády č. 531/2021 Sb. ze dne 29.12.2021. 

 

20 

Koncepční plán prevence kriminality 2022 - 2026 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7114/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh Koncepčního plánu prevence kriminality na léta 2022 - 2026, který je přílohou číslo 1 tohoto 

návrhu unesení. 

 

 

21 

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 - porušení rozpočtové kázně 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
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- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/7115/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ukládá 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653, IČ 60157275, se 

sídlem Pardubice, Luďka Matury 653, PSČ 530 12, odvést do rozpočtu statutárního města Pardubice 

částku 50 000 Kč z důvodu porušení rozpočtové kázně. 

 

A současně RmP promíjí příspěvkové organizaci Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 

653, IČ 60157275, se sídlem Pardubice, Luďka Matury 653, PSČ 530 12, odvod finančních 

prostředků ve výši 50 000 Kč do rozpočtu statutárního města Pardubice za porušení rozpočtové 

kázně z důvodu zamezení tvrdosti. 

 

Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ukládá 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653, IČ 60157275, se sídlem 

Pardubice, Luďka Matury 653, PSČ 530 12, odvést do rozpočtu statutárního města Pardubice částku 

50 000 Kč z důvodu porušení rozpočtové kázně. 

 

22 

Akce v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7116/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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zařazení akce "kvalifikační zápasy národního týmu na MS 2023" pořádané spolkem Česká 

basketbalová federace z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČO: 45770778, do 

programu sportovních dnů pro rok 2022 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované 

dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním 

městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017, ve znění jejího 

dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020. 
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Dodatek ke zřizovací listině mateřské školy 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7117/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, 

Miloslava Špinky 1350, 530 06  Pardubice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
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Souhlas zřizovatele školy ve spádové oblasti 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7118/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 

s obsahem a realizací projektu Základní a mateřské školy Ostřešany, okres Pardubice. Investiční 

záměr projektu bude vložen do Strategického rámce projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Pardubice II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009702 a škola se tak může ucházet o investiční 
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dotaci v rámci SC 2.4 IROP v individuálních výzvách nebo v rámci integrovaných nástrojů ITI či 

IPRÚ.   
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Program XXXVIII. zasedání ZmP dne 20.01.2022 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP 

- Začátek zasedání byl stanoven na 15:00 hodin 

 

Rozprava: 

J.  Rejda: podal protinávrh k návrhu č. 001, který byl schválen, a to: zařazení zprávy č. 1 – „Zpráva o 

činnosti …“na konec jednání. 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7119/2022               (pro 6, proti 2, zdrž. 3) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh programu XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 20.01.2022 včetně 

předkladatelů takto: 

1. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 

 

2. Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

3. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

4. Revokace usnesení č. Z/393/2019 bod XXXI. a bod LXVI. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

5. Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

6. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

7. Bytové družstvo Poseidon 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

8. Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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9. Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál s DpmP a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

10. Poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

11. Dodatky ke smlouvám se Službami města Pardubic a.s. - zajištění provozu svět. signalizačního 

zařízení, služba svícení 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

 

12. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

 

13. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2022 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

 

14. Žádost o navýšení dotace u investičního projektu "Revitalizace objektu na Jana Palachačp. 363 

a 372 pro umístění P-PINK" 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

 

15. Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

16. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

17. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., Hamzova 

odborná léčebna pro děti a dospělé 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

18. Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

19. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu "Ordinace 

praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

20. Dotace a veřejnoprávní smlouvy na azylové domy 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

21. Dodatek ke zřizovací listině mateřské školy 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

22. Koncepční plán prevence kriminality 2022 - 2026 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 



  24 

23. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

24. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

25. Diskuse 

 

Informativní zprávy: 

Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

Výroční zpráva Nadace pro rozvoj města Pardubic za období 1.1.2020 - 31.8.2021 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/7120/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 

že na XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 20.01.2022 bude v souladu s platným 

Jednacím řádem Zastupitelstva města Pardubic členům ZmP umožněn distanční způsob účasti. 
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Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů 

 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Okomentoval předložený nesouhlas se záměrem, včetně doplnění V. Ulrycha 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7121/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Vyjadřuje 

zásadní nesouhlasný postoj statutárního města Pardubice s přípravou realizace záměru 

„Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ obchodní společnosti AVE 

CZ odpadové hospodářství s.r.o. v lokalitě Rybitví, který bude konkrétně odůvodněn ve vyjádření 

statutárního města Pardubice k přepracované dokumentaci vlivů tohoto záměru na životní 
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prostředí ve smyslu ust. § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění, dle bodu II. tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh vyjádření statutárního města Pardubice ve smyslu ust. § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k přepracované dokumentaci vlivů záměru 

„Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ obchodní společnosti AVE 

CZ odpadové hospodářství s.r.o. na životní prostředí zpracované v listopadu 2021, které je přílohou 

tohoto usnesení, a pověřuje náměstka primátora J. Nadrchala a ved. odboru životního prostředí 

Magistrátu města Pardubic M. Míču k doplnění tohoto návrhu vyjádření o skutečnosti vyplývající z 

dodatečně obdržených materiálů, např. od společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO: 285359640, 

či radního města MUDr. Ulrycha.  

 

Z: Bc. Jan Nadrchal, náměstek primátora 

    Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 

T: 13. 1. 2022 

III. Rada města Pardubic 

Ukládá 

podepsat a doručit Ministerstvu životního prostředí doplněné vyjádření statutárního města 

Pardubice ve smyslu ust. § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění, k přepracované dokumentaci vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových 

odpadů, provozovna Pardubice“ obchodní společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na 

životní prostředí zpracované v listopadu 2021, dle bodu II. tohoto usnesení. 

 

Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 

T: 13. 1. 2022 
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Energetický management s vazbou na ceny energií 

 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Okomentoval návrh města na úsporná opatření v souvislosti s růstem cen energií 

(energetický dispečink na MŠ a ZŠ a zřízení funkce energetického managera) 

 

Rozprava:  

- V. Ulrych: vznesl dotaz, zda máme instalovány tzv. chytré lampy, které se rozsvítí v případě 

pohybu → reagoval J. Nadrchal, s tím, že téměř nikde nemáme. 

J. Rejda: informoval, že v dukelském lesoparku jsou nastaveny dva režimy svícení. 

- J. Mazuch: požádal o doplnění dlouhodobých koncepčních opatření do DZ → J. Nadrchal 

akceptoval 

- V. Štěpánek: v pozici valné hromady doporučil případné jednání se SmP a.s. → M. Charvát 

vyjádřil souhlas 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/7122/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozšíření stávajícího energetického dispečinku na všechny objekty základních a mateřských škol a 

administrativní budovy v majetku města, ve výši 4 000 tisíc Kč, správce kapitoly rozpočtu 1411- 

Odbor rozvoje a strategie. 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Navýšení ročních provozních nákladů na provoz energetického dispečinku na všech objektech 

základních a mateřských škol a administrativní budovy v majetku města, z částky 180 tisíc Kč na 

částku 1 000 tisíc Kč, správce kapitoly rozpočtu 1411- Odbor rozvoje a strategie. 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Zajištění provozu a procesu energetického managementu na městě samostatnou pozicí 

„Energetický manažer“, jehož hlavní náplní bude kontrola dodržování energeticky úsporných 

opatření na objektech v majetku města a provádění pravidelného šetření a energetického 

managementu. 

IV. Rada města Pardubic 

Ukládá 

Zajistit v rozpočtu města 2022 položku s názvem „Rozšíření energetického dispečinku“ ve výši 4 000 

tisíc Kč, správce kapitoly rozpočtu 1411- Odbor rozvoje a strategie. 

Z: vedoucí EO 

T:31.1.2022 

V. Rada města Pardubic 

Ukládá 

Zajistit navýšení stávající položky rozpočtu 2022 města, správce kapitoly rozpočtu 1411- Odbor 

rozvoje a strategie, s názvem „Provoz energetického dispečinku“ na celkovou výši 1 000 tisíc Kč 

Z: vedoucí EO 

T:31.1.2022 

VI. Rada města Pardubic 

Ukládá 

Zavedení systému energetického managementu pro objekty ve vlastnictví, popřípadě správě 

statutárního města Pardubice a zajištění jeho provozu pracovní pozicí „Energetický manažer“. 

Náplní funkce bude především kontrola dodržování energeticky úsporných opatření, navrhování a 

zavádění nových energeticky úsporných opatření a provádění pravidelného šetření v procesu 
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energetického managementu. 

Z: vedoucí ORS 

T:30.4.2022 
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Diskuse 

V. Ulrych: navrhl zajistit pomoc seniorům při přechodu od dodavatelů energií DPI → reagoval V. 

Štěpánek s tím, že toto je náplní Úřadu práce, doporučil poskytnout informace občanům zveřejněním  

na webových stránkách a v Radničním zpravodaji → R. Jelínek uvedl, že tato informace byla již 

zveřejněna v RZ a lze ji zopakovat. 

M. Charvát: doporučil řešit přes sociální pracovníky při kontaktu se seniory → J. Rychtecký upozornil 

na možné problémy související s novelou zákona o státní podpoře. 

 

M. Zitko: v souvislosti s povinným testováním pracovníků uvedl, že neexistuje metodika pro politické 

orgány měst, obcí a krajů. V rámci města Pardubice bude testováno 5 uvolněných členů rady → 

reagoval T. Pelikán s tím, že testování se týká i statutárních zástupců firem. 

 

V. Ulrych: upozornil na opakované riziko dopravních nehod na křižovatce ulic Sakařova, Bubeníkova, 

Bulharská, Štrossova → P. Kvaš prověří ve spolupráci s odborem dopravy.  

 

 

Schůze byla ukončena v 11:20  hodin 
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……………………………………… 

Martin  C h a r v á t  

primátor města  

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan  N a d r c h a l    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Vít  U l r y c h        

__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 12.01.2022      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (28 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
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Příloha č. 1 usnesení č. 1 
            
Výroční zpráva o činnosti Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města 

Pardubic za rok 2021 
 
 
Název komise: 
Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic 
 
Působnost komise:   
Poradní a iniciativní orgán rady v oblasti sociálních a zdravotních služeb ve městě, který zároveň 
navrhuje rozdělení finančních prostředků z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti a 
projednává žádosti o sociální a dostupné byty a byty zvláštního určení. 
 
Složení komise (12 členů) + 1 hlas poradní: 
Ivana Dolečková – předsedkyně komise 
Monika Kopecká – místopředsedkyně komise 
Jana Grossová – člen s hlasem poradním 
 

 
 
Jména jsou uvedena bez titulů. 
 
Počet jednání komise:                  
Komise pro sociální a zdravotní věci se v roce 2021 sešla 9-krát.  
Na každé jednání jsou pravidelně zváni primátor města, náměstci a starostové městských obvodů. 
Jako stálý host se jednání účastní gesční náměstek Mgr. Jakub Rychtecký, vedoucí odboru sociálních 
věcí Mgr. Iva Bartošová a vedoucí oddělení ekonomického a rozvojových koncepcí Bc. Jana 
Procházková, DiS., vedoucí oddělení sociálních služeb a prevence Bc. Hana Jansová, DiS. Karolína 
Chmelařová, DiS., Nikola Lazaridisová, DiS., a z Odboru majetku a investic Lenka Sádovská. 
 
Komise pro sociální a zdravotní věci při RmP projednává žádosti o sociální a dostupné byty a byty 
zvláštního určení dle Směrnice č. 9/2021 nakládání s byty a s prostory sloužícími k podnikání. V roce 
2021 komise projednala celkem 127 žádostí o byty prošetřených odborem sociálních věcí. Komise 
doporučila celkem 75 žádostí o byty, z toho 34 sociálních bytů a 41 bytů zvláštního určení. 
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Činnost komise za rok 2021: 
• Schválení výroční zprávy o činnosti komise za rok 2020. 
• Projednání dokumentu nové Strategie bydlení pro město Pardubice. 
• Seznámení s Komunitním plánem sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2021 

– 2025. 
• Hodnocení žádostí o dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2021 a 2022 

a následné doporučení k finanční podpoře. 
• Seznámení s Akčními plány komunitního plánování sociálních služeb 2021 – 2022. 
• Projednání žádosti o investiční dotaci Oblastní charity – Sociální šatník. 
• Prezentace projektu Domova pro seniory. 
• Projednání podpory sociálních podniků a kompenzace jejich nákladů spojených s testováním 

zaměstnanců. 
• Projednání žádosti o individuální dotaci SKP-Centrum, o.p.s. na projekt „Financování sociálních 

služeb v souvislosti s COVID 19“. 
• Seznámení s projekty podanými do Burzy filantropie a následné doporučení k finanční podpoře. 
• Projednání žádostí o bezbariérové byty organizace Domova pod Kuňkou a Salesiánského klubu 

mládeže. 
• Seznámení komise se záměrem podpory sociálního podnikání a projednání podmínek tematické 

výzvy na rok 2022. 
• Projednání kompenzace nákladů spojených s rekonstrukcí nadjezdu Kyjevská, společnosti Quick 

Transport Zlín, s.r.o.  
• Seznámení s Koncepčním plánem prevence kriminality 2022 – 2026. 
 
 
Přílohy: 
č. 1  - Přehled příjemců dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti v roce 2021 - 
registrované sociální služby 
č. 2  - Přehled příjemců dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti v roce 2021 -
neregistrované služby 
č. 3 - Přehled příjemců individuálních dotací v roce 2021 z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti 
 
Zhodnocení práce komise: 
Komise v roce 2021 v plné míře naplnila svoji působnost. 
 
Ivana Dolečková - předsedkyně komise 
Daniela Víznerová – tajemnice komise 
 
Výroční zprávu za rok 2021 projednala a jednohlasně odsouhlasila Komise pro sociální a zdravotní 
věci při RmP na jednání dne 05.01.2022. 



Poř.    
číslo IČ Žadatel Schválená dotace 

2021

1 6708943 Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z.s. - Celiaklub 
Východní Čechy 12 300

2 4675126 Bethany-dům pomoci, z.ú. 39 300

3 26594625 Centrum pro ZP a seniory PK, o.p.s. 16 200

4 26594625 Centrum pro ZP a seniory PK, o.p.s. 51 500

5 499277 Fond ohrožených dětí 83 100

6 26679485 KoNeP, z.s. 102 400

7 67441441 Most pro o.p.s. 50 300

8 67441441 Most pro o.p.s. 84 600

9 46492160 Oblastní charita Pardubice 39 300

10 46492160 Oblastní charita Pardubice 131 200

11 46492160 Oblastní charita Pardubice 65 600

12 46492160 Oblastní charita Pardubice 56 800

13 46492160 Oblastní charita Pardubice 35 000

Multiklub pod Mostem

Potravinová a materiální pomoc

Provozní místnost - Setkávání bez bariér

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - poradna

Dobrovolnické centrum KoNeP

Příloha č. 3 usnesení č. 1 - Přehled příjemců dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 2021 - neregistrované služby

Název akce - projektu

Integrační kurzy pro cizince

Celiaklub Východní Čechy - poradenství v oblasti onemocnění 
celiakie

Domácí hospicová péče Pardubice

Sociální šatník

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Pardubice

Terapeuticko-duchovní doprovázení a podpůrná činnost pro 
seniory v DPS

Doprava a doprovod osob se sníženou soběstačností

Charitní půjčovna zdravotních pomůcek



14 27026728 Rodinné Integrační Centrum z. s. 66 100

15 27026728 Rodinné Integrační Centrum z. s. 46 200

16 27026728 Rodinné Integrační Centrum z. s. 41 600

17 75045907 Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco 35 000

18 60458887 Společnost Parkinson, z.s. Praha, klub Parkinson 
Pardubice 1 800

19 26600285 Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. 13 100

20 42939577 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Pce 2 3 900

21 26200481 Tyfloservis, o.p.s. 14 700

22 25997343 TyfloCentrum, o.p.s. 8 900

Canisterapie aneb aktivity se psem pro osoby se ZP a se 
speciálními potřebami

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny dětí se ZP

Na cestě do života

Rehabilitační cvičení v PAP

Dobrovonický program TyfloCentra Pce

Léčebná muzikoterapie pro osoby se ZP, se speciálními potřebami

Doprovázení a péče o dítě/osobu se ZP, se speciálními potřebami

Rekondičně edukační pobyt diabetiků

Zdravotně - edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým 
postižením v PK



Příloha č. 2 usnesení č. 1 - Přehled příjemců dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 2021 - registrované sociální služby

Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel Schválená dotace 2021

1 26647214 Amalthea z.s.
Sociální služby pro rodiny s dětmi (Podpora pro rodinu a 

dítě)
55 300

2 69859914 APOLENKA z.s. Sociálně aktivizační služby APOLENKA 359 600

3 69859914 APOLENKA z.s. Sociální rehabilitace APOLENKA 189 700

4 49774883 AUDIOHELP z.s. Sluchové poradenské středisko Pardubice 24 400

5 27547850 CEDR Pardubice, o.p.s. Centrum denních aktivit 276 700

6 27547850 CEDR Pardubice, o.p.s. Sociálně terapeutické dílny 591 200

7 00499811 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Poskytování služeb Rané péče Čechy rodinám s dětmi se 

sluchovým postižením ve městě Pardubice
10 100

8 00499811 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice 51 200

9 26594625
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje a seniory , 

o.p.s.
Osobní asistence (Pardubice) 136 500

10 26594625
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje a seniory , 

o.p.s.
Sociální rehabilitace - PC učebna 214 600

11 67363156 Česká abilympijská asociace, z.s. Sociální rehabilitace 312 400

12 67363156 Česká abilympijská asociace, z.s. Osobní asistence 866 200

13 28854071
DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., zkratka společnosti: DaR, 

o.p.s.
Podpora rodiny 115 500

14 24743054 EDA cz, z.ú. Raná péče 13 000

15 66000653 Hewer, z.s. Osobní asistence pro občany Pardubic 879 500

16 03254097 Kamilka s.r.o. Pečovatelská služba Kamilka 227 700

17 3776395 Komunitní centrum Petrklíč, z.s. Pečovatelská služba Petrklíč 188 100

18 61239488 KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí 12 000

19 22690069 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Centrum denních služeb KŘIŽOVATKA 280 000

20 22690069 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným postižením 64 000

21 62695487 Laxus z.ú. Ambulantní centrum Pardubice 269 200



Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel Schválená dotace 2021

22 62695487 Laxus z.ú. K-centrum Pardubice 640 000

23 62695487 Laxus z.ú. Služby následné péče 47 000

24 62695487 Laxus z.ú. Centrum terénních programů PK 248 500

25 61383198 Linka bezpečí, z.s.
Linka bezpečí pro děti a mládež z města Pardubice 

(telefonická krizová pomoc)
28 200

26 27553744 MIREA denní stacionář, o.p.s. Stacionář MIREA 520 000

27 26678390 Most do života, z.s. Denní centrum Most do života 44 900

28 67441441 Most pro o.p.s. Informační  středisko pro cizince 48 300

29 67441441 Most pro o.p.s. Rodina pod Mostem 165 600

30 70856478 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
Odborné sociálně-právní poradenství Poradny NRZP ČR v 

Pardubicích
105 400

31 26597764 Občanská poradna Pardubice, z.s. Občanské poradenství - jak se vyznat v §§§ 119 900

32 46492160 Oblastní charita Pardubice Charitní služba osobní asistence na Pardubicku 310 400

33 46492160 Oblastní charita Pardubice Charitní pečovatelská služba Pardubice 1 149 800

34 46492160 Oblastní charita Pardubice Charitní odlehčovací služby Červánky 1 586 100

35 46492160 Oblastní charita Pardubice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 221 200

36 71238514 Péče o duševní zdraví - středisko Výměník, z.s. Sociálně terapeutické dílna Výměník 247 400

37 71238514 Péče o duševní zdraví - středisko Výměník, z.s. Sociální rehabilitace - Výměník 67 700

38 64242218 Péče o duševní zdraví, z.s. Sociální rehabilitace Pardubice 310 600

39 27026728 Rodinné Integrační Centrum z. s. Raná péče 804 600

40 27026728 Rodinné Integrační Centrum z. s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami 

autistického centra
872 000

41 27026728 Rodinné Integrační Centrum z. s.
Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s poruchami 

autistického spektra
271 000

42 26537036 Romodrom, o.p.s. Odborné sociální poradenství - Pardubický kraj 132 400

43 27516733 Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace 520 100



Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel Schválená dotace 2021

44 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Domov Simeon - odlehčovací služba 220 800

45 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Dům na půli cesty 280 000

46 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Intervenční centrum 237 000

47 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum 765 900

48 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Free klub 681 100

49 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Terénní program při NZDM - Free klub 377 200

50 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum - terénní programy 278 400

51 26600285 Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s. Raná péče 269 700

52 26611716 Tichý svět, o.p.s. Tlumočnické služby 5 600

53 26611716 Tichý svět, o.p.s. Sociální rehabilitace 18 800

54 26611716 Tichý svět, o.p.s. Odborné sociální poradenství 0

55 25997343 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. - sociální poradenství 67 000

56 25997343 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. - průvodcovské a 

předčitateské služby
27 900

57 25997343 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. - sociálně aktivizační 

služby
60 700

58 25997343 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. - sociální rehabilitace 298 100

59 26200481 Tyfloservis, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko 

Pardubice
195 700

60 24732915 Včelka sociální služby o.p.s. Pečovatelská služba 134 300

61 25916092 Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s Denní stacionář SVÍTÁNÍ 35 900

62 25916092 Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s Tranzitní program SVÍTÁNÍ 55 100

63 571709 Život 90, z.ú. Tísňová péče 223 500



Příloha č. 4 usnesení č. 1 - Přehled příjemců dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 2021 - Individuální dotace

Poř.    
číslo

IČ !adatel Název akce - projektu
Schválená dotace 

2021

1 4573111 ABC servis Pardubice s.r.o. Testování zaměstnanců ABC servis Pardubice s.r.o. 444

2 27547850 CEDR Pardubice o.p.s. Povinné testování zaměstnanců 10 080

3 67363156 Česká abilympijská asociace, z.s. Testování zaměstnanců v Centru Kosatec 33 676

4 71238514 Péče o duševní zdraví - středisko Výměník, z.s. Testování zaměstnanců PDZ - středisko Výměník, z.s. 9 962

5 46492160 Oblastní charita Pardubice Pečovatelská služba 312 448

6 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Azylové domy - nájemné nebytových prostor 734 800

7 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Financování sociálních služeb v souvislosti s COVID 19 300 000

8 25997343 TyfloCentrum, o.p.s. Výukový notebook pro lidi se zrakovým postižením 12 000

9 26600285 Středisko ranné péče v Pardubicích, o.p.s. Sportovní kočárek - vozík za kolo pro děti s handicapem 8 000

10 46492160 Oblastní charita Pardubice Pomoc seniorům na Pardubicku a Holicku - spolu to s kyslíkovými 
koncentrátory zvládneme 15 000

11 4675126 Bethany-dům pomoci, z.ú. Jsem pečující, ale mám ještě dost sil? 5 000

12 27547850 CEDR Pardubice, o.p.s. Telerehabilitace v CEDRu - mozkocvičení online 10 000



Poř.    
Číslo IČ Žadatel Název akce - projektu Schválená dotace 

2021

1 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Azylový dům pro muže 1 098 300

2 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Městský azylový dům pro ženy 1 026 000

3 183024 Hamzova odborná léčebna Zdravá dětská noha 100 000

4 22855076 Prozrak o.p.s. Mít oči k vidění 498 600

5 22855076 Prozrak o.p.s. Centrum integr.péče 269 000

Přehled příjemců dotací z kapitoly OSV 2021
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Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory 
ekologické výchovy a osvěty pro rok 2022 

 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1. Poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty (dále také „Program“) se 
realizuje v souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon        
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,    
a související právní předpisy Evropské unie. Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice a těmito Pravidly pro poskytování dotací 
z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty (dále jen „Pravidla“). 

2. Dotaci z Programu nelze poskytnout městem zřízeným příspěvkovým organizacím.  

3. Celková výše Programu podpory ekologické výchovy a osvěty je limitována objemem finančních 
prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu města Pardubic. 

4. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu komise pro životní prostředí příslušný 
orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise na 
poskytnutí dotace do 50.000, - Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu komise na 
poskytnutí dotace ve výši nad 50.000, - Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.  

5. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). Smlouva o poskytnutí 
dotace nad 50.000, - Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města Pardubic. 
 

6. Každá konkrétní dotace musí být posouzena z hlediska souladu s články 107 a násl. Smlouvy     
o fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace bude vyhodnoceno, zda její poskytnutí 
nezakládá veřejnou podporu, a pokud ano, zda bude poskytnuta v režimu podpory „de 
minimis“ ve smyslu Nařízení Komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis či v jiném 
režimu podpory.  

 
 

Čl. II 

Účel pro užití dotace 

1. Smyslem a záměrem poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty města 
Pardubic je jednak poskytnutí finančních prostředků k podpoře aktivit dětí i dospělých v oblasti 
ekologické výchovy a osvěty, které jsou realizovány na území města Pardubic. Preferovány jsou 
především akce a činnosti s výrazným ekovýchovným působením zvyšující ekologické povědomí 
dětí i veřejnosti, akce dlouhodobé s opakovaným dopadem, akce nesoutěžního charakteru. 
Dotace lze využít výhradně na konkrétní akce ekologické výchovy a činnosti s nimi spojené jako 
např. na osvětové kampaně obyvatel, na nájmy za použití potřebných prostor na tuto činnost, na 
náklady spojené s odměnami lektorů ekologické výchovy, činnost občanských spolků, 
nadstandardní ekovýchovné aktivity škol a školských zařízení atp. Dotaci lze také poskytnout na 
provoz spolků - sdružení, které svou činností dlouhodobě podporují osvětu v oblasti ochrany 
přírody a životního prostředí.  
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2. Dotace z Programu budou poskytovány pro tyto oblasti:  
 

I. Podpora projektů ekologické výchovy a osvěty: 

A. Ekologická výchova jako rámcový program ve „škole v přírodě", případně i jiné školní 
pobytové akce (školní výlet, výcvikový kurz ap.): 
Jde o realizaci programu (ů) ekologické výchovy mimo budovu školy. Výchovy „o" přírodě, „v" 
přírodě a „prostřednictvím" přírody. Toto téma by mělo zahrnovat náklady spojené s 
metodickým proškolením učitelů, zajištěním lektora (ů) na vlastní akci, náklady na přípravu 
pomůcek, úhradu za půjčku pomůcek. Jako součást žádosti bude požadován rámcový 
program celé akce. 
 
B. Zapojení do národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 
Obsahem tohoto tématu je úhrada účastnického poplatku (příp. i nákladů na zakoupení 
programových pomůcek), realizovaných v rámci (mezinárodních) programů ekologické 
výchovy: „Ekoškola", „GLOBE", "Les ve škole - škola v lese", „M.R.K.E.V. (Metodika a realizace 
komplexní ekologické výchovy)", „Síť středisek ekologické výchovy Pavučina", „Mrkvička" atd. 
 
C. Aktivní, či netradiční formy ekologické osvěty občanů města, zpřístupnění informací o 
stavu a vývoji životního prostředí pardubické veřejnosti: 
V osvětě obyvatel, v oblasti životního prostředí je na Pardubicku stále co zlepšovat. Toto téma 
je tedy výzvou k hledání vhodných a účinných metod a forem působení na pardubickou 
veřejnost (např. e-learningové projekty, přednášky přírodovědného charakteru, výstavy). 
Vhodné též na podporu nápaditých akcí pro veřejnost k celosvětové kampani „Den Země".  
 
D. Mimoškolní akce pro děti i mládež s využitím programů ekologické výchovy: 
Toto téma je vhodné pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže nevládních neziskových 
organizací (Skaut ap.), školských zařízení (Domy dětí a mládeže, zájmové kroužky, školní 
družiny apod.). Jako součást žádosti bude požadován program celé akce. Téma v sobě 
zahrnuje náklady na lektorné, účastnické poplatky za programy ekologické výchovy, náklady 
spojené s organizací programu. Akce mohou být krátkodobé až celodenní - jednorázové, 
periodické, či rámcově celoroční. 
 
E. Školící akce ekologické výchovy pro učitele či vychovatele: 
Toto téma v sobě zahrnuje příspěvky na účastnické poplatky, akreditované školící akce (kurzy, 
semináře, dílny), v rámci atestací učitelů a vychovatelů (MŠ, ZŠ, SŠ), jež jsou zaměřeny na 
oblast ekologické výchovy. Případný příspěvek se může vztahovat jak k podpoře školící akce 
pro tým učitelů či vychovatelů z jednoho výchovného zařízení, tak i k podpoře jednoho 
pedagoga, který se účastní některé ze školících akcí v oblasti environmentální výchovy u jiné 
organizace. 
 
F. Ekologický chod školy či jiného výchovného zařízení: 
Takovou akcí může být: separovaný sběr odpadů, energetické úspory, úspory pitné vody, 
propagace zdravého životního stylu. Nezahrnuje náklady na pořízení nákladných zařízení s 
možností využití pro jiné účely v rámci chodu školy. 
 
G. Program ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky: 
Toto téma v sobě zahrnuje náklady na lektorné, účastnické poplatky za programy ekologické 
výchovy, náklady spojené s organizací programu. Tyto programy mohou být krátkodobé až 
celodenní - jednorázové, periodické, či rámcově celoroční. 
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H. Projekty ekologické výchovy se vztahem k regionu: 
Cílem tohoto tématu je přiblížit zejména dětem a mládeži problematiku životního prostředí 
v rámci ekovýchovných projektů v zařízeních (Ekocentrum PALETA, Oucmanice, Pasíčka). 
Téma zahrnuje náklady na organizaci akcí v oblasti ekologické výchovy, či na realizaci 
(případně i distribuci) učebních pomůcek.  
 
CH. Volné téma 
Toto téma zahrnuje jakoukoliv jinou formu ekologické výchovy či osvěty pro pardubické 
občany, jež není uvedena výše. Nápaditosti se meze nekladou. Jako součást žádosti bude 
požadován program celé akce. Téma v sobě zahrnuje náklady na lektorné, drobné pomůcky, 
účastnické poplatky za programy ekologické výchovy, náklady spojené s organizací programu, 
akce mohou být krátkodobé až celodenní - jednorázové, periodické, či rámcově celoroční. 
 

II. Dotace na provoz organizací s environmentální tématikou, např. ekocentra, záchranné  
 stanice nemocných zvířat, zájmový spolek.  

 
Tato mimořádná účelová dotace bude poskytována na základě žádosti o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu MmP. Individuální dotace nejsou dalším dotačním titulem v 
rámci dotační politiky MmP, ale jsou zavedeny jako doplňkový postup pro podporu žádosti 
na pokrytí provozních nákladů vybraných spolků.  
O individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel není v době podání žádosti vypsán 
žádný dotační program a musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném 
zájmu. Individuální dotace může být poskytnuta jako investiční i neinvestiční, je přísně 
účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce/projektu, na kterou/ý byla 
poskytnuta.  
   

3. Z žádné dotace (PPEVO ani z dotace na provoz) nesmí být hrazeny výdaje na: 
• stravování, občerstvení, ceny do soutěží, peněžní dary 
• výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární  

orgán či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či 
jiného orgánu příjemce dotace 

• splátky finančních závazků, pokuty, sankce, leasingové splátky apod.  
• nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) 
• položky uhrazené formou vzájemného zápočtu 
• podporu politických stran, církví a náboženských společností, extremistických hnutí a služby  
      poskytované v rozporu s dobrými mravy  
• činnosti přímo nesouvisející s podporovanou akcí 
• náklady za ubytování 
• jízdné (např. MHD a taxi) a parkovné, cestovné 
 
4.     Dále nesmí být z PPEVO hrazeny výdaje na: 
• daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet  

této daně  
• nákup PC, notebooků, tabletů, osvětlovací techniky, interaktivních knih, elektronické – tužky  
      (Albi), publikace a DVD,  
• investiční výdaje 
• pomůcky k projektu, které budou nad jeho rámec určeny i mimo program PPEVO  
      k prezentaci a prodeji  
• telefonní služby 
• vedení účetnictví, bankovní poplatky, právní služby 
• altány, lavičky, terénní úpravy, palisády, kotvící patky, vybavení učeben apod.  
• stravování a občerstvení  
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• na nákup stromů, keřů, zvířat, krmení, zahradního nářadí, zeminy, semen rostlin bez  
      projektového spojení s environmentálním charakterem 
• akce bez projektového spojení s environmentálním charakterem (např: ukázka výcviku 

dravců, program Ještěři, program Kozí farma, program v AZ Garden, programy s ukázkami 
živých zvířat, Hvězdárna a planetárium, návštěva ZOO, mini ZOO) 

• mzdové náklady mimo odměn externích lektorů (lektorného) 

 
Čl. III. 

Podání žádosti 
 

1. Žadatel o dotaci může předložit v každém dotačním kole nejvýše 3 žádosti o poskytnutí dotace. 
 

2. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál občana“ 
(dále jen „Portál občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami, a to v 
souladu se schválenými pravidly programu podpory. Portál občana je dostupný na webových 
stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Žádost o 
dotaci předložená na jiném než elektronickém formuláři prostřednictvím „Portálu občana“ 
nebude přijata a bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena. 
 

3. Žádost o dotaci bude možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy od 05:00 hodin do 
23:59 hodin. Každý den v čase od 0:00 hodin do 04:59 hodin je možné s žádostí pracovat, ale 
není možné ji podat (odeslat), a to z důvodu zálohování dat a údržby systému.  
 

4. Pro každý projekt bude podána samostatná žádost. 
 

5. Elektronická žádost o dotaci, která bude předložena na jiném než zveřejněném formuláři nebo 
mimo stanovený termín, nebude přijata a bude z posuzování o přidělení dotace vyloučena. OŽP 
MmP předloží jednotlivé žádosti k projednání - vyhodnocení v komisi. 
 

6. Rozpočet uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace. Žadatel, kterému bude dotace 
navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě vyzvání upravený rozpočet na daný 
projekt, a to dle návrhu výše dotace. Rozpočet, resp. upravený rozpočet bude součástí smlouvy o 
poskytnutí dotace a položky v něm uvedené jsou závazné pro konečné vyúčtování 

 
7. Nesplnění všech náležitostí žádosti je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o zařazení do 

Programu. 
  

8. Termín pro podání žádosti: 
 

Termín vyhlášení dotačního kola – podání žádostí    14.2.2022 – 7.3.2022  
Projednání v orgánech města březen – duben 2022 
Podpis smluv o poskytnutí dotací květen 2022 
Termín vyúčtování poskytnutých dotací 31. 12. 2022 
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Čl. IV 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 
1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží projekt pro rozpočtové období, základní 

rozvahu pro finanční krytí, předpokládaný zdroj a výši příjmů (včetně příjmů ze vstupného, 
prodeje brožur, osvětových materiálů), způsob využití příjmů, organizační zajištění akce a ostatní 
povinné přílohy.  

 
2. Komise pro životní prostředí posoudí individuálně každou žádost o dotaci a v případě potřeby si 

může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace na jednání komise.  
 

3. Každá žádost bude vyhodnocena dle stanovených kritérií, a to po stránce formální, věcné a 
obsahové.  

 
Formální a věcná správnost: 

Tuto fázi provádí a je za ni odpovědný odbor životního prostřední MmP. Kontrola spočívá v ověření, 
zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi, zda předložená žádost a žadatel 
vyhovují podmínkám daného programu.  
 
Kritéria:  

- podání žádosti ve stanoveném termínu v elektronické verzi  
- podání žádosti na zveřejněném formuláři  
- úplné a správné vyplnění žádosti včetně rozpočtu  
- dodání všech požadovaných příloh  
- podepsání žádosti předepsaným způsobem  
- projekt je v souladu se zadáním  
- projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikání žadatele  

 
Žádosti, které nesplní výše uvedené náležitosti, nebudou komisi pro životní prostředí předloženy 
k hodnocení a posouzení. Komisi bude pouze předložen na vědomí seznam vyřazených žádostí 
s důvodem vyřazení. 

 
Posouzení žádostí o poskytnutí dotace:  

Tuto fázi provádí a je za ni zodpovědná komise pro životní prostředí Rady města. Výstupem této 
fáze hodnocení je návrh vybraných projektů doporučených k udělení dotace (konečný počet bodů a 
navrhovaná výše dotace).  
 
 
4. Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z Programu podpory ekologické výchovy    

a osvěty: 
 

Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace možný počet 
dosažitelný 

bodů 
Posouzení projektu z hlediska ekovýchovné tématiky, a to jak z hlediska podílu ekovýchovné 
tématiky na popsaném projektu, tak z hlediska kvality náplně a přínosu pro cílovou skupinu 
 

   
max. 50 

 
Hospodárnost a efektivita rozpočtu projektu (rozpočet je jasný a zároveň podrobný, navrhované 
výdaje jsou nezbytné pro dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které budou hrazeny 
z dotace města) 

   
max. 20 

Připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu (jasná formulace obsahu a cíle, personální 
zajištění projektu, stanovený konkrétní realizační plán) 

max. 10 
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Náklady na projekt tvoří účastnický poplatek nebo lektorné ekovýchovného centra: 
- plně 
- z části 
- netvoří 

max. 10 
10 
5 
0 

Projekt je / není navazujícím na projekt realizovaný v minulém dotačním období:  
- je 
- není 

max. 10  
10 
0 

 

Celkem je možné dosáhnout max. 100 bodů. Pro úspěšnost a finanční podporu projektu je třeba, 
aby bylo dosaženo min. 60 bodů. Při hodnocení projektu se vypočte průměr obdržených bodů na 
daný projekt.  

 
Zásady stanovení výše dotace na základě získaných bodů 
 
   Výše poskytnuté dotace bude závislá na počtu dosažených bodů v rámci „Kritérií posouzení 

předloženého projektu“. Poskytovaná dotace může být do výše 100 % skutečně požadované 
částky. 

    
   Oblast výpočtu výše dotace, včetně případného krácení vypočítané částky provede odbor 

životního prostředí MmP dle níže uvedených pravidel. Podkladem bude bodové hodnocení 
projektu, které provede komise pro životní prostředí.  

 
Hodnotící tabulka PPEVO 
 

Počet dosažených bodů % požadované dotace 
60 až 64 60 
65 až 69 65 
70 až 79 75 
80 až 89 85 

90 až 100 100 
 
Vypočítané částky v Kč budou zaokrouhlovány na „desítky“.   
 
Krácení vypočítané částky dotace v případě překročení limitu z rozpočtu města 
 
V případě, že suma vypočtených dotací překročí částku schválenou pro PPEVO, bude provedeno 
krácení dotací dle následujících kroků: 
 
1.  Krácení všech dotací stejně až o 50 % ve skupině dotací, která obdržela nejnižší počet bodů 
2.  V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 1 překročí částku schválenou pro    
    PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 30 % ve skupině dotací, která   
    Obdržela druhý nejnižší počet bodů 
3.  V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 2 překročí částku schválenou pro  
    PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 20 % ve skupině dotací, která  
    obdržela třetí nejnižší počet bodů 
4.  V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 3 překročí částku schválenou pro  
    PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 20 % ve skupině dotací, která  
    obdržela čtvrtý nejnižší počet bodů  
5.  V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 4 překročí částku schválenou pro  
    PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 20 % ve skupině dotací, která  
    obdržela pátý nejnižší počet bodů 
 
  Krácené částky v Kč budou zaokrouhlovány na „desítky“.   
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5. Příjemce dotace se zavazuje: 
a) použít poskytnutou dotaci pouze na projekt či činnosti, které jsou předmětem předložené 

žádosti, 
b) v konkrétních případech předložit na požádání věrohodné údaje o objemu poskytovaných 

služeb a o celkovém pracovním výkonu, 
c) umožnit členům komise pro životní prostředí a úředníkům z MmP seznámit se s realizací 

činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a poskytnout součinnost při provádění 
finanční kontroly, 

d) umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných 
v rámci dotovaného projektu.  

e) neprodleně oznámit odboru životního prostředí změnu stanov, bankovního spojení, 
statutárního zástupce a jiné změny (např. změna v projektu), které mohou podstatně ovlivnit 
náplň aktivit a způsob finančního hospodaření, 

f) při propagaci projektu a použití loga Magistrátu města Pardubic, musí být jeho podoba 
schválena Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic, 
z hlediska souladu s logomanuálem města. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce 
dotace zasílat na e-mailovou adresu propagace@mmp.cz,  

g) při použití dotace dodržovat související právní předpisy, Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice, tato Pravidla a ustanovení smlouvy o poskytnutí 
dotace.  
 

6. Na přidělenou dotaci není právní nárok. 

 
V. 

Vyúčtování dotací 
 

1. Příjemce má povinnost vést získanou dotaci ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj bylo 
možno zjistit údaje o použití dotace, a to řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Poskytnutá dotace v roce 2022 musí být využita a řádně vyúčtována nejpozději do 31.12.2022, 

není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak. 
 
3. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě, případně dle svého rozsahu datovou 

schránkou, s připojeným podpisem oprávněné osoby věcně příslušnému odboru na předepsaném 
formuláři v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace a dle pravidel jednotlivých 
dotačních programů. 
 

4. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce příslušnou 
finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele. Komise si vyhrazuje právo vyhodnotit 
podporovaný projekt či činnost a v případě neúčelně vynaložených prostředků navrhnout 
požadavek k vrácení dotace, či její části. 

 

5. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu stanoveném ve smlouvě o 
poskytnutí dotace, bude postupováno dle smlouvy o poskytnutí dotace a zákona              
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  

6. V případě, že se projekt neuskuteční, vrátí žadatel poskytnutou dotaci statutárnímu městu 
Pardubice bez zbytečného odkladu na účet uvedený ve smlouvě. Nevyčerpané prostředky na 
realizaci projektu, který byl realizován úsporněji nebo částečně, je příjemce dotace povinen vrátit 
ihned po ukončení projektu (dle podmínek stanovených ve smlouvě). Avízo o provedené vratce 
žadatel zašle na adresu roman.slach@mmp.cz a dotacemmp@mmp.cz.  
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Čl. VI. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Výsledky dotačního řízení budou bezodkladně zveřejněny na internetových stránkách města 

Pardubic. Podmínkou je přijatí usnesení příslušnými orgány města. 
 

2. Žadatel, jemuž byla schválena dotace, poskytne odboru životního prostředí Magistrátu města 
Pardubic potřebnou součinnost k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
3. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení v Radě města Pardubic. Nabytím účinnosti 

těchto Pravidel se ruší pravidla doposud platná, schválená Radou města Pardubic usnesením    
č. R/4727/2020 ze dne 30.11 2020. 

 
4. Tato Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty byla 

schválena usnesením Rady města Pardubic č. R/xxxx/2022 ze dne 10.1.2022. 
 
 
 



Kolektivní systém ASEKOL 

1 
 

SMLOUVA O VYUŽITÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO 
ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ 

 
číslo smlouvy ASEKOL:       00274046/ZOZ_V//2021/P2     číslo smlouvy:      Obec: Statutární město Pardubice 
 
SMLUVNÍ STRANY 
 
ASEKOL a.s. 
se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00 
IČO: 27373231, DIČ: CZ27373231 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19943 
zastoupena: Ing. Michalem Šnírerem, na základě plné moci 
jako provozovatel kolektivního systému na straně jedné (dále jen „ASEKOL“)  
 
 a 
 
Název obce: Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice - Pardubice-Staré Město 
IČO:   00274046 
zastoupena: primátorem Ing. Martinem Charvátem 
jako obcí na straně druhé (dále jen „Obec“)  
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech 
v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a § 16 
odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“), tuto 

 
SMLOUVU O VYUŽITÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ  

 
Úvodní ustanovení 

I. ASEKOL zajišťuje pro výrobce elektrozařízení, kteří jsou smluvními partnery ASEKOLu a účastníky 
kolektivního systému, společné plnění jejich povinností stanovených v části II. zákona pro zpětný odběr, 
zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, a to pro všechna elektrozařízení, přičemž tato 
elektrozařízení se vždy zařadí do jedné ze skupin 1. až 6. dle přílohy č. 1 zákona bez ohledu na to, zda 
pocházejí z domácností či nikoli, a bez ohledu na datum, kdy byla uvedena na trh.  

II. ASEKOL má zájem zajišťovat zpětný odběr odpadních elektrozařízení prostřednictvím místa zpětného 
odběru (popř. míst zpětného odběru) provozovaného Obcí, jehož specifikace je přílohou č. 2 Smlouvy. 

III. ASEKOL a Obec uzavírají Smlouvu s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru odpadních 
elektrozařízení a s cílem zajistit dopravu zpětně odebraných odpadních elektrozařízení ke zpracovateli, a to 
v souladu s platnou právní úpravou.  

IV. Obec zajišťuje, ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o odpadech, provoz systému přebírání a 
odděleného soustřeďování komunálních odpadů, vznikajících na jejím katastrálním území (tzv. obecní 
systém).  
 

1. Předmět Smlouvy 
 

1.1 Obec se Smlouvou zavazuje pro ASEKOL zajišťovat zpětný odběr odpadních elektrozařízení, 
tj. shromažďovat na místě zpětného odběru všechna zpětně odebíraná odpadní elektrozařízení od 
konečných uživatelů, včetně použitých odpadních elektrozařízení pocházejících od Obce. Zpětný odběr 
odpadních elektrozařízení realizovaný Obcí představuje zajišťování zpětného odběru pro výrobce 
elektrozařízení, kteří jsou smluvními partnery ASEKOLu.   

1.2 Zpětný odběr odpadních elektrozařízení podle Smlouvy se vztahuje výlučně na odpadní elektrozařízení 
pocházející z domácností ve smyslu § 3 odst. 1 písm. e) zákona bez ohledu na výrobce elektrozařízení a 
datum jeho uvedení na trh, pokud příloha č. 3 Smlouvy nestanoví jinak. 
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2.      Práva a povinnosti smluvních stran 
 
2.1 Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami kolektivního 

systému vydanými ASEKOLem, které jsou ke dni podpisu Smlouvy pro Obec k dispozici v informačním 
systému na internetové stránce www.asekol.cz a zároveň tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „VOP“). 

2.2 Pojmem Smlouva používaným ve VOP se rozumí tato Smlouva. 
2.3 Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny ve VOP s následujícími odchylkami, které mají před 

ujednáním obsaženým ve VOP přednost: 
 

i. Zpětný odběr a odvoz odpadních elektrozařízení 
Zpětný odběr a odvoz odpadních elektrozařízení se bude mimo jiné řídit metodickým pokynem č. 1, 
který je k dispozici na internetové stránce www.asekol.cz a je zároveň přílohou č. 4 této Smlouvy. 
 

ii. Doba trvání smlouvy 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dva (2) roky ode dne uzavření Smlouvy. Pokud žádná ze 
smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně nejpozději jeden (1) kalendářní měsíc před uplynutím 
doby trvání Smlouvy písemné oznámení, že trvá na ukončení Smlouvy, platí, že se doba trvání Smlouvy 
prodlužuje o další dva roky. 

 
iii. Zpětný odběr solárních panelů 

Zpětný odběr elektrozařízení se vztahuje na odpadní solární panely.  
 
ASEKOL je oprávněn Smlouvu vypovědět, a to v rozsahu zajišťování plněni týkajícího se zpětného 
odběru solárních panelů na základě písemné výpovědi s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba 
počíná svůj běh prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy je výpověď doručena 
Obci. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají výpovědí dle tohoto bodu nedotčena. 

 
3.   Změna VOP a dalších příloh 
 
3.1 ASEKOL je oprávněn v přiměřeném rozsahu VOP (včetně jejich příloh), metodický pokyn č. 1 a přílohy 

Smlouvy měnit, a to způsobem a za podmínek uvedených ve VOP. 
 

4. Závěrečná ustanovení¨ 
4.1 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu Smlouvy každá ze Smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 
4.2 Smluvní strany konstatují, že Smlouva ke dni její účinnosti v celém rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní 

smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (ve znění pozdějších dodatků) uzavřenou mezi 
ASEKOLem a Obcí. 

4.3 Obec výslovně potvrzuje, že se seznámila s VOP a Sazebníkem odměn, které tvoří část obsahu Smlouvy, 
jíž jsou přílohou, že jí jsou srozumitelné a bezvýhradně je přijímá. Obec potvrzuje, že se zvláště dobře 
seznámila s ujednáními VOP v čl. IV. (povinnosti Obce), čl. V (stanovení výše odměny), čl. VI (povinnost 
součinnosti při kontrole), čl. VI odst. 5 (smluvní pokuty), čl. VII. (ochrana osobních údajů), čl. VIII (doba 
trvání a možnosti ukončení Smlouvy), čl. X (změna VOP) a výslovně tato ustanovení přijímá. 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah a právní poměry ze Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem a zákonem o odpadech.  

4.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran. 
4.6 Uzavření Smlouvy schválila rada Obce usnesením č. R/______/2021 na svém zasedání konaném dne 

______. 
4.7 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit (s výjimkami výslovně uvedenými) pouze písemnou formou s 

tím, že písemné dodatky budou mít podpisy na jedné listině; písemná forma se vyžaduje i pro právní úkony 
směřující k vzdání se požadavku na písemnou formu. 

4.8 Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou 
plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 

4.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

4.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 
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Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.8.2021 
Příloha č. 2 – Seznam míst zpětného odběru (vč. náhradního místa zpětného odběru)  
Příloha č. 3 – Seznam značek určených ke zpětnému odběru 
Příloha č. 4 – Metodický pokyn č. 1 
Příloha č. 5 - Kopie plné moci ze dne 4.1.2021 
 
 
 
 
 
V Praze dne __________2021                                       V Pardubicích dne __________2021 
 
 
 
 

 
za ASEKOL za Obec 

Ing. Michal Šnírer, manažer regionálních zástupců 
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Příloha č. 1 

Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému  
ASEKOL a.s. 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány provozovatelem kolektivního systému ASEKOL a.s., se sídlem 

Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 14300, IČO: 273 73 231, jako součást Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení mezi provozovatelem kolektivního systému a provozovatelem místa 
zpětného odběru v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku. 

 
II. 

Výklad pojmů 
 
1. Pro účely Smlouvy a VOP se zavádějí tyto pojmy, kterým je přiřazen následující význam: 
 

zákon je zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 
 
zákon o odpadech je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Obec je obec, která s ASEKOLem uzavírá Smlouvu a která zajišťuje, ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o 

odpadech, provoz systému přebírání a odděleného soustřeďování komunálních odpadů, vznikajících na jejím 
katastrálním území (tzv. obecní systém). 

 
elektrozařízení je jakékoliv elektrické nebo elektronické zařízení vyhovující definici dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona. 

Pro účely Smlouvy se za elektrozařízení považují všechna elektrozařízení, která jsou zařazena do jedné ze 
skupin 1 až 6 dle přílohy č. 1 k zákonu. 

 
odpadní elektrozařízení je jakékoliv elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně všech jeho komponentů, 

konstrukčních a spotřebních dílů. 
 
ASEKOL je společnost ASEKOL a.s., která ve smyslu § 3 odst. 1 písm. y) a § 142 odst. 1 zákona provozováním 

kolektivního systému zajišťuje v souladu s ustanovením § 9 písm. b) zákona plnění povinností výrobců pro 
zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, informování konečného uživatele 
o zpětném odběru a další povinnosti s tím související. ASEKOL je oprávněn zajišťovat plnění výše uvedených 
povinností pro odpadní elektrozařízení ze všech skupin elektrozařízení dle přílohy č. 1 zákona. 

 
Smlouva je Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství pro odpadní elektrozařízení ve smyslu 

§ 16 odst. 1 zákona, včetně všech jejích příloh (zejména včetně těchto VOP), není-li výslovně uvedeno jinak.  
 
VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému, které jsou vydávány ASEKOLem a které tvoří 

nedílnou součást Smlouvy. Platné VOP jsou k dispozici na internetové stránce www.asekol.cz. 
 
Ministerstvo je Ministerstvo životního prostředí, případně správní orgán, který by na základě zvláštního předpisu 

převzal působnost Ministerstva v záležitostech upravených zákonem. 
 
GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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). 

 
Období je kalendářní čtvrtletí (nebo jiné časové období, pokud je to výslovně sjednáno ve Smlouvě). 
 
místo zpětného odběru je místo, ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení ve smyslu § 3 odst. 1 písm. 

r) zákona a které je zároveň uvedeno v příloze Smlouvy. 
 
Registr je registr míst zpětného odběru ve smyslu § 15 odst. 2 zákona. 
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Ostatní pojmy uvedené v těchto VOP nebo ve Smlouvě se vykládají v souladu se zákonem, zákonem o odpadech, 
a prováděcími předpisy těchto zákonů. V případě, že dojde ke změně či nahrazení právní úpravy a taková 
změna se dotkne Smlouvy či těchto VOP, smluvní strany budou Smlouvu a VOP i nadále vykládat v souladu 
s jejich smyslem a zároveň tak, aby mohlo dojít k řádnému splnění povinností k elektrozařízení a odpadnímu 
elektrozařízení, které stanoví nová právní úprava. ASEKOL je oprávněn vyzvat Obci k uzavření dodatku ke 
Smlouvě, kterým dojde k přizpůsobení Smlouvy nové právní úpravě; Obec je povinna dodatek uzavřít do 
jednoho měsíce ode dne, kdy jej k tomu ASEKOL vyzve. 

 
 

III. 
Práva a povinnosti ASEKOLu 

 
1. ASEKOL je povinen: 

a) dodat Obci informační tabuli k označení místa zpětného odběru upozorňujícím na možnost odevzdávání 
odpadních elektrozařízení v rámci zpětného odběru, a to viditelně a čitelně na místě veřejně přístupném 
konečnému uživateli (pokud již k předání nedošlo před uzavřením Smlouvy, přičemž tato výhrada platí 
i pro písm. b) a d) níže v tomto odstavci); pokud tato tabule nebude ASEKOLem dodána, je Obec povinna 
o její dodání písemně požádat; 

b) dodat Obci na její písemnou žádost „Potvrzení o převzetí elektrozařízení“; 

c) zajistit odvoz zpětně odebraného elektrozařízení prostřednictvím smluvního dopravce, a to do 
10 pracovních dnů od obdržení objednávky od Obce prostřednictvím informačního systému; 

d) na vyžádání Obce sdělit Obci přístupové kódy do informačního systému ASEKOL na internetovém portále 
www.asekol.cz, a to do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti;  

e) mít po dobu trvání Smlouvy zřízeny vlastní internetové stránky (současná adresa těchto stránek je 
www.asekol.cz); a 

f) hradit Obci odměnu dle článku V. VOP, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
2. ASEKOL je dále povinen: 

a) uveřejnit informace o Obci a místech zpětného odběru v Registru; 
b) vést evidenci osob, které pro Obce zajišťují zpětný odběr, v obdobném rozsahu údajů, jaký je stanoven 

v § 26 písm. a) až c) zákona, tj. jméno a v případě právnické osoby též právní formu, adresa sídla a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; a 

c) vést evidenci míst zpětného odběru vykazovaných v Registru a příslušných smluv uzavřených mezi 
ASEKOLem a Obcí, přičemž je povinen tyto informace uchovávat po dobu 7 let a poskytnout na vyžádání 
Ministerstvu ke kontrole. 

 
Obec bere na vědomí výše uvedené povinnosti ASEKOLu a za tímto účelem se zavazuje včas a řádně poskytnout 

nezbytnou součinnost a veškeré potřebné údaje. 
3. ASEKOL má právo:  

a) provádět kontrolu plnění povinností Obce podle Smlouvy a VOP v souladu s čl. VI. VOP prostřednictvím 
svých zaměstnanců nebo ve spolupráci s externím subjektem (např. auditorem); toho je povinen 
smluvně zavázat k ochraně důvěrnosti informací; 

b) uveřejnit Obec v databázi svých smluvních partnerů, jejichž prostřednictvím zajišťuje zpětný odběr 
elektrozařízení, která může být veřejně přístupná prostřednictvím internetu, a informovat třetí osoby o 
uzavření či ukončení Smlouvy; 

c) předkládat Obci návrhy změn VOP postupem podle článku X. VOP; 

d) zpřístupnit veškeré platné formuláře dle Smlouvy na internetovém portále www.asekol.cz; 

e) zavést informační systém, sloužící k uplatnění objednávek odvozu elektrozařízení z místa zpětného 
odběru Obce.  

4. ASEKOL je oprávněn uvádět Obec, její identifikační údaje, jakož i identifikační a provozní údaje míst zpětného 
odběru podle Smlouvy na svém internetovém portále www.asekol.cz, s tím, že Obec bere na vědomí a 
souhlasí, že tyto údaje se nepovažují za důvěrné ve smyslu článku VI. odst. 3 VOP. 

 
5. Pokud dojde ke splnění některé z podmínek uvedených v odstavci 8 tohoto článku, je ASEKOL oprávněn svým 



Kolektivní systém ASEKOL 

6 
 

písemným oznámením doručeným Obci omezit rozsah plnění podle Smlouvy jen na stanovený počet 
odpadních elektrozařízení. Cílem prohlášení je limitovat množství odpadních elektrozařízení odebíraných 
podle Smlouvy, zejména pak omezit rozsah plnění práv a povinností smluvních stran, pouze na odpadní 
elektrozařízení, jejichž množství nepřesáhne limity stanovené v prohlášení ASEKOLu. 

 
6. V oznámení podle odstavce 5 tohoto článku je ASEKOL povinen stanovit množství odpadního elektrozařízení 

pro jednotlivá kalendářní čtvrtletí či kalendářní měsíce (v členění podle jednotlivých skupin, popř. i podskupin 
elektrozařízení), které má Obec odebírat a nakládat s nimi v režimu Smlouvy; toto množství je oprávněn 
stanovit i formou množstevních kvót (podílů) z odpadních elektrozařízení odebraných Obcí podle Smlouvy 
v předchozím období. ASEKOL je oprávněn svým oznámením plnění Smlouvy i zcela pozastavit, avšak nejdéle 
na dobu 3 měsíců. V oznámení ASEKOL dále uvede, na jakou dobu rozsah plnění podle Smlouvy omezuje, 
popř. zda omezuje rozsah plnění až do odvolání. Své oznámení o omezení rozsahu plnění je oprávněn změnit, 
a to i opakovaně; je oprávněn ho i zrušit.  

 
7. V případě, že doba, po kterou byl na základě oznámení ASEKOLu podle odstavce 5. omezen rozsah plnění 

podle Smlouvy, bez přerušení přesáhla dobu 6 měsíců (v případě úplného pozastavení dobu 3 měsíce), je 
Obec oprávněn Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s tím, že v takovém případě výpovědní doba činí dva 
měsíce a počíná dnem následujícím po doručení výpovědi. Pokud však v průběhu výpovědní doby ASEKOL 
předčasně zruší své oznámení podle odstavce 5 tohoto článku., výpověď zaniká a Smlouva trvá dále.  

 
8. ASEKOL je oprávněn učinit oznámení podle odstavce 5. pouze pokud dojde ke splnění některé z těchto 

podmínek: 

a) jakákoli změna právní úpravy týkající se nakládání s odpadními elektrozařízeními nebo právního 
postavení kolektivních systémů; nebo 

b) zrušení či změna oprávnění k provozování kolektivního systému. 

 
IV. 

Práva a povinnosti Obce 
 

1. Obec se tímto zavazuje: 
a) zajistit v oblasti své působnosti v rámci svého areálu a vlastními prostředky Obce zpětný odběr 

odpadních elektrozařízení a za tím účelem vytvořit místo zpětného odběru odpadního elektrozařízení a 
zajistit jeho provozování, a to v souladu s příslušnými platnými právními předpisy (zejména s vyhláškou, 
která stanoví požadavky na shromažďovací prostředky a plochy v místech zpětného odběru a stavebně 
technické provedení míst zpětného odběru, pokud jde o výrobky s ukončenou životností s nebezpečnými 
vlastnostmi nebo s jejichž nakládáním mohou být spojena zdravotní či bezpečnostní rizika), pokyny 
ASEKOLu, Smlouvou a VOP. Pokud by případný pokyn ASEKOLu byl v rozporu s donucujícím 
ustanovením právního předpisu, Obec je povinna jej odmítnout a na tento rozpor upozornit;  

b) bezodkladně informovat ASEKOL o naplnění kapacity provozovaného místa zpětného odběru;  

c) zabezpečit objekt místa zpětného odběru a shromažďovací prostředek tak, aby zpětně odebrané odpadní 
elektrozařízení bylo chráněno před poškozením, zničením nebo zcizením; 

d) odebírat bezplatně odpadní elektrozařízení;  

e) objednat u ASEKOLu odvoz zpětně odebraného odpadního elektrozařízení z místa zpětného odběru včas 
s dostatečným předstihem před naplněním kapacity místa zpětného odběru, a to prostřednictvím 
informačního systému přístupnému na www.asekol.cz nebo v případě nedostupnosti informačního 
systému, prostřednictvím emailu odeslaného na dispecink@asekol.cz případně telefonicky na telefonním 
kontaktu dispečinku tel.: 234 235 236. Poskytovat potřebnou součinnost k provedení jeho odvozu 
(nakládku zajišťuje dopravce), včetně umožnění vjezdu dopravce na místo zpětného odběru, a to 
v provozní době místa zpětného odběru, nedohodne-li s dopravcem jinou dobu. Obec je zároveň povinna 
objednat odvoz odpadních elektrozařízení způsobem podle předchozí věty nejpozději do 6 měsíců od 
odebrání předmětného odpadního elektrozařízení bez ohledu na míru naplnění kapacity místa zpětného 
odběru; 

f) zajistit, aby zpětně odebraná odpadní elektrozařízení byla předávána vždy pouze dopravci určenému 
ASEKOLem, kterýžto dopravce zajišťuje pro ASEKOL přepravu zpětně odebraného odpadního 
elektrozařízení z místa zpětného odběru k určenému zpracovateli, a zabránit, aby došlo k jeho předání 
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jinému subjektu (zpracovateli, provozovateli jiného kolektivního systému, dopravci atd., není-li v této 
smlouvě určeno jinak);  

g) zajistit, aby při předání zpětně odebraného odpadního elektrozařízení dopravci byl vždy řádně, úplně 
a v souladu se skutečností potvrzen dodací list (podle vzoru přístupném v Metodickém pokynu dle 
odstavce 14 tohoto článku); 

h) uschovávat kopie dodacích listů po dobu minimálně 7 let od data jejich vystavení, pro potřeby kontroly 
ze strany příslušných orgánů státní správy či ASEKOLu; 

i) umožnit ASEKOLu, v případě jeho požadavku, provedení kontroly podle čl. VI. odst. 1 VOP;  

j) aktualizovat ASEKOLu písemně identifikační údaje místa zpětného odběru v rozsahu přílohy Smlouvy; 

k) zajistit důsledně a prokazatelně oddělené nakládání s oddělenou písemnou evidenci odpadních 
elektrozařízení v případě, že umožní na místě zpětného odběru odpadních elektrozařízení pro jiný 
kolektivní systém nebo jiné výrobce. Obec je dále povinna zajistit oddělené nakládání s odpadním 
elektrozařízením odděleně od ostatního komunálního odpadu; 

l) v případě, že je na místě zpětného odběru zajišťován zpětný odběr odpadních elektrozařízení určité 
skupiny pro více osob (kolektivních systémů, výrobců,…), zajišťovat rozdělování zpětně odebraných 
odpadních elektrozařízení této skupiny z hlediska jejich podskupin či typů výrobků mezi ASEKOL a tyto 
osoby, a tak, aby byl pro jednotlivé osoby zachován poměr jednotlivých skupin či typů výrobků 
odpovídající jejich poměru na celkovém množství odebraných odpadních elektrozařízení, tak, aby 
některá třetí osoba (kolektivní systém, výrobce,…) nezískávala na úkor ASEKOLu odpadní elektrozařízení 
s vyšší výtěžností či lepším uplatněním na trhu či naopak aby ASEKOL nezískával vyšší podíl odpadních 
elektrozařízení s nižší výtěžností či horším uplatněním na trhu. Před tímto ujednáním má přednost 
případná odlišná dohoda kolektivních systémů; 

m) uchovávat přístupové kódy informačního systému ASEKOLu v tajnosti, chránit je před zneužitím 
a neposkytnout je třetí osobě, vyjma pověřeného provozovatele místa zpětného odběru podle odstavce 
13. tohoto článku VOP, kterého je Obec povinna smluvně zavázat k jejich utajení a ochraně, přičemž za 
porušení ochrany přístupových kódů pověřeným provozovatelem místa zpětného odběru Obec odpovídá, 
jako by tuto ochranu porušila sama (při změně pověřeného provozovatele místa zpětného odběru má 
Obec právo požadovat změnu přístupových kódů); 

n) vést evidenci o zpětně odebraných odpadních elektrozařízení (minimálně v rozsahu hmotnost, druh, 
skupina a podskupina odpadních elektrozařízení a dále v souladu s veškerými požadavky na evidenci 
dle právních předpisů) z místa zpětného odběru na základě kopií dodacích listů, uchovávat údaje z této 
evidence po dobu 7 let a kdykoli na vyžádání předložit údaje z této evidence ASEKOLu;  

o) zajistit, že způsob provedení zpětného odběru odpadního elektrozařízení neztíží opětovné použití těchto 
odpadních elektrozařízení nebo jejich recyklaci, včetně jejich komponentů; 

p) nakládat s odpadními elektrozařízeními, které obsahují provozní kapaliny, náplně nebo součásti mající 
negativní vliv na životní prostředí nebo zdraví osob tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození 
a úniku těchto látek do životního prostředí; 

q) soustřeďovat a přepravovat odpadní elektrozařízení, včetně jejich dočasného uložení, v souladu 
s požadavky stanovenými vyhláškou Ministerstva; 

r) zabezpečit odpadní elektrozařízení po celou dobu jejich uložení v místě zpětného odběru před 
nežádoucím znehodnocením; 

s) nakládat s odpadním elektrozařízením odděleně od ostatních druhů odpadů, dochází-li k soustřeďování 
ostatních druhů odpadů v tomtéž zařízení, ve kterém se nachází místo zpětného odběru; 

t) vydat na požádání konečnému uživateli doklad o převzetí odpadního elektrozařízení, který obsahuje 
alespoň údaje Obce, datum a místo převzetí a údaje o druhu, skupině a množství odpadního 
elektrozařízení; formulář potvrzení je k dispozici na www.asekol.cz; 

u) označit místo zpětného odběru nápisem upozorňujícím na možnost odevzdávání odpadních 
elektrozařízení v rámci zpětného odběru, a to viditelně a čitelně na místě veřejně přístupném 
konečnému uživateli, přičemž příslušná informační cedule je ke stažení na www.asekol.cz případně bude 
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Obci na její písemnou žádost dodána ASEKOLem;  

v) vykázat údaje týkající se odpadního elektrozařízení pouze jednou tak, aby nedocházelo ke zdvojování 
údajů, a vykazovat pouze odpadní elektrozařízení, která byla na místě zpětného odběru fyzicky 
odebrána; a 

w) zajistit možnost skladování odpadních elektrozařízení s individuální evidencí (bez kontejneru), pro 
ostatní odpadní elektrozařízení umístit na místě zpětného odběru odpovídající sběrné zařízení, které 
bude určeno pro odkládání ostatních odpadních elektrozařízení ASEKOLu, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Obec má právo: 
a) žádat po ASEKOLu poskytnutí informačních podkladů pro konečné uživatele místa zpětného odběru;  

b) žádat po ASEKOLu zajištění odvozu zpětně odebraných odpadních elektrozařízení; a 

c) žádat po ASEKOLu sdělení přístupových kódů do informačního systému na internetovém portále 
www.asekol.cz, a to za účelem využití tohoto informačního systému pro objednávání odvozu odpadních 
elektrozařízení z místa zpětného odběru. 

3. Obec nesmí: 
a) provádět zpětný odběr odpadních elektrozařízení na jiném místě, než určuje Smlouva;  

b) zpětně odebrané odpadní elektrozařízení rozebírat nebo do něj jinak zasahovat; a 

c) konečnému uživateli účtovat jakékoli náklady či jiné platby, které přímo či nepřímo souvisejí se zpětným 
odběrem. 

4. Obec je oprávněna odmítnout převzít odpadní elektrozařízení: 
a) pokud z důvodu kontaminace nebo závažného poškození výrobek ohrožuje zdraví osob, které zpětný 

odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad; a 

b) pokud vzhledem k množství a typu odpadního elektrozařízení či jiným okolnostem lze mít důvodné 
pochybnosti, že jde o odpadní elektrozařízení od konečného uživatele; nebo 

c) v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru. 

5. V případě, že Obec odmítne převzít odpadní elektrozařízení v souladu se zákonem a Smlouvou, je povinna 
bez zbytečného odkladu informovat konečného uživatele o možnosti odevzdat odpadní elektrozařízení 
v jiném místě zpětného odběru, které je určeno ASEKOLem v příloze Smlouvy. Pro případ, že by takové 
náhradní místo zpětného odběru nebylo v příloze Smlouvy uvedeno, Obec informuje konečného uživatele o 
náhradních místech zpětného odběru, jejíž seznam je dostupný na www.asekol.cz případně na 
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/. 

 
6. Obec si je vědoma, že ASEKOL je povinen provádět osvětovou činnost za účelem většího zapojení konečných 

uživatelů do zpětného odběru odpadních elektrozařízení a dosažení co nejvyšší úrovně zpětného odběru 
zejména podle § 13 zákona, a k plnění této povinnosti je Obec povinna poskytnout potřebnou součinnost. 

 
7. Obec je dále povinna poskytovat veškerou nezbytnou součinnost při provádění kontroly ze strany státních 

orgánů a auditu podle § 53 zákona. 
 

8. Obec je dále povinna odděleně soustřeďovat zpětně odebraná odpadní elektrozařízení za účelem jejich 
přípravy k opětovnému použití, přičemž takovými odpadními elektrozařízeními se rozumí zejména odpadní 
elektrozařízení, která byla odevzdána ke zpětnému odběru jako funkční a se všemi součástmi potřebnými 
pro použití odpadních elektrozařízení ke stejnému účelu, k jakému bylo původně určeno. Obec smí předat 
zpětně odebrané odpadní elektrozařízení k opětovnému použití, jestliže  
a) poté, co bylo podrobeno procesu přípravy k opětovnému použití, splňuje podmínky stanovené zákonem o 

odpadech, za nichž odpad přestává být odpadem,  
b) obsahuje všechny součásti potřebné pro jeho použití ke stejnému účelu, k jakému bylo původně určeno, 

a  
c) jeho funkčnost a bezpečnost použití byla ověřena způsobem, který stanoví Ministerstvo vyhláškou.  

Bez ohledu na výše uvedené je ASEKOL kdykoli oprávněn stanovit konkrétní podmínky a kritéria pro určení, zda 
zpětně odebrané odpadní elektrozařízení bude určeno k přípravě k opětovnému použití. 

 
9. Obec si je vědoma, že zpětně odebraná odpadní elektrozařízení, která zpětně odebere dle Smlouvy, se stávají 
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vlastnictvím ASEKOLu. Pokud je na místě zpětného odběru Obce zřízeno místo zpětného odběru pro více 
provozovatelů kolektivních systémů nebo výrobců, řídí se nabývání vlastnictví jimi převzatých odpadních 
elektrozařízení dohodou těchto kolektivních systémů nebo výrobců od okamžiku její účinnosti. Obec bere na 
vědomí, že je povinna řídit se pokyny ASEKOLu vyplývající z takové dohody kolektivních systémů.  

 
10. Obec je povinna na písemnou výzvu ASEKOLu nahradit ASEKOLu bez zbytečného odkladu jakoukoli škodu 

vzniklou ASEKOLu (zejména škodu způsobenou uložením sankce ze strany státních orgánů) v souvislosti s 
porušením jakýchkoli povinností Obce vyplývajících ze Smlouvy či jakéhokoli závazného právního předpisu. 

 
11. Obec si je vědoma, že zpětně odebraná odpadní elektrozařízení mohou obsahovat nebezpečné nebo zvlášť 

nebezpečné látky, a je povinen s nimi podle toho nakládat. Obec je též povinna zajistit dostatečný dohled 
nad odpadním elektrozařízením uloženým na místě zpětného odběru. 

 
12. Obec zajistí, že místo zpětného odběru bude vybaveno tak, aby splňovalo technické a bezpečnostní 

požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. 
 

13. Obec je oprávněna pověřit plněním svých povinností v souvislosti s nakládáním s odpadními 
elektrozařízeními podle Smlouvy třetí osobu, která se tím stane pověřeným provozovatelem místa zpětného 
odběru. Pověření třetí osoby plněním povinností Obce nezbavuje Obec odpovědnosti za řádné a včasné plnění 
jejích povinností podle Smlouvy a těchto VOP a při plnění prostřednictvím pověřeného provozovatele místa 
zpětného odběru Obec odpovídá ASEKOLu, jako by plnila sama; tím nejsou dotčena práva Obce vůči 
pověřenému provozovateli místa zpětného odběru. ASEKOL je oprávněn provádět kontrolu podle článku VI. 
odst. 1 VOP u pověřeného provozovatele místa zpětného odběru a předat mu zprávu o výsledku kontroly. 
V případě pověření provozovatele místa zpětného odběru podle tohoto odstavce je Obec zejména povinna: 
− zavázat smluvně pověřeného provozovatele místa zpětného odběru k plnění všech povinností podle 

Smlouvy a VOP, vztahujících se k provozování místa zpětného odběru odpadních elektrozařízení, a 
bude toto plnění vyžadovat; 

− bezodkladně informovat ASEKOL o tom, že pověřila plněním svých povinností v souvislosti 
s nakládáním s odpadními elektrozařízeními podle Smlouvy třetí osobu, a sdělit ASEKOLu identifikační 
údaje této osoby, (zejména jeho obchodní firmu, sídlo, IČO a kontaktní osobu), a sdělovat ASEKOLU 
bezodkladně případné změny těchto údajů nebo odnětí pověření; a 

− zavázat smluvně pověřeného provozovatele místa zpětného odběru k utajení a ochraně důvěrných 
informací dle Smlouvy (zejména přístupových údajů podle IV. odst. 1 písm. k) VOP). 

14. Obec je mimo jiné povinna se při zpětném odběru odpadních zařízení řídit Metodickým pokynem, který je 
přístupný na internetových stránkách ASEKOLu (www.asekol.cz). 

 
V. 

Výše odměny a platební podmínky  
 

1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, ASEKOL je povinen zaplatit Obci za zajišťování zpětného odběru odpadních 
elektrozařízení podle Smlouvy odměnu ve formě příspěvku na provozní náklady místa zpětného odběru 
a související administrativu, jehož výše je stanovena v Sazebníku odměn, který tvoří přílohu č. 1 VOP; 
konkrétní výše odměny se vypočte tak, že se příslušnou sazbou příspěvku vynásobí hmotnost (v kg) zpětně 
odebraného odpadního elektrozařízení předaného určenému dopravci v příslušném Období. 

 
2. Výše odměny dle odstavce 1 za příslušné Období bude Obci dodána ASEKOLem v elektronické a/nebo 

písemné podobě nejpozději do třiceti kalendářních dnů od ukončení příslušného Období.  
 

3. Plnění podle Smlouvy jsou poskytována v dílčích obdobích. Dílčím obdobím je příslušné Období. Pokud 
Smlouva trvala pouze část Období, je dílčím obdobím ta část Období, po kterou Smlouva trvala. Plnění za 
příslušné Období se považují za uskutečněné posledním dnem Období.  

 
4. Odměna za příslušné Období je považována za cenu bez daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud je Obec 

povinna na základě zvláštního předpisu uplatnit DPH, pak se DPH ke stanovené odměně připočítává. 
 

5. Odměna za příslušné Období je splatná do třiceti (30) dnů od vystavení faktury Obcí a to za předpokladu, že 
faktura je doručena ASEKOLu minimálně patnáct (15) dnů před její splatností. Je-li faktura doručena později, 
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prodlužuje se její splatnost o dobu, o kterou byla výše sjednaná doba pro doručení faktury překročena. 
Smluvní strany konstatují, že toto ujednání nepovažují vůči věřiteli za hrubě nespravedlivé.  

 
6. V případě, že plnění poskytovaná podle Smlouvy podléhají DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového 

dokladu podle zvláštního zákona. 
7. V případě rozporu v údajích na dodacích listech jsou pro výpočet odměny rozhodné údaje zjištěné ASEKOLem. 

 
8. Smluvní strany konstatují, že odměna stanovená v Sazebníku odměn, který tvoří přílohu č. 1 VOP je 

přiměřená co do své výše a není v hrubém nepoměru k poskytnutému protiplnění. I v případě, že by byl 
kdykoliv později učiněn jiný závěr, Obec se vzdává svého práva z neúměrného zkrácení ve smyslu ustanovení 
§ 1793 občanského zákoníku a aplikaci tohoto ustanovení smluvní strany vylučují. 

 

VI. 
Kontrola, důvěrnost a sankce  

 
1. ASEKOL je oprávněn provádět kontrolu plnění povinností Obce, zejména kontrolu pravdivosti a úplnosti 

poskytnutých údajů a souladu nakládání s elektrozařízeními se Smlouvu a právními předpisy. Kontrolu 
provádí na místě zpětného odběru ASEKOL nebo osoba písemně pověřená ASEKOLem, a to kdykoli na 
požádání ASEKOLu. Termín kontroly se koná nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti ASEKOLu 
Obci, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Obec se tímto zavazuje poskytnout osobě pověřené 
provedením kontroly veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení kontroly, zejména se zavazuje 
zajistit, aby této osobě byl umožněn vstup do prostor místa zpětného odběru a aby jí byly předloženy veškeré 
jí vyžádané doklady.  

 
2. Obec se zavazuje zajistit odstranění nedostatků zjištěných kontrolou bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od 

výzvy ASEKOLu. 
 

3. Smluvní strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, o kterých se 
dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, a chránit důvěrnost informací druhé smluvní strany před jejich 
neoprávněným užitím třetími osobami. Mlčenlivost se nevztahuje na postup Obce podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dalších právních předpisů, 
které upravují povinnost Obce poskytovat informace občanům a členům zastupitelstva Obce, popř. dalším 
osobám. ASEKOL je povinen zajistit zachování mlčenlivosti i ze stran osob, které pověřil provedením kontroly 
podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy.  

 
4. Za závažné porušení Smlouvy se považuje zejména porušení těchto závazků ze strany Obce:  

a) uložení jiných odpadů či zařízení než zpětně odebraných odpadních elektrozařízení podle čl. I Smlouvy 
do sběrných prostředků určených na zpětný odběr odpadních elektrozařízení dle Smlouvy, nebude-li 
dohodnuto jinak (např. při společné logistice s jinými kolektivními systémy), 

b) nesprávné zařazení zpětně odebíraných odpadních elektrozařízení,  
c) nedostatečné zajištění místa zpětného odběru;  
d) neoprávněné vyúčtování (fakturace) odměny nebo její části nebo nepravdivé či neúplné vykázání údajů 

o množství či hmotnosti odebraných odpadních elektrozařízení (včetně uvedení či potvrzení 
nepravdivých či neúplných údajů na Dodacím listu), 

e) opakované porušení jiných povinností Obce stanovených Smlouvou,  
f) porušení ustanovení čl. IV odst. 1 písm. k), l) a v) VOP. 

 
5. V případě závažného porušení Smlouvy je ASEKOL oprávněn vyúčtovat Obci smluvní pokutu a Obec je povinna 

ji ASEKOLu zaplatit, a to: 

a) při porušení podle odstavce 4 písm. a) až e) ve výši 500,- Kč za každý případ porušení; 

b) při porušení podle odstavce 4 písm. f) ve výši dvojnásobku vyplacené smluvní odměny za 
předcházejících 12 kalendářních měsíců, maximálně 5.000,- Kč za každý případ porušení (v případě, že 
se podle Smlouvy nehradí odměna, je Obec povinna ASEKOLu uhradit částku ve výši 500,- Kč za každý 
případ porušení). 

V případě, že Obec uvede či potvrdí v dodacím listu nepravdivé nebo neúplné údaje, je povinna vrátit ASEKOLu 
neoprávněně vyplacenou odměnu, a to včetně úroků z prodlení v zákonné výši za dobu od neoprávněného 
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vyplacení odměny do jejího vrácení ASEKOLu. Obec je povinna neoprávněně vyplacenou odměnu vrátit 
nejpozději do 30 dnů od vyžádání ASEKOLem. 

6. Obec je oprávněna vyúčtovat ASEKOLu smluvní pokutu, a to: 

1. při nedodržení povinnosti zajistit prostřednictvím určeného přepravce odvoz zpětně odebraného 
odpadního elektrozařízení do 10 pracovních dnů od obdržení řádné objednávky Obce (provozovatele 
místa zpětného odběru) ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Tato sankce se 
neuplatní v případě, že dopravcem, zajišťujícím nakládku a odvoz odpadních elektrozařízení z míst 
zpětného odběru, měla být (zpravidla na základě subdodávky pro dopravce ASEKOLu) společnost, která 
je přímým (pověřeným) provozovatelem místa zpětného odběru. 

 
2. při nedodržení termínu úhrady odměny, řádně vyúčtované podle čl. V.  VOP, má Obec právo vyúčtovat 

ASEKOLu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

 
7. Vznikem nároku na smluvní pokutu nejsou dotčeny právo na odstoupení, nárok na náhradu škody či vrácení 

bezdůvodného obohacení ani nárok na zaplacení úroku z prodlení. Veškeré náhrady škody vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou se hradí v penězích.  

 
 

VII. 
Ochrana osobních údajů  

 
1. Smluvní strany konstatují, že ASEKOL je v postavení správce osobních údajů ve smyslu GDPR.  

 
2. Obec bere na vědomí, že ASEKOL jakožto správce osobních údajů zpracovává manuálně, automaticky v 

elektronické a listinné podobě v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů a po 
dobu trvání Smlouvy, resp. i po jejím skončení po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a 
povinností, osobní údaje v rozsahu uvedeném v záhlaví Smlouvy na základě a za účelem plnění Smlouvy a 
za účelem plnění povinností vyplývajících ze závazných právních předpisů, zejména ze zákona a zákona o 
odpadech. ASEKOL je oprávněn předávat osobní údaje orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu. V 
případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné Smlouvu uzavřít. Obec je oprávněna kontaktovat 
ASEKOL ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů Obce na adrese ASEKOLu nebo elektronicky na 
e-mailu: gdpr@asekol.cz. 

 
3. Obec byla ASEKOLem informována, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost 

svých osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se Obec, resp. její zástupce, že ASEKOL provádí zpracování 
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se 
zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat 
ASEKOL o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 
provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Obec má právo podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou 
porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. 

 
 

VIII. 
Doba trvání Smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž doba trvání je sjednána ve Smlouvě. 

 
2. ASEKOL je oprávněn od Smlouvy odstoupit z těchto důvodů: 

a) v případě závažného porušení Smlouvy Obcí podle čl. VI. odst. 4 písm. a), b), nebo c) VOP, pokud Obec 
nezjednala nápravu ani v dodatečně stanovené lhůtě podle čl. VI. odst. 2 VOP nebo pokud Obec tyto 
povinnosti porušila opakovaně; 

b) v případě závažného porušení Smlouvy Obcí podle čl. VI. odst. 4 písm. d), e) nebo f) VOP; 

c) pokud Obec neposkytla opakovaně ASEKOLu součinnost potřebnou k řádnému provedení kontroly podle 
čl. VI. odst. 1 VOP nebo tuto kontrolu zmařila; 
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d) pokud na majetek Obce byla nařízena exekuce; nebo 

e) nastala-li na straně Obce jiná závažná skutečnost odůvodňující závěr, že Obec není nadále schopna plnit 
řádně své závazky podle Smlouvy, zejména jestliže Obec či pověřený provozovatel místa zpětného odběru 
pozbyli oprávnění podle příslušných právních předpisů, pokud bylo takové oprávnění k plnění povinností 
podle Smlouvy třeba. 

4. Obec je oprávněna od Smlouvy odstoupit z těchto důvodů: 

a) ASEKOL je v prodlení s úhradou odměny podle čl. V. VOP po dobu delší než 6 týdnů; nebo 
b) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku ASEKOLu, nebo byl insolvenční návrh vůči ASEKOLu zamítnut pro 

nedostatek majetku. 
 
5. Kromě důvodů shora sjednaných má každá ze smluvních stran právo od Smlouvy odstoupit z důvodů 

stanovených občanským zákoníkem. 
 

6. Odstoupení od Smlouvy se stává účinným okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od 
Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo odstupující strany na smluvní 
pokutu, náhradu škody ani jiná práva, která jí vznikla na základě Smlouvy do dne jejího ukončení. 

 
7. Výpověď či případné odstoupení od Smlouvy se doručuje vždy poštou ve formě doporučené poštovní zásilky 

na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Smluvní strany si jsou povinny vzájemně písemně 
oznamovat změnu svých údajů, které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy, bez zbytečného odkladu, nejpozději 
pak do 14 dnů od změny údaje. 

 
8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své závazky podle Smlouvy obdobně podle 

Smlouvy a učinit ve vzájemné součinnosti zejména vše potřebné k tomu, aby v důsledku zániku Smlouvy 
nedošlo k porušení obecně platných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru elektrozařízení. 

 
 

IX. 
Sběrná nádoba 

 
1. ASEKOL je povinen bezplatně přenechat Obci sběrnou nádobu, která bude určena ASEKOLem, a to výlučně 

za účelem zpětného odběru odpadního elektrozařízení. O předání sběrné nádoby a jejím vrácení bude oběma 
smluvními stranami podepsán předávací protokol. 

 
2. ASEKOL je oprávněn kdykoli vyměnit sběrnou nádobu za jinou o obdobných vlastnostech, a to z jakéhokoli 

důvodu. 
 

3. Obec se tímto zavazuje: 

a) řádně a odborně umístit sběrnou nádobu na místě určeném ASEKOLem a řídit se pokyny ASEKOLu při 
instalaci sběrné nádoby na takovém místě; 

b) řídit se pokyny uvedenými v manuálu k obsluze sběrné nádoby, který bude součástí předávacího 
protokolu při dodání sběrné nádoby ASEKOLem (pokud nebude manuál předán, je Obec povinna si jej 
vyžádat);  

c) užívat sběrnou nádobu pouze pro své vlastní účely a nepřenechat ji k užívání třetí osobě;  

d) nepřemisťovat sběrnou nádobu bez předchozího písemného souhlasu ASEKOLu; 

e) umístit na sběrnou nádobu propagační a osvětové informační materiály případně předané ASEKOLem 
(žádné jiné materiály není Obec oprávněna na sběrnou nádobu umisťovat); 

f) uzavřít pojistnou smlouvu, která se bude vztahovat také na sběrnou nádobu; 

g) postupovat při užívání sběrné nádoby s péčí řádného hospodáře, užívat ji v souladu s účelem, k němuž 
slouží, udržovat ho v čistotě, chránit ji před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením, a pečovat 
o ni tak, aby na ní nevznikla škoda, a za tímto účelem ji na vlastní náklady zajistit. O poškození, ztrátě, 
odcizení nebo zničení je Obec povinna ASEKOL neprodleně písemně informovat; 

h) v případě poškození sběrné nádoby uvést sběrnou nádobu na vlastní náklady do původního stavu (s 
přihlédnutím k přiměřenému opotřebení), a to do 3 dnů od takového poškození. V případě ztráty, 
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odcizení nebo zničení je Obec povinna zaplatit ASEKOLu pořizovací cenu sběrné nádoby uvedenou 
v příloze Smlouvy. Obec uhradí ASEKOLu pořizovací cenu též v případě, kdy uvedení do původního 
stavu v případě poškození není dobře možné nebo v případě, kdy Obec bude v prodlení s uvedením do 
původního stavu podle první věty; 

i) nést náklady spojené s užíváním sběrné nádoby a obvyklé náklady na její zachování;  

j) na základě žádosti ASEKOLu umožnit kontrolu užívání či inventarizaci sběrné nádoby a poskytnout mu 
nezbytnou součinnost; 

k) na základě výzvy ASEKOLu učiněné alespoň 5 dní před uskutečněním požadované fyzické inventury 
provést prohlídku skutečného stavu sběrných nádob, výsledek zaznamenat do Protokolu o provedení 
fyzické inventury a předat protokol ASEKOLu; a 

l) do 5 dnů od výzvy ASEKOLu (která nemusí být jakkoli odůvodněna) či od ukončení Smlouvy předat 
zpět sběrnou nádobu ASEKOLu, a to na místě, kde došlo k jejímu převzetí (pokud se s ASEKOLem 
nedohodnou jinak) a ve stavu, který odpovídá jejímu obvyklému užívání. 

 

X. 
Změna VOP 

1. ASEKOL je oprávněn v přiměřeném rozsahu VOP (včetně jejich příloh) měnit. Změna VOP bude Obci 
oznámena prostřednictvím informačního systému umístěného na internetových stránkách ASEKOLu, a to 
alespoň tři měsíce před okamžikem účinnosti této změny; v tomto oznámení musí být uvedeno datum, kdy 
změna VOP nabývá účinnosti.  

 
2. V případě změny VOP podle odst. 1 tohoto článku je Obec oprávněna tuto změnu odmítnout a z toho důvodu 

Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou 2 měsíce; vypovězení Smlouvy představuje stranami 
Smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyjádření nesouhlasu s návrhem změny VOP. Právo vypovědět 
Smlouvu může Obec využít pouze do jednoho měsíce od uveřejnění tohoto oznámení a v písemné výpovědi 
musí být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení VOP; pokud výpověď nebude písemná, nebude 
obsahovat výslovný odkaz na toto ustanovení VOP nebo bude ASEKOLu doručena po uplynutí jednoměsíční 
lhůty, je neplatná. V případě, že Obec platně vypoví Smlouvu v uvedené lhůtě, Smlouva zaniká ke dni, který 
předchází dni, kdy nabývá účinnosti změna VOP. V případě, že Obec po uveřejnění oznámení o změně VOP 
Smlouvu nevypoví, má se za to, že akceptoval návrh na změnu VOP a změna VOP je pak pro obě smluvní 
strany závazná. V případě, že v důsledku změny VOP nedochází k rozšíření povinností nebo zkrácení práv 
Obce, právo vypovědět Smlouvu Obci nepřísluší.  

 
3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že postup pro změnu VOP uvedený v odstavci 1 a 2 

tohoto článku se v plném rozsahu uplatní i pro změnu Sazebníku odměn, který je Přílohou č. 2 VOP, 
metodického pokynu a příloh Smlouvy. 

 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva a VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem a občanským zákoníkem.  

 
2. Smluvní strany konstatují, že v souladu s přechodnými ustanoveními zákona (zejm. § 142 odst. 1 a 3) je 

ASEKOL oprávněn provozovat kolektivní systém na základě oprávnění vydaného dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a že po dobu platnosti tohoto 
oprávnění platí pro ASEKOL povinnosti a omezení stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. To neplatí pro 
nakládání s odpadním elektrozařízením, které je nutné zajišťovat v souladu se zákonem ode dne jeho 
účinnosti. Pokud v průběhu trvání Smlouvy ASEKOL získá nové oprávnění k provozování kolektivního systému 
dle zákona, Smlouva trvá dále, a to za podmínek stanovených tímto novým oprávněním.  

 
3. Smlouvu (její návrh) včetně všech jejích součástí lze uzavřít pouze v podobě předložené ASEKOLem, a to 

v listinné podobě s podpisy zástupců smluvních stran na jedné listině. ASEKOL vylučuje možnost přijetí 
návrhu Smlouvy a včetně všech jejích součástí a jakýchkoliv případných dodatků s jakýmikoliv odchylkami, 
změnami či dodatky ve smyslu ustanovení § 1740 občanského zákoníku. 
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4. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv 
na platnost ostatních ustanovení Smlouvy, pokud z povahy Smlouvy, z jejího obsahu nebo okolností, za níž 
byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu Smlouvy oddělit. Pro případ, že 
kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o 
ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem. V případě, že dojde ke 
změně právní úpravy (zejména zákona či jeho prováděcích předpisů) a tato změna si vyžádá změnu této 
Smlouvy, smluvní strany se zavazují tuto Smlouvu uvést do souladu se změněnými právními předpisy, a to 
nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti takové změny. 

 
5. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá z této Smlouvy nebo v souvislosti 

s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění 
nebude rovněž považováno za úzus nebo praktiku protivící se takovému právu. 

 
6. Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
 
7. Fyzické osoby, které Smlouvu (či její dodatky) uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, prohlašují, že 

jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 
 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu včetně všech jejích součástí před jejím podpisem přečetly, 
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
9. Bude-li Smlouva (případně její dodatky) smluvními stranami vzájemně nepřítomnými uzavírána na základě 

zaslání nabídky jedné smluvní strany a její akceptace druhou smluvní stranou, pak akceptace nabídky druhou 
smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky, nýbrž se považuje za novou nabídku. Akceptací nabídky není ani odpověď, která vymezuje obsah 
navržené cílové smlouvy jinými slovy. Také taková odpověď se považuje za novou nabídku.  

 
10. Smluvní strany se zavazují bezodkladně po písemné žádosti kterékoliv smluvní strany znovu projednat obsah 

Smlouvy, a to v návaznosti na vývoj právní úpravy nakládání s odpadními elektrozařízeními a na právní status 
ASEKOLu a na základě toho případně uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě (popř. smlouvu novou). Při tomto 
projednání jsou povinny poskytnout si maximální možnou vzájemnou součinnost a postupovat v dobré víře.  

 
11. Součástí těchto VOP jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Sazebník odměn 
 
Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.8.2021.  

 
                                                                                                       Mgr. Jan Vrba 

předseda představenstva ASEKOL a.s. 
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Příloha č. 2 
IDENTIFIKACE MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU  (Pozn. – tabulku rozkopírovat a doplnit na v!echna místa ZO) 

UMÍSTĚNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU    (SD č.1) 

 Název Separační dvůr Dra!kovice 

 Ulice, č.p. / č.or.  Areál PSO Dra!kovice Obec, PSČ Pardubice 

PROVOZOVATEL MZO 

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV   Slu!by města Pardubic a.s. IČO / DIČ 25262572 

Sídlo  Ulice, č.p. / č.or.  Hůrka 1803 Obec, PSČ Pardubice   530 12 

Kontaktní  
osoba 
provozovatele 
místa zpětného 
odběru 

 osoba objednávající odvoz kontakt na sběrné místo 

Jméno a příjmení  "árka Klicperová -//- 

Titul, funkce  referent  

Telefon/mobil  466 260 833  

E-mail  klicperova@smp-pce.cz  

Zpevněná plocha pro ulo!ení odpadních elektrozařízení a sběrn#ch nádob ANO 

PROVOZNÍ DOBA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Pondělí 6,30 – 15,00 Čtvrtek 6,30 – 15,00 

Úter#  6,30 – 15,00 Pátek 6,30 – 15,00 

Středa  6,30 – 17,00 Sobota/Neděle  

Jedná se o veřejné místo zpětného odběru (přístupné celoročně 
bez omezení ka!dému konečnému u!ivateli v určenou provozní 
dobu): 

ANO 

*Vyberte v!dy jednu mo!nost 
 

UMÍSTĚNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU    (SD č.2) 

 Název Separační dvůr Hůrka 

 Ulice, č.p. / č.or.  Hůrka 1803 Obec, PSČ Pardubice 

PROVOZOVATEL MZO 

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV   Slu!by města Pardubic a.s. IČO / DIČ 25262572 

Sídlo  Ulice, č.p. / č.or.  Hůrka 1803 Obec, PSČ Pardubice   530 12 

Kontaktní  
osoba 
provozo
vatele 
místa 
zpětnéh
o odběru 

 osoba objednávající odvoz kontakt na sběrné místo 

Jméno a příjmení  "árka Klicperová -//- 

Titul, funkce  referent  

Telefon/mobil  466 260 833  

E-mail  klicperova@smp-pce.cz  

Zpevněná plocha pro ulo!ení odpadních elektrozařízení a sběrn#ch nádob ANO 

PROVOZNÍ DOBA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Pondělí  Čtvrtek 13,00 – 17,00 

Úter#  13,00 – 17,00 Pátek  

Středa   Sobota 08,00 – 12,00 

Jedná se o veřejné místo zpětného odběru (přístupné celoročně 
bez omezení ka!dému konečnému u!ivateli v určenou 
provozní dobu): 

ANO 

*Vyberte v!dy jednu mo!nost 
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UMÍSTĚNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU    (SD č.3) 

 Název Separační dvůr Nemo$ice 

 Ulice, č.p. / č.or.  ul. Ostře$anská Obec, PSČ Pardubice 

PROVOZOVATEL MZO 

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV   Slu!by města Pardubic a.s. IČO / DIČ 25262572 

Sídlo  Ulice, č.p. / č.or.  Hůrka 1803 Obec, PSČ Pardubice 

Kontaktní  
osoba 
provozo
vatele 
místa 
zpětnéh
o odběru 

 osoba objednávající odvoz kontakt na sběrné místo 

Jméno a příjmení  "árka Klicperová -//- 

Titul, funkce  referent  

Telefon/mobil  466 260 833  

E-mail  klicperova@smp-pce.cz  

Zpevněná plocha pro ulo!ení odpadních elektrozařízení a sběrn#ch nádob ANO 

PROVOZNÍ DOBA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Pondělí  Čtvrtek 13,00 – 17,00 

Úter#  13,00 – 17,00 Pátek  

Středa  13,00 – 17,00 Sobota/ 08,00 – 12,00 

Jedná se o veřejné místo zpětného odběru (přístupné celoročně 
bez omezení ka!dému konečnému u!ivateli v určenou 
provozní dobu): 

ANO/ 

 
 
 

UMÍSTĚNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU    (SD č.4) 

 Název Separační dvůr Pardubičky 

 Ulice, č.p. / č.or.  ul. Průmyslová Obec, PSČ Pardubice 

PROVOZOVATEL MZO 

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV   Slu!by města Pardubic a.s. IČO / DIČ 25262572 

Sídlo  Ulice, č.p. / č.or.  Hůrka 1803 Obec, PSČ Pardubice   530 12 

Kontaktní  
osoba 
provozo
vatele 
místa 
zpětnéh
o odběru 

 osoba objednávající odvoz kontakt na sběrné místo 

Jméno a příjmení  "árka Klicperová -//- 

Titul, funkce  referent  

Telefon/mobil  466 260 833  

E-mail  klicperova@smp-pce.cz  

Zpevněná plocha pro ulo!ení odpadních elektrozařízení a sběrn#ch nádob ANO 

PROVOZNÍ DOBA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Pondělí  Čtvrtek 12,00 – 17,00 

Úter#  12,00 – 17,00 Pátek  

Středa   Sobota/ 08,00 – 12,00 

Jedná se o veřejné místo zpětného odběru (přístupné celoročně 
bez omezení ka!dému konečnému u!ivateli v určenou 
provozní dobu): 

ANO/ 
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UMÍSTĚNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU    (SD č.5) 

 Název Separační dvůr Rosice nad Labem 

 Ulice, č.p. / č.or.  ul. J.K. Tyla Obec, PSČ Pardubice 

PROVOZOVATEL MZO 

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV   Slu!by města Pardubic a.s. IČO / DIČ 25262572 

Sídlo  Ulice, č.p. / č.or.  Hůrka 1803 Obec, PSČ Pardubice   530 12 

Kontaktní  
osoba 
provozo
vatele 
místa 
zpětnéh
o odběru 

 osoba objednávající odvoz kontakt na sběrné místo 

Jméno a příjmení  "árka Klicperová -//- 

Titul, funkce  referent  

Telefon/mobil  466 260 833  

E-mail  klicperova@smp-pce.cz  

Zpevněná plocha pro ulo!ení odpadních elektrozařízení a sběrn#ch nádob ANO 

PROVOZNÍ DOBA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Pondělí 13,00 – 17,00 Čtvrtek  

Úter#   Pátek  

Středa  13,00 – 17,00 Sobota/ 08,00 - 12,00 

Jedná se o veřejné místo zpětného odběru (přístupné celoročně 
bez omezení ka!dému konečnému u!ivateli v určenou 
provozní dobu): 

ANO/ 

 
 
 
 

UMÍSTĚNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU    (SD č.6) 

 Název Separační dvůr Ohrazenice 

 Ulice, č.p. / č.or.  ul. Pohránovská Obec, PSČ Pardubice 

PROVOZOVATEL MZO 

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV   Slu!by města Pardubic a.s. IČO / DIČ 25262572 

Sídlo  Ulice, č.p. / č.or.  Hůrka 1803 Obec, PSČ Pardubice   530 12 

Kontaktní  
osoba 
provozo
vatele 
místa 
zpětnéh
o odběru 

 osoba objednávající odvoz kontakt na sběrné místo 

Jméno a příjmení  "árka Klicperová -//- 

Titul, funkce  referent  

Telefon/mobil  466 260 833  

E-mail  klicperova@smp-pce.cz  

Zpevněná plocha pro ulo!ení odpadních elektrozařízení a sběrn#ch nádob ANO 

PROVOZNÍ DOBA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Pondělí 13,00 – 17,00 Čtvrtek  

Úter#   Pátek  

Středa  13,00 – 17,00 Sobota/ 08,00 – 12,00 

Jedná se o veřejné místo zpětného odběru (přístupné celoročně 
bez omezení ka!dému konečnému u!ivateli v určenou 
provozní dobu): 

ANO/ 
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UMÍSTĚNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU    (SD č.7) 

 Název Separační dvůr Svítkov 

 Ulice, č.p. / č.or.  za areálem Plynostavu Obec, PSČ Pardubice 

PROVOZOVATEL MZO 

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV   Slu!by města Pardubic a.s. IČO / DIČ 25262572 

Sídlo  Ulice, č.p. / č.or.  Hůrka 1803 Obec, PSČ Pardubice   530 12 

Kontaktní  
osoba 
provozo
vatele 
místa 
zpětnéh
o odběru 

 osoba objednávající odvoz kontakt na sběrné místo 

Jméno a příjmení  "árka Klicperová -//- 

Titul, funkce  referent  

Telefon/mobil  466 260 833  

E-mail  klicperova@smp-pce.cz  

Zpevněná plocha pro ulo!ení odpadních elektrozařízení a sběrn#ch nádob ANO 

PROVOZNÍ DOBA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Pondělí 13,00 – 17,00 Čtvrtek  

Úter#   Pátek 13,00 – 17,00 

Středa  13,00 – 17,00 Sobota/ 08,00 – 12,00 

Jedná se o veřejné místo zpětného odběru (přístupné celoročně 
bez omezení ka!dému konečnému u!ivateli v určenou 
provozní dobu): 

ANO 

 
 
 

UMÍSTĚNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU    (SD č.8) 

 Název Separační dvůr Polabiny 

 Ulice, č.p. / č.or.  ul. Lonkova, mezi v#měníky Obec, PSČ Pardubice 

PROVOZOVATEL MZO 

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV   Slu!by města Pardubic a.s. IČO / DIČ 25262572 

Sídlo  Ulice, č.p. / č.or.  Hůrka 1803 Obec, PSČ Pardubice   530 12 

Kontaktní  
osoba 
provozo
vatele 
místa 
zpětnéh
o odběru 

 osoba objednávající odvoz kontakt na sběrné místo 

Jméno a příjmení  "árka Klicperová -//- 

Titul, funkce  referent  

Telefon/mobil  466 260 833  

E-mail  klicperova@smp-pce.cz  

Zpevněná plocha pro ulo!ení odpadních elektrozařízení a sběrn#ch nádob ANO 

PROVOZNÍ DOBA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Pondělí 08,00 – 12,00 Čtvrtek 14,00 – 18,00 

Úter#  14,00 – 18,00 Pátek  

Středa   Sobota/ 08,00 – 12,00 

Jedná se o veřejné místo zpětného odběru (přístupné celoročně 
bez omezení ka!dému konečnému u!ivateli v určenou 
provozní dobu): 

ANO/ 
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UMÍSTĚNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU    (SD č.9) 

 Název Separační dvůr Na Staré po$tě 

 Ulice, č.p. / č.or.  Na Staré po$tě 2903 Obec, PSČ Pardubice 

PROVOZOVATEL MZO 

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV   Slu!by města Pardubic a.s. IČO / DIČ 25262572 

Sídlo  Ulice, č.p. / č.or.  Hůrka 1803 Obec, PSČ Pardubice   530 12 

Kontaktní  
osoba 
provozo
vatele 
místa 
zpětnéh
o odběru 

 osoba objednávající odvoz kontakt na sběrné místo 

Jméno a příjmení  "árka Klicperová -//- 

Titul, funkce  referent  

Telefon/mobil  466 260 833  

E-mail  klicperova@smp-pce.cz  

Zpevněná plocha pro ulo!ení odpadních elektrozařízení a sběrn#ch nádob ANO 

PROVOZNÍ DOBA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Pondělí 13,00 – 17,00 Čtvrtek  

Úter#   Pátek 13,00 – 17,00 

Středa  13,00 – 17,00 Sobota/ 08,00 – 12,00 

Jedná se o veřejné místo zpětného odběru (přístupné celoročně 
bez omezení ka!dému konečnému u!ivateli v určenou 
provozní dobu): 

ANO/ 

 
 
 
Specifikace náhradního sběrného dvora dle §17 odst. 5 zákona je uvedena na www.asekol.cz  
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Příloha č. 3 
 

V!ROBCI (ZNAČKY), POVOLENÉ KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU ODPADNÍHO ELEKTROZAŘÍZENÍ PRO KOLEKTIVNÍ SYSTÉM 
 

1. Zařízení uvedená na trh před 13. 8. 2005 (neoznačená symbolem pře$krtnuté popelnice) - v"echna EEZ skupin 1, 2, 
3, 4 (včetně solárních panelů), 5 a 6 bez ohledu na v#robce (značku) 

2. Zařízení uvedená na trh po 13. 8. 2005 (označená symbolem pře$krtnuté popelnice) - v"echna EEZ skupin 1, 2, 3, 4 
(včetně solárních panelů), 5 a 6 bez ohledu na v#robce (značku) 

V případě, !e odpadní elektrozařízení je neidentifikovatelné z hlediska značky, nebo neuveden#m symbolem pře$krtnuté 
popelnice, je na něj pohlí!eno jako na odpadní elektrozařízení přípustné ke zpětnému odběru pro Kolektivní systém. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



W>E E1�^dZ�d�'/��ITI HRADECKO-W�Z�h�/�<���'>KD�Z���
Stav k 21. 12. 2021
� ǀǇŚůĄƓĞŶŽ a ƵŬŽŶēĞŶŽ 91 ǀǉǌĞǀ nositele ITI v ĐĞůŬŽǀĠ ƐƵŵĢ 6 563 348 511 <ē
� sǇũĄĚƎĞŶş \s ITI ǌşƐŬĂůŽ 198 ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚ ǌĄŵĢƌƽ v ĚŽƚĂēŶş ēĄƐƚĐĞ 5 559 947 962 <ē

� z toho 8 ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚ ǌĄŵĢƌƽ v ĚŽƚĂēŶş ēĄƐƚĐĞ 102 155 060 <ē ǌşƐŬĂůŽ ŶĞŐĂƚŝǀŶş
sǇũĄĚƎĞŶş \s ITI (bez ŵŽǎŶŽƐƚŝ ƷƐƉĢƓŶĢ podat plnou ǎĄĚŽƐƚͿ

� 129 ǌĄŵĢƌƽ je ĂŬƚŝǀŶşĐŚ s ĂŬƚƵĄůŶĢ ǌŶĄŵŽƵ ƉƎŝĚĢůĞŶŽƵ ēŝ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ ǀǉƓş podpory EU
3 211 432 912 <ē

� ǀǇŚůĄƓĞŶŽ 47 ǀǉǌĞǀ �ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƵũşĐşŚŽ subjektu ITI (ZS ITI) v ĐĞůŬŽǀĠ ƐƵŵĢ 3 567 318 669 <ē
;ƵŬŽŶēĞŶŽ 41 ǀǉǌĞǀ ZS ITI, 6 ǀǉǌĞǀ ƉƌŽďşŚĄͿ

� k ŚŽĚŶŽĐĞŶş na ZS /d/ͬ\K bylo ƉƎĞĚůŽǎĞŶŽ 155 ƉƌŽũĞŬƚƽ v ĐĞůŬŽǀĠ ēĄƐƚĐĞ 3 947 700 212 <ē
� 125 ƉƌŽũĞŬƚƽ je ĂŬƚŝǀŶşĐŚ s ĂŬƚƵĄůŶĢ ǌŶĄŵŽƵ ƉƎŝĚĢůĞŶŽƵ ēŝ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ ŵŽǎŶŽƵ ǀǉƓş

podpory EU 3 174 374 100 <ē
� 121 ƉƌŽũĞŬƚƽ za 3 008 385 246 <ē ĚŽƚĂēŶşĐŚ ŵĄ ǀǇĚĂŶǉ ƉƌĄǀŶş akt
� 84 ƉƌŽũĞŬƚƽ ũŝǎ fyzicky ƵŬŽŶēĞŶŽ s podporou EU ve ǀǉƓŝ 1 057 998 081 <ē
� 81 ƉƌŽũĞŬƚƽ ƵŬŽŶēĞŶŽ i ĨŝŶĂŶēŶĢ ze strany \K s podporou EU ve ǀǉƓŝ 1 014 191 250 <ē

WƎşůŽŚĂ�ϮͺWƎĞŚůĞĚ�ēĞƌƉĄŶş�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�/d/�ϭϮͺϮϬϮϭ



ALOKACE ITI HRADECKO-W�Z�h�/�<���'>KD�Z����s��^dZ�d�'//
OP SC Alokace celkem v SITI 

(SC)
Alokace celkem v SITI 

(OP) Alokace celkem v SITI

IROP
1.2 614 400 000

2 174 026 667

3 570 306 667

2.4 626 300 000
3.1 933 326 667

OPD
1.4 171 830 000

486 330 000
2.3 314 500 000

KW�W
1.1 10 800 000

200 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 413 950 000 413 950 000

OPPIK

1.1 206 014 040

296 000 000
1.2 20 300 000
2.1 0
2.3 69 685 960
2.4 0

WƎşůŽŚĂ�ϮͺWƎĞŚůĞĚ�ēĞƌƉĄŶş�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�/d/�ϭϮͺϮϬϮϭ



W\�,>���s|��s�EK^/d�>��/d/

OP SC sǇŚůĄƓĞŶĠ�ǀǉǌǀǇ�ϵͬϮϬϭϲ-12/2021

IROP
1.2 1 087 443 034

3 583 985 336

6 563 348 511

2.4 828 665 501
3.1 1 657 860 269

OPD 1.4 251 323 405 963 193 045
2.3 711 869 640

KW�W 1.1 50 800 000 240 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 577 295 939 577 295 939

OPPIK

1.1 776 727 940

1 198 874 191
1.2 168 775 000
2.1 0
2.3 245 376 691
2.4 7 994 560

WƎşůŽŚĂ�ϮͺWƎĞŚůĞĚ�ēĞƌƉĄŶş�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�/d/�ϭϮͺϮϬϮϭ



j^W aEK^d�s|��s�EK^/d�>��/d/

OP SC
WƌŽũĞŬƚǇ�Ɛ�ƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŵ�\s�/d/

- ŬůĂĚŶǉŵ͖�
- ǌĄƉŽƌŶǉŵ�Ɛ�ŵŽǎŶŽƐƚş�ƉƎĞĚůŽǎĞŶş�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^�/d/

WƌŽũĞŬƚǇ�ǀƌĄĐĞŶĠ�\s�/d/�Ŭ�ĚŽƉƌĂĐŽǀĄŶş

IROP
1.2 915 567 653

3 374 244 552

5 457 792 902

0
0

0

2.4 893 269 346 0
3.1 1 565 407 553 0

OPD
1.4 180 876 249

714 096 429
0

0
2.3 533 220 180 0

KW�W
1.1 10 800 000

346 818 957
0

0
1.2 336 018 957 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 0 0

OPPIK

1.1 370 465 900

509 153 664

0

0
1.2 23 750 000 0
2.1 0 0
2.3 110 047 764 0
2.4 4 890 000 0

WƎşůŽŚĂ�ϮͺWƎĞŚůĞĚ�ēĞƌƉĄŶş�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�/d/�ϭϮͺϮϬϮϭ



j^W aEK^d�s|��s��^�/d/���\K

OP SC WƌŽũĞŬƚǇ�ƉƎĞĚůŽǎĞŶĠ�Ŭ�ŚŽĚŶŽĐĞŶş��ŶĂ�
�^�/d/ͬ\K

WƌŽũĞŬƚǇ�ƐƉůŶŝůǇ�ƉƎŝ�ŚŽĚŶŽĐĞŶş��^�/d/�
ĨŽƌŵĄůŶş�ŶĄůĞǎŝƚŽƐƚŝ�Ă�ƉŽĚŵşŶŬǇ�

ƉƎŝũĂƚĞůŶŽƐƚŝ
WƌŽũĞŬƚǇ�Ɛ�ǀǇĚĂŶǉŵ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ

IROP
1.2 646 745 549

2 384 351 985

3 947 700 212

469 524 298

2 190 560 835

3 673 457 622

432 263 096

1 991 371 696

3 008 385 246

2.4 713 885 870 697 315 971 625 809 379

3.1 1 023 720 566 1 023 720 566 933 299 221

OPD
1.4 163 665 317

384 952 727
163 665 317

384 952 727
127 901 697

317 412 147
2.3 221 287 411 221 287 411 189 510 451

KW�W
1.1 10 800 000

346 818 957
10 800 000

346 818 957
10 800 000

200 000 000
1.2 336 018 957 336 018 957 189 200 000

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 513 479 301 513 479 301 386 962 347 386 962 347
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Zásady statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory  
Preambule 

Statutární město Pardubice, IČO: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice („statutární 
město Pardubice“) je povinno pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a chránit veřejný zájem. 
Statutární město Pardubice dbá o rozvoj transformačních, rozvojových a stabilizovaných území i přírodních 
lokalit. Důsledkem stavebního rozvoje je zvyšování zátěže území statutárního města Pardubice, které 
vyvolává požadavky na zajištění odpovídajících kapacit občanské vybavenosti, veřejných služeb a veřejné 
infrastruktury, které budou sloužit stávajícím obyvatelům statutárního města Pardubice i novým obyvatelům 
a uživatelům těchto investičních záměrů. Statutární město Pardubice má zájem na kontinuálním rozvoji svého 
území v dlouhodobém časovém horizontu. S ohledem na to vytváří koncepční nástroje, jež vedle územního 
plánování zajistí vyšší kvalitu komunikace mezi statutárním městem Pardubice a investory při naplňování 
jejich cílů s ohledem na funkci a dlouhodobý pozitivní vliv Investičních záměrů v oblastech dotčených realizací 
investičních záměrů. 

Tyto Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory („Zásady“) kladou důraz na rozvoj 
veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury včetně staveb 
a zařízení pro nakládání s odpady a pozemků, staveb a zařízení občanské vybavenosti. Požadavky na veřejnou 
infrastrukturu plynou primárně z platného Územního plánu Pardubice v aktuálním znění.1 

Účelem těchto Zásad je primárně navázat spolupráci mezi statutárním městem Pardubice a jednotlivými 
investory a poskytnout základní rámec pro jednání o umístění investičních záměrů na území statutárního 
města Pardubice za transparentních a nediskriminačních podmínek. Účelem těchto Zásad také je, aby 
zároveň docházelo k adekvátní koordinaci postupu přípravy investičních záměrů mezi statutárním městem 
Pardubice a konkrétními investory, a to zejména s ohledem na nutnost zajištění nové či úpravy stávající 
veřejné infrastruktury, a dále koordinaci s programy rozvoje jednotlivých Městských obvodů statutárního 
města Pardubice. Zásady dále cílí na zrychlení procesu realizace investičních záměrů a s ohledem na to kladou 
důraz na koordinaci a řešení případných nejasností a protichůdných či nesouladných postojů dotčených stran 
již ve fázi předprojektové přípravy. 

Společný postup dle Zásad tedy vede ke vzájemné spolupráci a koordinaci stran s cílem stanovit spravedlivou 
a odůvodněnou spoluúčast Investorů na zvýšených nákladech statutárního města Pardubice na veřejnou 
infrastrukturu vyvolaných investičními záměry, řešení deficitů veřejné infrastruktury a veřejné vybavenosti 
a zajištění udržitelného rozvoje a ochrany zájmů obyvatel. Zásady upravují podmínky jednání statutárního 
města Pardubice a jeho městských obvodů výhradně v rámci jejich samostatné působnosti. Statutární město 
Pardubice a jeho městské obvody nesmí a nebudou jakkoliv zasahovat do rozhodování orgánů Magistrátu 
města Pardubice či jiných dotčených orgánů, nebo do výkonu přenesené působnosti, především pak do 
rozhodování ve správním řízení či v jiném řízení či procesu dle příslušných právních předpisů, jehož výsledkem 
je rozhodnutí, vydání závazného stanoviska a/nebo vydání jiného správního aktu v procesu přípravy 
a realizace investičních záměrů. Cílem těchto Zásad je rovněž motivovat investory ke spolupráci na zajištění 
trvale udržitelného rozvoje statutárního města Pardubice a podpořit jeho kompaktní rozvoj a následnou 
funkční správu.  

 
1 https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-pardubice/.  
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Statutární město Pardubice postupuje podle těchto Zásad na všech plochách nacházejících se na území 
statutárního města Pardubice, tvořeném celkem 20 katastrálními územími, s výjimkou území městské 
památkové rezervace. 

Zastupitelstvo města Pardubice svým usnesením č. … ze dne ……………… („Usnesení“), schválilo tyto „Zásady 
statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory“ z důvodu tvorby udržitelného městského prostředí 
a zvyšování kvality života na území statutárního města Pardubice. 

 

Hlavní zásady a principy 
Předvídatelnost 

Zásady stanoví jednotná pravidla, podle kterých probíhá spolupráce s Investory v rámci realizace Investičních 
záměrů. Od pravidel stanovených v těchto Zásadách se statutární město Pardubice nebude bezdůvodně 
odchylovat. Tím je a bude zajištěna co nejvyšší možná míra předvídatelnosti jeho postupu pro Investory.  

Transparentnost 

Práva a povinnosti stran stanoví tyto Zásady, a to na základě projednání záměru mezi statutárním městem 
Pardubice, městským obvodem, na jehož území má být záměr realizován („dotčený MO“), a Investorem, 
jehož výsledkem je uzavření Smlouvy o spolupráci nebo Smlouvy o investičním příspěvku; jednání stran 
a uzavření Smlouvy o spolupráci nebo Smlouvy o investičním příspěvku přitom probíhá na základě předem 
stanovených pravidel dle těchto Zásad, které jsou veřejné a volně dostupné široké veřejnosti na 
www.pardubice.eu.  

Dobrovolnost 

Investor vstupuje do jednání se statutárním městem Pardubice a dotčeným MO dobrovolně, neboť je v jeho 
zájmu nalezení dohody se statutárním městem Pardubice na parametrech Investičního záměru a zejména 
zkvalitnění Veřejné infrastruktury a Veřejných služeb v lokalitě. 

Nediskriminační postup 

Zásady stanoví pevná pravidla pro spolupráci s Investory včetně míry závaznosti postupu dle těchto Zásad. 
Na obdobné Investiční záměry jednotlivých Investorů se použijí stejná pravidla. Vůči všem Investorům bude 
postupováno dle jednotných předem stanovených pravidel dle těchto Zásad.   

Spolupráce v rámci samostatné působnosti  

Statutární město Pardubice a dotčený MO vystupují v jednání s Investorem výhradně v rozsahu své 
samostatné působnosti a nezasahují do rozhodovací pravomoci jakýchkoliv správních orgánů v rámci 
přípravy a realizace Investičního záměru. 

Účelová vázanost Plnění Investora 

Plnění Investora bude alokováno výhradně na kompenzaci zvýšených nákladů na Veřejnou infrastrukturu 
a Veřejnou vybavenost v území a lokalitě, vyvolaných Investičním záměrem. 

 

I. Pojmy 
Postup a pojmy uvedené v Zásadách nenahrazují postup a pojmy dané platnou legislativou. Není-li v těchto 
zásadách uvedeno jinak, pak platí: 

1. Investorem se rozumí každý pořizovatel stavby, tedy stavebník dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(„stavební zákon“). Za Investora se dle těchto Zásad nepovažuje: 

a) statutární město Pardubice, příspěvkové organizace zřízené městem Pardubice a  
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b) Pardubický kraj a příspěvkové organizace zřízené Pardubickým krajem; 

c) stát, jeho organizační složky a státní příspěvkové organizace. 

2. Investičním záměrem se rozumí  

a) každý nově umísťovaný nebo nově stavebními úpravami vytvořený bytový nebo nebytový 
prostor, vyjma staveb, zařízení a udržovacích prací nevyžadujících stavební povolení ani 
ohlášení ve smyslu § 103 stavebního zákona, na území statutárního města Pardubice, 
s výjimkou území městské památkové rezervace; 

b) výstavba veřejné dopravní a technické infrastruktury související s dělením nebo scelováním 
pozemků ve smyslu § 82 stavebního zákona za účelem přípravy těchto pozemků k umisťování 
staveb a následného prodeje takto vzniklých pozemků jednotlivým kupujícím. 

3. Celoměstským záměrem se rozumí Investiční záměr, který zjevně svojí funkcí, významem či vlivem na 
své okolí může urbanisticky, dopravně či jinak ovlivnit jiné části města ve smyslu čl. 24 odst. 2 obecně 
závazné vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává statut města Pardubice („Statut“).  

Pro účely těchto Zásad se za Celoměstský záměr vždy považuje Investiční záměr: 

a) podléhající alespoň zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;  

b) zasahující na území dvou a více Městských obvodů; 

c) který má vést k realizaci více než 15 bytových jednotek v bytových domech nebo 10 bytových 
jednotek v rodinných domech, a/nebo bytové objekty s výměrou větší než 2.000 m2 HPP; 

d) staveb pro výrobu a pro průmysl (včetně zemědělské a lesnické výroby) s výměrou větší než 
2.000 m2 HPP. 

4. Veřejnou infrastrukturou se rozumí dopravní a technická infrastruktura, občanské vybavení a veřejné 
prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. m) stavebního 
zákona. Veřejná infrastruktura ve smyslu těchto Zásad zahrnuje též vybudování nové nebo úpravy 
stávající veřejné dopravní či technické infrastruktury, bez které nelze Investiční záměr realizovat ve 
smyslu § 88 stavebního zákona. 

5. Veřejnými službami se rozumí služby, které statutární město Pardubice poskytuje při péči o všestranný 
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a ochraně veřejného zájmu ve smyslu § 2 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. školství, zdravotnictví, sociální služby, 
kultura, doprava, veřejný prostor a. j. 

6. Veřejnou stavbou se rozumí samostatné stavby sportu a občanského vybavení ve smyslu § 2 odst. 1 
písm. m) bodu č. 3 stavebního zákona. 

7. Investičním příspěvkem se rozumí Peněžní plnění Investora anebo Nepeněžní plnění Investora 
uskutečněné za účelem pokrytí části nákladů na novou Veřejnou infrastrukturu nebo Veřejnou službu 
vyvolanou Investičním záměrem definovaným ve Smlouvě o investičním příspěvku nebo ve Smlouvě 
o spolupráci, uzavřenou mezi Investorem a statutárním městem Pardubice. Investiční příspěvek není 
místním poplatkem ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Namísto poskytnutí Peněžního plnění či jeho části se za podmínek vymezených v Zásadách může 
statutární město Pardubice s Investorem dohodnout na Nepeněžním plnění, sloužícímu k účelu 
uvedenému v těchto Zásadách, je-li jeho poskytnutí v souladu s právní úpravou zadávání veřejných 
zakázek. 
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Dohoda o Nepeněžním plnění Investičního příspěvku je součástí Smlouvy o spolupráci anebo Smlouvy 
o investičním příspěvku, obsahující parametry Nepeněžního plnění a podmínky jeho převzetí 
statutárním městem Pardubice.  

8. Peněžním plněním se rozumí peněžní plnění Investora hrazené do Programu veřejné infrastruktury 
statutárního města Pardubice za účelem pokrytí nákladů na novou Veřejnou infrastrukturu nebo 
Veřejnou službu vyvolanou Investičním záměrem, definovanou ve Smlouvě o spolupráci nebo 
Smlouvou o investičním příspěvku, ve výši tvořící rozdíl mezi konečnou výší Investičního příspěvku 
a Nepeněžním plněním (je-li Nepeněžní plnění Investorem poskytnuto). V případě, že Investor 
poskytuje pouze Peněžní plnění, odpovídá jeho výše konečné výši Investičního příspěvku. 

9. Nepeněžním plněním se rozumí jiné než Peněžní plnění Investičního příspěvku Investorem, podle 
konkrétních podmínek dohodnutých ve Smlouvě o spolupráci anebo Smlouvě o investičním příspěvku, 
např.  

a) stavby a pozemky ve smyslu § 2 odst. 1 písm. m) stavebního zákona,  

b) projektová dokumentace nezbytná pro realizaci veřejné infrastruktury pod písmenem a) 
shora v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, 

c) organizace architektonických a urbanistických soutěží v souladu se soutěžním řádem České 
komory architektů,  

to vše za podmínky, že takové plnění nebude v rozporu s právními předpisy, zejména zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platných zněních 
či s právními předpisy, které je nahradí. 

Nepeněžním plněním není závazek Investora podílet se na vybudování nové a/nebo úpravách stávající 
veřejné dopravní či technické infrastruktury ve smyslu § 88 stavebního zákona. 

10. Smlouvou o spolupráci se rozumí smlouva uzavřená zpravidla mezi Investorem a statutárním městem 
Pardubice dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(„Občanský zákoník“) tehdy, když se jedná o Celoměstský záměr a/nebo Investiční záměr Investora 
klade ve smyslu § 88 stavebního zákona takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících 
realizovat. 

Předmětem Smlouvy o spolupráci je vždy závazek Investora se finančně podílet na vybudování nové 
a/nebo úpravách stávající veřejné dopravní či technické infrastruktury ve smyslu § 88 stavebního 
zákona. Předmětem Smlouvy o spolupráci je dále závazek statutárního města Pardubice a případně též 
dotčeného MO poskytnout Investorovi v rámci samostatné působnosti součinnost s umístěním jeho 
Investičního záměru a závazek Investora poskytnout statutárnímu městu Pardubice Investiční 
příspěvek. 

Vzor Smlouvy o spolupráci je nedílnou součástí těchto Zásad. 

11. Smlouvou o investičním příspěvku se rozumí smlouva uzavřená zpravidla mezi Investorem, statutárním 
městem Pardubice dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku v případě, že není třeba uzavírat Smlouvu 
o spolupráci. Předmětem smlouvy o investičním příspěvku je závazek statutárního města Pardubice 
a dotčeného MO poskytnout Investorovi v rámci samostatné působnosti součinnost s umístěním jeho 
Investičního záměru a závazek Investora poskytnout statutárnímu městu Pardubice Investiční 
příspěvek.  

Vzor Smlouvy o investičním příspěvku je nedílnou součástí těchto Zásad. 
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12. Splatností investičního příspěvku se rozumí lhůta do konce třetího měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž nabude právní moci stavební povolení nebo společné povolení Investičního 
záměru, nabude účinnosti veřejnoprávní smlouva o provedení stavby Investičního záměru, nabude 
právních účinků souhlas s provedením ohlášeného Investičního záměru nebo Investorovi vznikne právo 
provést Investiční záměr na základě oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného 
inspektora. 

V odůvodněných případech může statutární město Pardubice s Investorem dohodnout jinou lhůtu 
splatnosti Investičního příspěvku, obvykle v případě, že bude sjednáno poskytnutí Nepeněžního plnění. 
Splatnost Kompenzační zálohy dle čl. I. odst. 17 těchto Zásad tímto ustanovením není dotčena. 

13. Hrubou podlažní plochou („HPP“) se rozumí součet ploch vymezených vnějším obrysem konstrukcí 
jednotlivých podlaží budovy kromě otevřených a částečně otevřených částí (balkony, lodžie, průchody, 
střešní terasy apod.). V podlažích se šikmými stěnami či šikmým stropem se započítává vnější obrys 
konstrukcí v úrovni 1,2 m nad úrovní podlahy. Do výpočtu HPP se nezapočítávají plochy technických 
a pomocných prostor a objektů technické infrastruktury. Do výpočtu HPP se pro účely stanovení 
Investičního příspěvku naopak započítává plocha sklepů a dále plocha garáží, pokud je jejich užívání 
zpoplatněno (ev. pokud neslouží veřejnosti), a povrchového parkoviště, pokud je stání na něm 
zpoplatněno (ev. pokud neslouží veřejnosti), které je součástí Investičního záměru. 

14. Využitelnou plochou pozemku se ve vztahu k Investičnímu záměru uvedenému v čl. I odst. 2 písm. b) 
těchto Zásad rozumí plocha pozemku, kterou je možné dle regulativů územního plánu využít pro 
umístění jednotlivých staveb. 

15. Dokumentací pro územní řízení („DÚR“) se rozumí projektová dokumentace stavebního záměru, resp. 
jeho jednotlivých etap, jak je tato dokumentace definována v ustanovení § 86 odst. 2 písm. e) 
stavebního zákona a ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V případě stavebního záměru, 
u něhož se namísto dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení pořizuje 
dokumentace pro vydání společného povolení, se pro účely těchto Zásad tato odlišná dokumentace 
považuje současně za DÚR a DSP. 

16. Dokumentací pro stavební povolení nebo ohlášení stavby („DSP“) se rozumí projektová dokumentace 
stavebního záměru pro vydání stavebního povolení nebo projektová dokumentace stavebního záměru 
pro ohlášení stavby, jak je definována ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

17. Dokumentací skutečného provedení stavby („DSPS“) se rozumí projektová dokumentace stavebního 
záměru, resp. jeho jednotlivých etap, z níž vyplývá zachycení konečného stavu stavby stavebního 
záměru, resp. každé jeho jednotlivé etapy a jak je tato dokumentace definována v ustanovení § 125 
stavebního zákona a ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

18. Adaptačním opatřením se rozumí zvýšená investice Investora v rámci realizace jeho Investičního 
záměru do opatření využívajících např. obnovitelných zdrojů energie či využívajících dešťovou vodu, 
opatření v oblasti městské zeleně, a to nad rámec požadavků právních předpisů a platného územního 
plánu statutárního města Pardubice. Adaptační opatření mají za cíl snížit energetickou náročnost 
provozu Investičního záměru, rozvíjet plochy veřejné zeleně a vodních ploch, anebo snižovat spotřebu 
upravené pitné vody a adaptovat tak území statutárního města Pardubice na změnu klimatu. Konkrétní 
Adaptační opatření bude předmětem dohody mezi Investorem a statutárním městem Pardubice ve 
Smlouvě o spolupráci nebo Smlouvě o investičním příspěvku. 

19. Kompenzační zálohou se rozumí peněžitá částka složená Investorem do Programu veřejné 
infrastruktury, jakožto záloha na Investiční příspěvek, pokud si ji smluvní strany sjednají ve Smlouvě 
o spolupráci či ve Smlouvě o investičním příspěvku (obvykle v případě rozsáhlých investičních záměrů). 
Kompenzační záloha bude v případě splnění závazků Investora započítána na Investiční příspěvek. 
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Statutární město Pardubice je oprávněno tuto Kompenzační zálohu využít na práce spojené s realizací 
Veřejné infrastruktury sjednané ve Smlouvě o spolupráci, nebo ve Smlouvě o investičním příspěvku, 
čímž se nesnižuje závazek Investora podílet se na vybudování nové a/nebo úpravách stávající veřejné 
dopravní či technické infrastruktury ve smyslu § 88 stavebního zákona. V případě, že Investor nebude 
realizovat svůj Investiční záměr, má nárok na vrácení této Kompenzační zálohy, avšak statutární město 
Pardubice má v tomto případě právo si ponechat část Kompenzační zálohy ve výši 10 % z celkové 
hodnoty Kompenzační zálohy jako paušální náhradu administrativních nákladů za práce spojené 
s vrácením Kompenzační zálohy. Současně, pokud již bude statutárním městem Pardubice 
z Kompenzační zálohy uskutečněno plnění (např. bude zpracována DÚR pro realizaci Veřejné 
infrastruktury), bude při vrácení Kompenzační zálohy tato výše vynaložených nákladů započítána jako 
neúročená. 

Výše Kompenzační zálohy činí: 

a) 20 % z předpokládané výše Investičního příspěvku ve výši do 5 mil. Kč; 

b) 10 % z předpokládané výše Investičního příspěvku ve výši do 50 mil. Kč; 

c) 5 % z předpokládané výše Investičního příspěvku ve výši nad 50 mil. Kč. 

Investor poskytne statutárnímu městu Pardubice Kompenzační zálohu, která bude vypočtena 
z předpokládané výše Investičního příspěvku, ponížené o sjednané předpokládané Nepeněžní plnění. 

20. Programem veřejné infrastruktury se rozumí výdajová položka rozpočtu zřízená pro účely financování 
rozvoje infastruktury statutárního města Pardubice ze zdrojů investorů. 

 

II. Postup při uzavíraní Smlouvy o spolupráci nebo Smlouvy o investičním 
příspěvku 

1. Investor oznámí úmysl realizovat svůj Investiční záměr statutárnímu městu Pardubice a osloví 
koordinátora Odboru hlavního architekta („Koordinátor“) coby příslušného odboru Magistrátu 
statutárního města Pardubice („Magistrát“). 

Alternativně k výše uvedenému postupu, pokud se statutární město Pardubice nebo dotčený MO dozví 
o podání Investora vedoucímu k umístění či povolení Investičního záměru, v takovém případě statutární 
město Pardubice nebo dotčený MO informuje Investora průvodním dopisem o Zásadách. 

Koordinátor vede další jednání s Investorem a koordinuje svůj postup s Pracovní skupinou. Další postup 
podle těchto Zásad bude stejný pro oba uvedené případy. 

2. Investor předloží Koordinátorovi předběžnou verzi projektové dokumentace, čímž se rozumí např. 
studie stavby (architektonická studie), která předchází DÚR a ze které je zřejmý koncept a dispozice 
záměru, jeho tvar, materiálové, provozní, technické a technologické řešení. 

3. Koordinátor následně svolá Pracovní skupinu jmenovanou Radou statutárního města Pardubice, který 
se skládá ze zástupců Odboru majetku a investic, Odboru školství, kultury a sportu, Odboru životního 
prostředí, Odboru rozvoje a strategie, Odboru dopravy, Komise pro architekturu a Odboru hlavního 
architekta a ze zástupce statutárního města Pardubice, dále pak ze zástupce dotčeného MO 
jmenovaného Radou dotčeného MO („Pracovní skupina“). Jednání Pracovní skupiny se zúčastní též 
zástupce Investora, jehož Investiční záměr je předmětem jednání. Účelem tohoto jednání je seznámit 
Investora se základními požadavky statutárního města Pardubice, dotčeného MO a dalších dotčených 
subjektů, zejména s požadavky týkajícími se kapacit Veřejné infrastruktury a jejího umístění. 

4. Na základě výše uvedeného jednání Pracovní skupiny zpracuje Investor DÚR a požádá příslušné orgány 
samosprávy a provozovatele veřejné infrastruktury o stanovisko nebo vyjádření. Cílem je získat veškerá 



7 
 

stanoviska a vyjádření od příslušných odborů Magistrátu, příslušného MO i vlastníků (provozovatelů) 
veřejné infrastruktury (společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Dopravního podniku města 
Pardubice a.s.), ev. Služeb města Pardubic a.s., která pak umožní Investorovi upravit Investiční záměr 
tak, aby stanoviskům a vyjádřením vyhověl. 

5. Upravenou verzi DÚR se zapracovanými požadavky Pracovní skupiny, příslušných provozovatelů 
a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury předloží Investor Koordinátorovi. Koordinátor 
následně iniciuje jednání, na kterém budou konkretizovány závazky Investora, závazky statutárního 
města Pardubice a případné závazky dotčeného MO podle Smlouvy o spolupráci nebo Smlouvy 
o investičním příspěvku. 

6. Konečné znění konkrétního návrhu Smlouvy o spolupráci nebo Smlouvy o Investičním příspěvku, 
sjednané s Investorem, schvaluje Zastupitelstvo statutárního města Pardubice.  

7. Smlouva o spolupráci nebo Smlouva o Investičním příspěvku je smluvními stranami uzavírána 
dobrovolně. 

 

III. Investiční příspěvek 
1. Investiční příspěvek poskytuje každý Investor, jehož Investiční záměr má být realizován na území 

statutárního města Pardubice, vyjma následujících Investičních záměrů: 

a) stavba rodinného domu; 

b) stavba pro rodinnou rekreaci; 

c) změna dokončené stavby pro bydlení a/nebo pro rodinnou rekreaci, při které nevznikne 
žádná nebo maximálně jedna bytová jednotka; 

d) garáž, kancelář, dílna, drobná provozovna do 200 m2 HPP. 

e)  

2. Právním titulem pro plnění částky Investičního příspěvku je závazek Investora vyjádřený ve Smlouvě 
o spolupráci anebo Smlouvě o investičním příspěvku, kterou spolu uzavřou Investor, statutární město 
Pardubice. 

3. Statutární město Pardubice stanovuje pro výpočet výše Investičního příspěvku částku 800 Kč za m2 
HPP.  

Částky pro výpočet výše Investičního příspěvku se každoročně valorizují o roční míru inflace, 
vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu cen průmyslových výrobců za uplynulý kalendářní 
rok, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem. Ve Smlouvě o investičním příspěvku nebo ve 
Smlouvě o spolupráci bude sjednána ve vztahu k Investičnímu příspěvku inflační doložka. 

4. Statutární město Pardubice v rámci rozvoje svého území a zajištění potřeb svých občanů podporuje 
vznik nových Veřejných služeb. Zastupitelstvo statutárního města Pardubice proto může rozhodnout o 
snížení výše Investičního příspěvku až o 100 % v případě Veřejných staveb. 

5. V případě, že součástí Investičního záměru vyžadujícího uzavření Smlouvy o spolupráci nebo Smlouvy 
o investičním příspěvku bude Adaptační opatření, může Zastupitelstvo statutárního města Pardubice 
rozhodnout o poskytnutí slevy Investorovi až do výše 200 Kč z 1 m2 HPP Investičního záměru. Konkrétní 
výše této slevy musí zohledňovat poměr mezi parametry Investičního záměru (počtu m2 HPP 
Investičního záměru) a parametry Investorem vybudovaného Adaptačního opatření. Investor dokládá 
investici do Adaptačního opatření statutárnímu městu Pardubice informací v DSP Investičního záměru, 
zpracované odpovědnou osobou. Ověření realizace Adaptačního opatření dle dohodnutých parametrů 



8 
 

proběhne při kolaudaci nebo po oznámení o užívání Investičního záměru. Po ověření realizace 
Adaptačního opatření bude Investorovi na jeho výzvu poskytnuta částka odpovídající slevě z konečné 
výše Investičního příspěvku. 

6. Předpokládaná výše Investičního příspěvku je pro účely uzavření Smlouvy o spolupráci nebo Smlouvy 
o investičním příspěvku stanovena na částku odpovídající násobku počtu m2 HPP (všech objektů 
tvořících Investiční záměr) uvedených v DÚR a částky stanovené v čl. III. odst. 3 těchto Zásad. V případě 
změn dokončené stavby, při které vznikají nové bytové jednotky, je předpokládaná výše Investičního 
příspěvku stanovena pouze z počtu m2 HPP uvedených v DÚR, o které je navýšena HPP dokončené 
stavby, a částky stanovené v čl. III. odst. 3 těchto Zásad.  

7. Konečná výše Investičního příspěvku bude stanovena jako hodnota odpovídající násobku příslušného 
počtu m2 HPP (všech objektů tvořících Investiční záměr) dle DSP a částky stanovené v čl. III. odst. 3 
těchto Zásad. Konečná výše Investičního příspěvku může být snížena postupem dle čl. III odst. 4 těchto 
Zásad. 

V případě, že si smluvní strany Smlouvy o spolupráci nebo Smlouvy o investičním příspěvku sjednají 
jinou lhůtu splatnosti, než jaká je uvedená v čl. I odst. 12 věty první těchto Zásad, pak bude konečná 
výše Investičního příspěvku stanovena jako hodnota odpovídající násobku příslušného počtu m2 HPP 
(všech objektů tvořících Investiční záměr) dle DSPS a částky stanovené v čl. III. odst. 3 těchto Zásad.  

V případě, že pro Investiční záměr nebude vydávána DSP ani DSPS, bude konečná výše Investičního 
příspěvku totožná s předpokládanou výší Investičního příspěvku dle čl. III. odst. 6 těchto Zásad.  

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že případný rozdíl mezi předpokládanou a konečnou výší 
Investičního příspěvku jde výhradně k tíži Investora, vyjma případu, kdy tento rozdíl vznikne v důsledku 
postupu dle čl. III. odst. 4 či poskytnuté slevy dle čl. III. odst. 5 těchto Zásad.  

8. V případě Investičních záměrů dle čl. I odst. 2 písm. b) těchto Zásad se výše Investičního příspěvku 
stanoví jako částka odpovídající násobku počtu m2 Využitelné plochy pozemku a částky stanovené v čl. 
III. těchto Zásad v Kč bez DPH. 

Pro vyloučení veškerých pochybností platí, že Investiční příspěvek u Investičních záměrů dle čl. I odst. 
2 písm. b) těchto Zásad v sobě zahrnuje Investiční příspěvek za umístění Investičního záměru, který 
bude na dotčených pozemcích v budoucnu realizován 

9. Investiční příspěvek je určen zejména na kompenzaci zvýšených nároků na Veřejnou infrastrukturu 
a Veřejné služby přímo v lokalitě, na níž je Investiční záměr umístěn. 

10. Investor provede úhradu dle konečné výše Peněžního plnění Investičního příspěvku do Programu 
veřejné infrastruktury, a to ve lhůtě splatnosti dle čl. I odst. 12 těchto Zásad. V případě Nepeněžního 
plnění Investičního příspěvku poskytuje Investor toto Nepeněžní plnění až do výše odpovídající 
předpokládané výši Investičního příspěvku a ve lhůtě splatnosti dohodnuté se statutárním městem 
Pardubice dle čl. I odst. 12 těchto Zásad. 

 

IV. Závazky statutárního města Pardubice a dotčeného MO 
1. Postup statutárního města Pardubice podle těchto Zásad a uzavření konkrétní Smlouvy o spolupráci 

nebo Smlouvy o investičním příspěvku mezi statutárním městem Pardubice, a Investorem je výkonem 
samostatné působnosti statutárního města Pardubice a nemůže tak zasahovat do správních řízení 
vedených Magistrátem v přenesené působnosti při výkonu státní správy. 
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2. Statutární město Pardubice se v konkrétní Smlouvě o spolupráci, resp. ve Smlouvě o investičním 
příspěvku, zaváže k tomu, že v rámci samostatné působnosti Investorovi poskytne nezbytnou 
součinnost k realizaci Investičního záměru, zejména: 

a) poskytne v samostatné působnosti nezbytné souhlasy v navazujících správních řízeních 
nutných k vybudování Investičního záměru za podmínky, že Investor splní veškeré požadavky 
statutárního města Pardubice pro výstavbu; 

b) zachová vlastnické vztahy statutárního města Pardubice v území, ve kterém má být umístěn 
Investiční záměr, k datu uzavření Smlouvy o spolupráci nebo Smlouvy o investičním 
příspěvku; 

c) zajistí využití Investičního příspěvku pro realizaci Veřejné infrastruktury v lokalitě a čase 
spjatém s Investičním záměrem (a v návaznosti na toto využití stanoví splatnost Investičního 
příspěvku); 

d) za podmínek uvedených ve Smlouvě o spolupráci nebo Smlouvě o investičním příspěvku 
převezme statutární město Pardubice do svého vlastnictví Nepeněžní plnění, nebo svěří do 
správy dotčeného MO nebo jiné právnické osoby Investorem vybudovanou Veřejnou 
infrastrukturu.  

V. Závazky Investora 
1. Investor se v konkrétní Smlouvě o spolupráci či v konkrétní Smlouvě o investičním příspěvku může 

zavázat zejména k tomu, že: 

a) Investiční záměr vybuduje v podobě konkretizované ve Smlouvě o spolupráci či Smlouvě 
o investičním příspěvku; 

b) Investiční záměr vybuduje ve sjednaném harmonogramu, který je přílohou Smlouvy 
o spolupráci či Smlouvy o investičním příspěvku; 

c) poskytne statutárnímu městu Pardubice Investiční příspěvek dle těchto Zásad; 

d) se bude finančně podílet na vybudování nové a/nebo úpravách stávající veřejné dopravní či 
technické infrastruktury ve smyslu § 88 stavebního zákona, nezbytné k umístění Investičního 
záměru za podmínek stanovených ve Smlouvě o spolupráci; 

e) za podmínek uvedených ve Smlouvě o spolupráci či Smlouvě o investičním příspěvku 
převede do vlastnictví statutárního města Pardubice nemovité věci včetně Investorem 
vybudované Veřejné infrastruktury 

f) za podmínek uvedených ve Smlouvě o spolupráci či Smlouvě o investičním příspěvku 
vybuduje Investor Adaptační opatření.  

VI. Zajištění závazků obsažených ve Smlouvě o spolupráci a Smlouvě 
o investičním příspěvku 

1. Závazky Investora, i statutárního města Pardubice, obsažené v konkrétní Smlouvě o spolupráci nebo 
konkrétní Smlouvě o investičním příspěvku, musí být odpovídajícím způsobem zajištěny. 

2. Smluvní strany Smlouvy o spolupráci anebo Smlouvy o investičním příspěvku mohou své smluvní 
závazky zajistit zejména smluvní pokutou ve smyslu § 2048 Občanského zákoníku nebo vymezením 
odkládací podmínky podmiňující plnění závazku Investora, či statutárního města Pardubice určitou 
právní skutečností. 
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VII. Závěrečná ustanovení 
1. Zásady jsou podmíněny tím, že právní jednání na jejich základě budou souladné s právními předpisy, 

zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platných zněních, či právními předpisy, které je nahradí, přičemž v případě jejich rozporu s právními 
předpisy se odpovídající část Zásad neuplatní a nemá účinky.  

2. Zásady neobsahují výčet konkrétních záměrů Veřejné infrastruktury či Veřejných služeb statutárního 
města Pardubice, na které hodlá statutární město Pardubice Investiční příspěvek použít. 

3. Zásady mohou být měněny pouze usnesením Zastupitelstva statutárního města Pardubice na základě 
předchozího vyhodnocení aplikace Zásad. 

4. Zásady včetně uvedených příloh budou umístěny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice. 

5. Zásady nabývají platnosti a účinnosti dne ….. 2022. 

 

Příloha č. 1: Vzory Smlouvy o spolupráci a Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku 
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Příloha č. 1 

 

Smlouva o investičním příspěvku 
 
POZNÁMKA: Uzavření konkrétní Smlouvy o investičním příspěvku je závislé na okolnostech každé jednotlivé 
věci, jakož i na dohodě smluvních stran o jejím obsahu. Podle toho se návrh smlouvy musí upravit, doplnit či 
změnit. Obsah Smlouvy o investičním příspěvku reflektuje požadavky Pracovní skupiny a příslušných vlastníků 
a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci jednání dle čl. II. odst. 4 Zásad. 
 
Statutární město Pardubice 
sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
číslo účtu: (doplnit) 
bankovní spojení: (název banky) 
zastoupené: … 
(dále jen „Město“) 
 
na straně jedné a 
 
(doplnit název právnické osoby / jméno a příjmení fyzické osoby) 
sídlem / bytem nepodnikající fyzické osoby:   … 
IČO právnické osoby / rodné číslo fyzické osoby:   … 
číslo účtu:        … 
bankovní spojení:      … 
zastoupený/á:        … 
(dále jen „Investor“) 
 
na straně druhé  
 
(Město a Investor společně dále jen „smluvní strany“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a podle § 86 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“), tuto Smlouvu: 
I. Úvodní ustanovení 
1.1 Tato Smlouva o investičním příspěvku (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena na základě postupu 
smluvních stran dle dokumentu Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, schváleném 
Zastupitelstvem města Pardubice usnesením č. (doplnit) ze dne (doplnit) (dále jen „Zásady“) z důvodu 
navyšování nároků na veřejnou infrastrukturu včetně občanského vybavení a na veřejné služby vyplývajících 
z nárůstu hrubých podlažních ploch záměrů na území statutárního města Pardubice. 
 
1.2 Investor hodlá na území Města realizovat záměr (doplnit) na pozemku parc. č. (doplnit) v k.ú. 
(doplnit), sestávajícím se z následujících staveb a zařízení (doplnit) o navrhovaných parametrech (doplnit 
základní parametry staveb Investičního záměru v rozsahu výšky stavby, obestavěného prostoru, počtu 
bytových jednotek apod.) a o velikosti (doplnit) m2 HPP, kladoucí následující nároky na veřejnou 
infrastrukturu (doplnit) (dále jen „Investiční záměr“). Investiční záměr odpovídá Investičnímu záměru 
uvedenému v čl. I odst. 2 písm. a) Zásad. Investiční záměr bude rovněž zakreslen a popsán v koordinačním 
situačním výkresu, který bude přílohou č. 2 této Smlouvy. 
Součástí Investičního záměru jsou Adaptační opatření, uvedená v čl. 1.5 této Smlouvy. 
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POZNÁMKA: Jak v případě, že Investor vstoupil do jednání se statutárním městem Pardubice před zahájením 
projekčních prací ve smyslu čl. II. odst. 1. Zásad, tak v případě, že Investor má již zpracovanou předběžnou 
verzi projektové dokumentace Investičního záměru dle čl. II odst. 2 Zásad, je třeba, aby Investor doložil co 
nejpřesnější informace a zvažované parametry plánovaného Investičního záměru tak, aby z něj bylo možné 
dovodit velikost a umístění záměru, jeho nároky na veřejnou infrastrukturu a zejména hrubou podlažní plochu 
Investičního záměru pro stanovení hrubého odhadu výše Investičního příspěvku. Investorem poskytnuté 
informace, nebo odkaz na existující dokumentaci Investičního záměru, budou uvedeny přímo v čl. 1.2 Smlouvy 
o investičním příspěvku. Podle toho se návrh smlouvy musí upravit, doplnit či změnit. Součástí Investičního 
záměru může být též Adaptační opatření dle čl. I. odst. 17 Zásad, jehož konkrétní parametry rovněž závisí na 
dohodě Investora se statutárním městem Pardubice. Poslední věta čl. 1.2 Smlouvy předpokládá závazek 
Investora realizovat určitá Adaptační opatření ve smyslu čl. I odst. 17 Zásad. V případě, že Investor žádná 
Adaptační opatření nerealizuje, bude tato věta ze Smlouvy vypuštěna. 

1.3 Předmětem této Smlouvy je závazek Investora poskytnout Městu Investiční příspěvek ve formě níže 
specifikovaného Peněžité plnění anebo Nepeněžního plnění ve smyslu čl. I. odst. 7. a 8. Zásad za účelem 
pokrytí nákladů na novou Veřejnou infrastrukturu nebo Veřejnou službu, kterou vyvolá realizace Investičního 
záměru dle čl. 1.2 této Smlouvy, a závazek Města poskytnout Investorovi nezbytnou součinnost při realizaci 
Investičního záměru. 
 
1.4 Předmětem této Smlouvy je závazek Investora v rámci Investičního záměru realizovat Adaptační 
opatření ve smyslu čl. I odst. 17 Zásad, přičemž parametry Adaptačních opatření jsou konkretizována v příloze 
č. 3 této Smlouvy. Po ověření realizace dodržení parametrů Adaptačních opatření Městem má Investor nárok 
na poskytnutí slevy z Investičního příspěvku dle čl. 3.5 této Smlouvy. 
II. Závazky Investora 
 
Investiční příspěvek a jeho předpokládaná výše 
2.1 Investor se zavazuje poskytnout Městu dále specifikované Peněžité plnění anebo dále specifikované 
Nepeněžní plnění za účelem uvedeným v čl. 1.3 této Smlouvy. Celková předpokládaná výše Investičního 
příspěvku ve smyslu čl. I odst. 6 Zásad je pro Investiční záměr stanovena jako násobek počtu m2 hrubé 
podlažní plochy Investičního záměru, uvedené v DÚR, a částky (doplnit dle čl. III. odst. 3 Zásad podle navýšení 
o roční míru inflace). Celková předpokládaná výše Investičního příspěvku tak činí (doplnit) ,-Kč (slovy (doplnit) 
korun českých). Z toho předpokládaná výše Peněžitého plnění činí (doplnit) ,-Kč (slovy (doplnit) korun 
českých. 
 
Kompenzační záloha 
2.2 Investor se zavazuje poskytnout Městu v souladu s čl. I odst. 18 Zásad kompenzační zálohu ve výši 
(doplnit) % předpokládané výše Peněžitého plnění dle čl. 2.1 této Smlouvy, tj. ve výši (doplnit),-Kč (slovy 
(doplnit) korun českých). 
 
2.3  Kompenzační záloha bude Investorem složena do Programu veřejné infrastruktury, a to ve lhůtě do 
30 dní ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, společného povolení nebo jiného srovnatelného 
správního aktu nebo srovnatelného právního jednání stavebního úřadu, vydaného pro Investiční záměr. 
 
2.4 Kompenzační záloha bude v případě splnění závazků Investora započítána na Investiční příspěvek. 
 
Konečná výše Investičního příspěvku 
2.5  Investor se zavazuje poskytnout Městu Investiční příspěvek, jehož konečná výše bude vypočtena 
jako násobek příslušného počtu m2 hrubé podlažní plochy Investičního záměru, ke kterým bylo vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí, pravomocné společné povolení nebo k němuž nabyl právní účinky územní 
souhlas, nebo ke kterým byl vydán stavebním úřadem souhlas s ohlášenou změnou v užívání stavby nebo 
k němuž byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí, a částky (doplnit dle čl. III. odst. 
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3 Zásad podle navýšení o roční míru inflace); od takto stanovené částky bude v případě, že Investor podle 
podmínek této Smlouvy poskytuje Městu také Nepeněžní plnění, odečtena fixní hodnota tohoto 
Nepeněžního plnění ve výši dle čl. 2.9 an. této Smlouvy. 
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že případný rozdíl mezi předpokládanou výší Investičního 
příspěvku a konečnou výší Investičního příspěvku jde výhradně k tíži Investora, s výjimkou případu, kdy tento 
rozdíl vznikne v důsledku poskytnuté slevy za Adaptační opatření.  
 
POZNÁMKA: V případě, že součástí Investičního záměru bude Adaptační opatření, může Zastupitelstvo města 
Pardubic rozhodnout o poskytnutí slevy Investorovi až do výše 200 Kč z 1m2 HPP Investičního záměru ve smyslu 
čl. III odst. 4 Zásad. 
 
Splatnost Investičního příspěvku 
2.7 Investiční příspěvek je splatný do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
bude vydáno pro Investiční záměr první pravomocné stavební povolení, společné povolení nebo jiný 
srovnatelný správní akt stavebního úřadu či právní jednání umožňující Investorovi začít stavět Investiční 
záměr (např. společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení podle § 116 StavZ), anebo do konce třetího měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž Investorovi vznikne právo provést oznámený Investiční záměr 
podle § 117 odst. 5 StavZ. 
 
POZNÁMKA: „v odůvodněných případech“ může být dohodnuta jiná lhůta splatnosti (např. pokud bude 
namísto peněžního plnění Investiční příspěvek plněn formou Nepeněžního plnění). Znění reflektuje nutnost 
pokrýt všechny eventuality umožňující Investorovi začít stavět Investiční záměr (nebo jeho část), proto lze pod 
sousloví „jiný srovnatelný správní akt či právní jednání stavebního úřadu umožňující Investorovi začít stavět 
Investiční záměr nebo jeho část“ podřadit nejen veřejnoprávní smlouvu dle § 116 StavZ, ale v případě 
Investičních záměrů nevyžadujících stavební povolení také územní rozhodnutí nebo jej nahrazující 
veřejnoprávní smlouvu dle § 78a StavZ, územní souhlas dle § 96 StavZ, společný souhlas dle § 96a StavZ, 
společné povolení dle § 94y StavZ, případně souhlas s ohlášenou stavbou nebo změnou v užívání stavby. 
 
2.8 Investiční příspěvek ve své konečné výši, snížené o poskytnutou slevu dle čl. III odst. 4 Zásad (bude-li 
poskytnuta) bude Investorem uhrazen vždy pouze bezhotovostně ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 2.7 této 
Smlouvy na transparentní účet Města číslo: (doplnit číslo účtu). Variabilním symbolem bude IČO Investora (v 
případě právnické osoby) nebo rodné číslo Investora (v případě fyzické osoby). 
 
Nepeněžní plnění 
2.9 Investor se zavazuje poskytnout Městu následující Nepeněžní plnění: 

a) vybudování nové Veřejné infrastruktury ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) StavZ, konkrétně (doplnit popis 
veřejné infrastruktury, obsahující kromě charakteristiky nové veřejné infrastruktury také potřebnou 
kapacitu této nové infrastruktury, její polohu nebo trasu, způsob a místo napojení na stávající 
veřejnou infrastrukturu); 

b) úpravy stávající Veřejné infrastruktury ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) StavZ, konkrétně (doplnit popis 
obdobně dle písmene a)) 

c) vybudování nové bytové jednotky či nových bytových jednotek, konkrétně (doplnit podrobný popis) 
nebo  

d) jinou movitou nebo nemovitou věc, na které se smluvní strany dohodnou (např. převod pozemku). 
(doplnit podrobný popis), 

e) vypracování dokumentace nové či upravované Veřejné infrastruktury uvedené v písm. a) anebo b) ve 
smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

f) organizaci architektonické anebo urbanistické soutěže v souladu se soutěžním řádem České komory 
architektů týkající se (doplnit popis předmětu architektonické nebo urbanistické soutěže).  

V případě Nepeněžního plnění uvedeného výše v písm. a), b) anebo c) bude toto plnění popsáno obdobně, 
jako je popsán Investiční záměr v čl. 1.2 této Smlouvy, včetně počtu m2 HPP Nepeněžního plnění. 
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Hodnota výše uvedeného Nepeněžního plnění je odborně odhadnuta na základě výše uvedeného popisu a 
případně též podrobnější dokumentace Nepeněžního plnění poskytnuté Investorem a stanovena fixní 
částkou a činí (doplnit), -Kč (slovy (doplnit) korun českých). V případě, že je Nepeněžním plněním vybudování 
Veřejné infrastruktury dle písm. a) tohoto ustanovení a Investor se rozhodne v souladu s čl. 2.12 této Smlouvy 
předat Městu tuto Veřejnou infrastrukturu spolu s pozemkem či pozemky, na kterých se nachází, nebude 
hodnota takového pozemku či pozemků součástí odhadované hodnoty Nepeněžního plnění. 
 
POZNÁMKA: konkrétní popis jednotlivých Nepeněžních plnění bude vždy výsledkem dohody mezi Investorem 
a Městem, které bude v souladu s čl. II. odst. 2. a 3. Zásad uplatňovat vůči Investorovi své podmínky a 
požadavky na Nepeněžní plnění, tj. na vybudování či úpravy nové Veřejné infrastruktury nebo na vybudování 
nových bytových jednotek či poskytnutí jiné nemovité věci, tak, aby toto Nepeněžní plnění mělo Městem 
požadované vlastnosti. Podle toho se návrh smlouvy musí upravit, doplnit či změnit. Samotný popis 
Nepeněžního plnění v čl. 2.9 této Smlouvy by měl odpovídat popisu Investičního záměru v čl. 1.2 této Smlouvy, 
tj. i v případě Nepeněžního plnění bude uvedeno, o jaký záměr se jedná, na jakém pozemku bude umístěn, 
jaké budou jeho základní parametry, včetně jeho rozlohy v m2 HPP, a jaké bude Nepeněžní plnění klást nároky 
na veřejnou infrastrukturu. 

2.10 Pokud je Nepeněžní plnění, uvedené v čl. 2.9 této Smlouvy, tvořené více stavbami ve smyslu § 2 odst. 
3 StavZ, které je možné samostatně užívat, může Investor plnit Nepeněžní plnění po částech, tvořených 
jednotlivými stavbami tak, jak jsou vymezeny výše. Jinak plní Investor Nepeněžní plnění jako celek. 
 
2.11 Investor se v případě Nepeněžního plnění, uvedeného v čl. 2.9 této Smlouvy, zavazuje na vlastní 
náklady zajistit  

a) vypracování příslušné dokumentace stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů,  

b) geodetické zaměření Nepeněžního plnění a vyhotovení příslušné dokumentace související se zápisem 
Nepeněžního plnění do katastru nemovitostí, a  

c) obstarat si veškerá potřebná rozhodnutí, povolení, stanoviska a souhlasy potřebné pro realizaci 
takového Nepeněžního plnění v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami.  

Dále Investor zajistí v souladu s příslušnými právními předpisy, že pro Nepeněžní plnění, uvedené v čl. 2.9 
této Smlouvy anebo každou část takového Nepeněžního plnění řádně vznikne právo tuto stavbu užívat ve 
smyslu § 119 an. StavZ (tj. že každá stavba tvořící Nepeněžní plnění bude řádně zkolaudována).  
 
2.12 Investor se zavazuje převést Nepeněžní plnění, uvedené v čl. 2.9 této Smlouvy, do vlastnictví Města, 
a to ve lhůtě do (doplnit) dní od vydání pravomocného kolaudační rozhodnutí pro Nepeněžní plnění nebo 
ode dne právních účinků kolaudačního souhlasu pro takové Nepeněžní plnění. Spolu s Nepeněžním plněním 
je Investor povinen předat Městu také dokumentaci skutečného provedení převáděného či poskytovaného 
Nepeněžního plnění, zpracovanou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, geometrický plán, záruční listy, technické listy, prohlášení o shodě a další související dokumentaci 
převáděného či poskytovaného Nepeněžního plnění, a to pro řádné, nerušené a bezpečné užívání předmětu 
Nepeněžitého plnění. 
Takto Investorem převáděné Nepeněžní plnění nesmí být (pokud nedojde k jiné dohodě) zatíženo věcným 
břemenem, zástavním právem na něm váznoucím či jiným věcným právem třetí osoby k předmětu 
Nepeněžního plnění. V případě, že je Nepeněžním plněním Veřejná infrastruktura, musí být Městu předána 
Investorem buď spolu s pozemkem či pozemky, na kterých se nachází, anebo musí Investor ve prospěch 
Města zřídit na takovém pozemku či pozemcích, na nichž se Veřejná infrastruktura nachází, služebnost ve 
prospěch Města. 
 
POZNÁMKA: ustanovení čl. 2.12 Smlouvy předpokládá, že Investorem převáděné Nepeněžní plnění nebude 
zatíženo žádnými věcnými břemeny (služebnostmi, reálnými břemeny), avšak zejména v případě tzv. 
služebností inženýrské sítě ve smyslu § 1267 OZ lze připustit zatížení Nepeněžního plnění těmito služebnostmi 
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(např. vedení rozvodu vysokého napětí nad pozemkem); tyto služebnosti však musí být ve Smlouvě dále 
konkretizovány. Podotýkáme, že zřízení služebností inženýrské sítě je coby soukromoprávní institut nezávislé 
na veřejnoprávních omezeních vlastníků dotčených nemovitostí plynoucích přímo ze zvláštních právních 
předpisů (např. § 24 odst. 3 písm. e) až h) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších 
předpisů), přičemž pro tato veřejnoprávní omezení ani nemusí být zřizována odpovídající věcná břemena. 
V harmonogramu by měl být vždy uveden termín kolaudace Nepeněžního plnění. 
 
2.13 Investor zajistí převod ze záruk za jakost týkajících se Nepeněžního plnění, uvedeného v čl. 2.12 této 
Smlouvy, na Město anebo sám poskytne Městu na takové Nepeněžní plnění záruky, a to po dobu trvání 
minimálně 60 měsíců ode dne předání stavby městu takového Nepeněžního plnění anebo každé části 
Nepeněžního plnění.  
 
Další závazky Investora 
2.14 Investor se zavazuje v případě, že se rozhodne realizovat svůj Investiční záměr (neboť z této smlouvy 
mu neplyne povinnost svůj Investiční záměr realizovat), realizovat jej v souladu s čl. 1.2 této Smlouvy a dle 
příslušných termínů uvedených v harmonogramu vybudování Investičního záměru anebo Nepeněžního 
plnění. Harmonogram je přílohou č. 1 této Smlouvy. 
III. Závazky Města 
3.1 Město se zavazuje poskytnout Investorovi veškerou nezbytnou součinnost v rámci své samostatné 
působnosti pro realizaci jeho Investičního záměru ve smyslu čl. IV. odst. 2. Zásad. V rámci této součinnosti 
Město poskytne Investorovi součinnost k získání potřebných veřejnoprávních povolení, rozhodnutí či 
stanovisek a poskytne Investorovi veškerou potřebnou součinnost ve správních řízeních týkajících se umístění 
a realizace Investičního záměru (zejména v územním řízení, společném řízení, stavebním řízení a v řízeních 
souvisejících, včetně případného řízení o posuzování vlivů na životní prostředí), a to vždy na základě předchozí 
výzvy Investora k poskytnutí konkrétní součinnosti. Pokud si smluvní strany nesjednají jinak, je Město povinno 
poskytnout součinnost do patnácti (15) pracovních dní ode dne doručení výzvy Investora. Pro vyloučení 
jakýchkoli pochybností smluvní strany této Smlouvy konstatují, že Město není v rámci veškeré nezbytné 
součinnosti oprávněno zasahovat do výkonu státní správy. 
 
POZNÁMKA: konkrétní součinnost, vyžadovaná Investorem, bude muset být specifikována pro každý 
konkrétní Investiční záměr. Základním východiskem možných závazků Města je čl. IV. odst. 2. písm. a) až d) 
Zásad, to však smluvním stranám nebrání dohodnout si i poskytnutí součinnosti jiným způsobem. Město však 
bude vždy limitováno rozsahem své samostatné působnosti a právními předpisy, včetně obsahu obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statutu města Pardubic, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.2 Město si vyhrazuje možnost odmítnout poskytnout Investorovi nezbytnou součinnost požadovanou 
Investorem dle čl. 3.1 této smlouvy v případě, že bude zjištěno, že Investiční záměr může mít negativní 
dopady zjištěné v řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo Investor nebude plnit své závazky vůči Městu. 
 
3.3 Město se zavazuje poskytnout Investorovi veškerou nezbytnou součinnost v rámci své samostatné 
působnosti pro uskutečnění Nepeněžního plnění, uvedeného v čl. 2.9 an. této smlouvy, a to ve lhůtě a 
v rozsahu odpovídajícímu součinnosti poskytované Městem dle čl. 3.1 této smlouvy. 
 
3.4 Město se zavazuje ve lhůtě do sto dvaceti (120) dní ode dne předchozí výzvy Investora převzít do 
svého vlastnictví Investorem převáděné či poskytované Nepeněžní plnění dle čl. 2.9 an. této Smlouvy, nebo 
jeho část, a toto Nepeněžní plnění dále spravovat pod podmínkou, že jej Investor vybuduje či upraví v souladu 
s touto Smlouvou. Pro případ, že by Nepeněžní plnění  

a) nebylo Investorem vybudováno či upraveno v souladu s touto Smlouvou,  
b) nebylo řádně zkolaudováno, nebo 
c) Investor neposkytne Městu na Nepeněžní plnění nebo jeho část záruky dle čl. 2.13 této Smlouvy 
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je Město oprávněno takové Nepeněžní plnění nepřevzít. 
 
3.5 Město se zavazuje ověřit realizaci Investorem provedeného Adaptačního opatření, konkretizovaného 
v příloze č. 3 této Smlouvy, a to ve lhůtě do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vydáno 
pravomocné kolaudační rozhodnutí pro Investiční záměr nebo v němž nabude právních účinků kolaudační 
souhlas pro Investiční záměr. Pokud bude výsledkem tohoto ověření zjištění, že Adaptační opatření nebylo 
realizováno v souladu s touto Smlouvou, bude Investor písemně Městem vyzván k doplacení částky 
odpovídající slevě z Investičního příspěvku poskytnuté Městem dle čl. III odst. 4 Zásad, která činí (doplnit) ,-
Kč (slovy (doplnit) korun českých), a to ve lhůtě do 30 dní od doručení písemné výzvy Města na účet uvedený 
v čl. I odst. 2.8 této Smlouvy. 
 
POZNÁMKA: sleva, poskytovaná Městem Investorovi na základě čl. III odst. 4 Zásad, se promítá do určení 
konečné výše Investičního příspěvku. Sleva za realizaci Adaptačního opatření je tedy poskytnuta dříve, než 
dojde k samotné realizaci Investičního záměru. Proto je třeba dodatečně ověřit, zda k realizaci Adaptačního 
opatření došlo v souladu s čl. I odst. 1.5 této Smlouvy. K samotnému ověření dojde obvykle během kolaudace 
Investičního záměru, jak to předpokládají Zásady. Pokud se zjistí, že k realizaci uvedeného opatření nedošlo 
v souladu se Smlouvou, je Investor povinen poskytnutou slevu „vrátit“ Městu. 
IV. Další ujednání smluvních stran 
4.1 Investor jako záruku k zajištění svých závazků uvedených v čl. 2.1, 2.2, 2.5, 2.9, 2.11 až 2.14, čl. 5.2 a 
čl. 5.6 této Smlouvy ve lhůtě do (doplnit počet) dnů ode dne uzavření Smlouvy: 

a) uzavře a zřídí ve prospěch Města bankovní záruku ve smyslu § 2029 an. OZ ve výši Investičního 
příspěvku, a to v rozsahu a znění předem Městem schváleným, a předloží originál záruční listiny 
předmětné bankovní záruky Městu, nebo 

b) zřídí ve prospěch Města ve smyslu § 1309 an. OZ zástavu k věci nemovité, a to: (doplnit konkrétní 
specifikaci), bytu nebo nebytového prostoru (doplnit konkrétní specifikaci), obchodnímu podílu 
(doplnit konkrétní specifikaci) nebo k cennému papíru (doplnit konkrétní specifikaci), nebo 
(POZNÁMKA: nehodící se v konkrétní uzavírané smlouvě vypustí, na konkrétní podobě zajištění se 
smluvní strany dohodnou.) 

c) sjedná s Městem níže konkretizované smluvní pokuty. 
Na konkrétní podobě zajištění shora uvedených závazků Investora se smluvní strany dohodnou v souladu s čl. 
VI. Zásad. 
 
POZNÁMKA: Pokud Investor poskytne Městu bankovní záruku dle čl. 4.1 písm. a) této Smlouvy, touto zárukou 
bude ve prospěch Města neodvolatelně a bezpodmínečně zajištěna povinnost Investora řádně splnit své 
závazky, uvedené v této Smlouvě. Město bude oprávněno uplatnit písemně právo z bankovní záruky v případě, 
že Investor bude v prodlení s plněním některého svého závazku zajištěného bankovní zárukou po dobu delší 
(doplnit) dnů, a to i přes písemnou výzvu Města ke splnění takového závazku. Investor bude povinen nejpozději 
při podpisu této Smlouvy předložit Městu originál záruční listiny obsahující bezpodmínečný závazek banky 
vyplatit Městu bankovní záruku v případě nesplnění závazku Investora. Investor bude povinen zajistit platnost 
bankovní záruky po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Pokud si smluvní strany namísto bankovní záruky a namísto zřízení zástavy sjednají smluvní pokuty, musí 
konkretizovat závazky Investora těmito pokutami zajištěné (doplnit konkrétní závazky zajištění smluvní 
pokutou spolu s určením výše smluvní pokuty za každý den prodlení buď procentem z dlužné částky, nebo fixní 
částkou). Investor nebude v prodlení v případě, že mu Město v rozporu s touto Smlouvou odmítne po 
předchozí písemné výzvě Investora poskytnout součinnost nutnou ke splnění závazku. Nedohodnou-li si 
smluvní strany něco jiného, bude platit, že zaplacením smluvní pokuty dohodnuté v této Smlouvě se neruší 
povinnost Investora závazek splnit, ani právo Města vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 
 
4.2 Poruší-li Investor povinnost informovat své právní nástupce o existenci a obsahu této Smlouvy včetně 
všech jejích pozdějších dodatků v souladu s čl. 5.7 této Smlouvy, zavazuje se na výzvu Města bez jakýchkoli 
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výhrad či podmínek zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
informační povinnosti, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy. 
 
POZNÁMKA: v souladu s čl. VI. odst. 1 Zásad musí být odpovídajícím způsobem zajištěny nejen závazky 
Investora, ale též závazky Města, obsažené v čl. 3.1, 3.3, 3.4 a 5.2 této Smlouvy (jinak by Smlouva byla 
nevyvážená). Konkrétní výše zajištění, stejně jako navržených smluvních pokut, bude vždy určena s ohledem 
na obsah konkrétní Smlouvy, totiž s ohledem na závazky Města.  
V. Závěrečná ustanovení 
5.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemném projednání dobrovolně, dle jejich 
pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si 
tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou si vědomy veškerých svých práv a povinností z této Smlouvy 
vyplývajících. 
 
5.2 Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných 
okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této Smlouvy. Takovou podstatnou okolností je také 
vydání stavebního povolení, společného povolení nebo jiného srovnatelného správního aktu stavebního 
úřadu či právního jednání umožňujícího Investorovi začít stavět Investiční záměr. 
 
5.3 Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou 
vyhotoveních a jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému stavebnímu úřadu. 
 
5.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Jiná forma změn Smlouvy je vyloučena. 
 
5.5 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu do dokončení Investičního záměru Investora, 
uvedeného v čl. 1.2 této Smlouvy. 
 
5.6 V případě úmyslu Investora převést svá práva a povinnosti k Investičnímu záměru na jiný subjekt, je 
Investor povinen Město o tomto svém úmyslu bez zbytečného odkladu písemnou formou vyrozumět. V 
případě, že se Investor rozhodne záměr nerealizovat a převede svůj Investiční záměr jako celek ve stejné 
podobě na třetí osobu, zavazuje se zajistit postoupení všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy 
na třetí subjekt, Město k tomu poskytne nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že povaha Smlouvy 
postoupení nevylučuje, a souhlasí s ním. Pro případ, že by převod práva povinností z této smlouvy nebyl 
možný podle § 1895 an. OZ, zavazují se smluvní strany do 3 měsíců od doručení výzvy některé z nich uzavřít 
dodatek k této Smlouvě, jehož předmětem bude převod práv a povinností z této Smlouvy. 
 
5.7 Investor se zavazuje k tomu, že smluvně zaváže své případné právní nástupce k převzetí práv a 
povinností plynoucích z této Smlouvy. Pokud Investor tuto povinnost poruší, odpovídá Městu za škodu, která 
mu postupem v rozporu s tímto ujednáním vznikne. 
 
5.8 Investor se zavazuje k tomu, že bude své případné právní nástupce prokazatelně informovat o 
existenci a obsahu této Smlouvy ve znění všech případných pozdějších dodatků, a dále se Investor zavazuje, 
že smluvně zaváže své případné právní nástupce k tomu, že i tito budou mít povinnost informovat své 
případné právní nástupce o existenci a obsahu této Smlouvy ve znění všech případných pozdějších dodatků. 
 
POZNÁMKA: Je na Investorovi, jak bude své právní nástupce informovat o existenci a obsahu Smlouvy včetně 
všech pozdějších dodatků, např. zda od nich bude vyžadovat podepsané písemné prohlášení, že byli 
informováni, zda jim zašle doporučený dopis s dodejkou s přiloženou Smlouvou nebo zda je bude informovat 
jiným způsobem. 
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5.9 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti pak nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „ZRS“). Uveřejnění Smlouvy zajistí Město, a to ve lhůtě do 30 dní ode dne uzavření této 
Smlouvy. Neprodleně po uveřejnění této Smlouvy v registru smluv o tomto uveřejnění písemně informuje 
Investora. Investor není povinen správnost uveřejnění Smlouvy zkontrolovat. V případě, že Město z nějakého 
důvodu Smlouvu v registru smluv v uvedené lhůtě neuveřejní, vyhrazuje si Investor právo Smlouvu po 
uplynutí uvedené lhůty uveřejnit prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strana, která provedla opravu uveřejněné Smlouvy dle § 5 odst. 7 ZRS, odpovídá za její správnost 
obdobně. Druhá smluvní strana není povinna správnost provedené opravy zkontrolovat. 
 
5.10 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním výše 
uvedené smlouvy včetně všech jejích příloh, jakož i pozdějších změn Smlouvy prostřednictvím dodatků 
uzavřených smluvními stranami dle čl. 5.4 této Smlouvy, prostřednictvím registru smluv v rozsahu a 
způsobem vyplývajícím ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smlouva neobsahuje žádné informace, které by nemohly být uveřejněny podle ZRS, resp. které by nemohly 
být poskytnuty podle právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.  
 
5.11 Tato Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. (doplnit) na jeho (doplnit) 
zasedání, konaném dne (doplnit datum ve formátu den.měsíc.rok). 
 
V Pardubicích dne (doplnit)     V (doplnit) dne (doplnit) 
 
 
_______________________________    _______________________________ 

(doplnit zástupce statutárního města Pardubice)    (doplnit osobu jednající za 
Investora) 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – harmonogram realizace Investičního záměru anebo Nepeněžního plnění 
Příloha č. 2 –  koordinační situační výkres Investičního záměru 
Příloha č. 3 –  parametry Adaptačních opatření, k jejichž realizaci se Investor zavázal 
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Smlouva o spolupráci 
 
POZNÁMKA: Uzavření konkrétní Smlouvy o spolupráci je závislé na okolnostech každé jednotlivé věci, jakož i 
na dohodě smluvních stran o jejím obsahu. Podle toho se návrh smlouvy musí upravit, doplnit či změnit. Obsah 
Smlouvy o spolupráci reflektuje požadavky Pracovní skupiny a příslušných vlastníků a provozovatelů veřejné 
dopravní a technické infrastruktury v rámci jednání dle čl. II. odst. 4 Zásad. 
 
Statutární město Pardubice 
sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
číslo účtu: (doplnit) 
bankovní spojení: (název banky) 
zastoupené: … 
(dále jen „Město“) 
 
na straně jedné a 
 
(doplnit název právnické osoby / jméno a příjmení fyzické osoby) 
sídlem / bytem nepodnikající fyzické osoby:   … 
IČO právnické osoby / rodné číslo fyzické osoby:   … 
číslo účtu:        … 
bankovní spojení:      … 
zastoupený/á:        … 
(dále jen „Investor“) 
 
na straně druhé  
 
(Město a Investor společně dále jen „smluvní strany“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a podle § 86 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“), tuto Smlouvu: 
II. Úvodní ustanovení 
1.1 Tato Smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena na základě postupu smluvních stran 
dle dokumentu Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, schváleném Zastupitelstvem 
města Pardubice usnesením č. (doplnit) ze dne (doplnit) (dále jen „Zásady“) z důvodu navyšování nároků na 
veřejnou infrastrukturu včetně občanského vybavení a na veřejné služby vyplývajících z nárůstu hrubých 
podlažních ploch záměrů na území statutárního města Pardubice. 
 
1.2 Investor hodlá na území Města realizovat záměr (doplnit) na pozemku parc. č. (doplnit) v k.ú. 
(doplnit), sestávajícím se z následujících staveb a zařízení (doplnit) o navrhovaných parametrech (doplnit 
základní parametry staveb Investičního záměru v rozsahu výšky stavby, obestavěného prostoru, počtu 
bytových jednotek apod.) a o velikosti (doplnit) m2 HPP, kladoucí následující nároky na veřejnou 
infrastrukturu (doplnit) (dále jen „Investiční záměr“). Investiční záměr odpovídá Investičnímu záměru 
uvedenému v čl. I odst. 2 písm. a) Zásad. Investiční záměr bude rovněž zakreslen a popsán v koordinačním 
situačním výkresu, který bude přílohou č. 2 této Smlouvy. 
Součástí Investičního záměru jsou Adaptační opatření, uvedená v čl. 1.5 této Smlouvy. 
 
POZNÁMKA: Jak v případě, že Investor vstoupil do jednání se statutárním městem Pardubice před zahájením 
projekčních prací ve smyslu čl. II. odst. 1. Zásad, tak v případě, že Investor má již zpracovanou předběžnou 
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verzi projektové dokumentace Investičního záměru dle čl. II odst. 2 Zásad, je třeba, aby Investor doložil co 
nejpřesnější informace a zvažované parametry plánovaného Investičního záměru tak, aby z něj bylo možné 
dovodit velikost a umístění záměru, jeho nároky na veřejnou infrastrukturu a zejména hrubou podlažní plochu 
Investičního záměru pro stanovení hrubého odhadu výše Investičního příspěvku. Investorem poskytnuté 
informace, nebo odkaz na existující dokumentaci Investičního záměru, budou uvedeny přímo v čl. 1.2 Smlouvy 
o spolupráci. Podle toho se návrh smlouvy musí upravit, doplnit či změnit. Součástí Investičního záměru může 
být též Adaptační opatření dle čl. I. odst. 17 Zásad, jehož konkrétní parametry rovněž závisí na dohodě 
Investora se statutárním městem Pardubice. Poslední věta čl. 1.2 Smlouvy předpokládá závazek Investora 
realizovat určitá Adaptační opatření ve smyslu čl. I odst. 17 Zásad. V případě, že Investor žádná Adaptační 
opatření nerealizuje, bude tato věta ze Smlouvy vypuštěna. 

1.3 Předmětem této Smlouvy je závazek Investora poskytnout Městu Investiční příspěvek ve formě níže 
specifikovaného Peněžité plnění anebo Nepeněžního plnění ve smyslu čl. I. odst. 7. a 8. Zásad za účelem 
pokrytí nákladů na novou Veřejnou infrastrukturu nebo Veřejnou službu, kterou vyvolá realizace Investičního 
záměru dle čl. 1.2 této Smlouvy, a závazek Města poskytnout Investorovi nezbytnou součinnost při realizaci 
Investičního záměru. 
 
1.4 Investiční záměr uvedený v čl. 1.2 této Smlouvy klade ve smyslu § 88 StavZ na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu takové požadavky, že jej nelze realizovat bez vybudování příslušných nových staveb 
a zařízení nebo úpravy stávajících. Předmětem této smlouvy je tudíž rovněž níže specifikovaný závazek 
Investora na vlastní náklady takovou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu vybudovat či upravit a 
převést vlastnické právo k této veřejné dopravní a technické infrastruktuře na Město. 
 
1.5 Předmětem této Smlouvy je závazek Investora v rámci Investičního záměru realizovat Adaptační 
opatření ve smyslu čl. I odst. 17 Zásad, přičemž parametry Adaptačních opatření jsou konkretizována v příloze 
č. 3 této Smlouvy. Po ověření realizace dodržení parametrů Adaptačních opatření Městem má Investor nárok 
na poskytnutí slevy z Investičního příspěvku dle čl. 3.5 této Smlouvy. 
II. Závazky Investora 
 
Investiční příspěvek a jeho předpokládaná výše 
2.1 Investor se zavazuje poskytnout Městu dále specifikované Peněžité plnění anebo dále specifikované 
Nepeněžní plnění za účelem uvedeným v čl. 1.3 této Smlouvy. Celková předpokládaná výše Investičního 
příspěvku ve smyslu čl. I odst. 6 Zásad je pro Investiční záměr stanovena jako násobek počtu m2 hrubé 
podlažní plochy Investičního záměru, uvedené v DÚR, a částky (doplnit dle čl. III. odst. 3 Zásad podle navýšení 
o roční míru inflace). Celková předpokládaná výše Investičního příspěvku tak činí (doplnit) ,-Kč (slovy (doplnit) 
korun českých). Z toho předpokládaná výše Peněžitého plnění činí (doplnit) ,-Kč (slovy (doplnit) korun 
českých. 
 
Kompenzační záloha 
2.2 Investor se zavazuje poskytnout Městu v souladu s čl. I odst. 18 Zásad kompenzační zálohu ve výši 
(doplnit) % předpokládané výše Peněžitého plnění dle čl. 2.1 této Smlouvy, tj. ve výši (doplnit),-Kč (slovy 
(doplnit) korun českých). 
 
2.3  Kompenzační záloha bude Investorem složena do Programu veřejné infrastruktury, a to ve lhůtě do 
30 dní ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, společného povolení nebo jiného srovnatelného 
správního aktu nebo srovnatelného právního jednání stavebního úřadu, vydaného pro Investiční záměr. 
 
2.4 Kompenzační záloha bude v případě splnění závazků Investora započítána na Investiční příspěvek. 
 
Konečná výše Investičního příspěvku 
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2.5  Investor se zavazuje poskytnout Městu Investiční příspěvek, jehož konečná výše bude vypočtena 
jako násobek příslušného počtu m2 hrubé podlažní plochy Investičního záměru, ke kterým bylo vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí, pravomocné společné povolení nebo k němuž nabyl právní účinky územní 
souhlas, nebo ke kterým byl vydán stavebním úřadem souhlas s ohlášenou změnou v užívání stavby nebo 
k němuž byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí, a částky (doplnit dle čl. III. odst. 
3 Zásad podle navýšení o roční míru inflace); od takto stanovené částky bude v případě, že Investor podle 
podmínek této Smlouvy poskytuje Městu také Nepeněžní plnění, odečtena fixní hodnota tohoto 
Nepeněžního plnění ve výši dle čl. 2.9 an. této Smlouvy. 
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že případný rozdíl mezi předpokládanou výší Investičního 
příspěvku a konečnou výší Investičního příspěvku jde výhradně k tíži Investora, s výjimkou případu, kdy tento 
rozdíl vznikne v důsledku poskytnuté slevy za Adaptační opatření.  
 
POZNÁMKA: V případě, že součástí Investičního záměru bude Adaptační opatření může Zastupitelstvo města 
Pardubic rozhodnout o poskytnutí slevy Investorovi až do výše 200 Kč z 1m2 HPP Investičního záměru ve smyslu 
čl. III odst. 4 Zásad. 
 
Splatnost Investičního příspěvku 
2.7 Investiční příspěvek je splatný do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
bude vydáno pro Investiční záměr první pravomocné stavební povolení, společné povolení nebo jiný 
srovnatelný správní akt stavebního úřadu či právní jednání umožňující Investorovi začít stavět Investiční 
záměr (např. společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení podle § 116 StavZ), anebo do konce třetího měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž Investorovi vznikne právo provést oznámený Investiční záměr 
podle § 117 odst. 5 StavZ. 
 
POZNÁMKA: „v odůvodněných případech“ může být dohodnuta jiná lhůta splatnosti (např. pokud bude 
namísto peněžního plnění Investiční příspěvek plněn formou Nepeněžního plnění). Znění reflektuje nutnost 
pokrýt všechny eventuality umožňující Investorovi začít stavět Investiční záměr (nebo jeho část), proto lze pod 
sousloví „jiný srovnatelný správní akt či právní jednání stavebního úřadu umožňující Investorovi začít stavět 
Investiční záměr nebo jeho část“ podřadit nejen veřejnoprávní smlouvu dle § 116 StavZ, ale v případě 
Investičních záměrů nevyžadujících stavební povolení také územní rozhodnutí nebo jej nahrazující 
veřejnoprávní smlouvu dle § 78a StavZ, územní souhlas dle § 96 StavZ, společný souhlas dle § 96a StavZ, 
společné povolení dle § 94y StavZ, případně souhlas s ohlášenou stavbou nebo změnou v užívání stavby. 
 
2.8 Investiční příspěvek ve své konečné výši, snížené o poskytnutou slevu dle čl. III odst. 4 Zásad (bude-li 
poskytnuta) bude Investorem uhrazen vždy pouze bezhotovostně ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 2.7 této 
Smlouvy na transparentní účet Města číslo: (doplnit číslo účtu). Variabilním symbolem bude IČO Investora (v 
případě právnické osoby) nebo rodné číslo Investora (v případě fyzické osoby). 
 
Nepeněžní plnění 
2.9 Investor se zavazuje poskytnout Městu následující Nepeněžní plnění: 

g) vybudování nové Veřejné infrastruktury ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) StavZ, konkrétně (doplnit popis 
veřejné infrastruktury, obsahující kromě charakteristiky nové veřejné infrastruktury také potřebnou 
kapacitu této nové infrastruktury, její polohu nebo trasu, způsob a místo napojení na stávající 
veřejnou infrastrukturu); 

h) úpravy stávající Veřejné infrastruktury ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) StavZ, konkrétně (doplnit popis 
obdobně dle písmene a)) 

i) vybudování nové bytové jednotky či nových bytových jednotek, konkrétně (doplnit podrobný popis) 
nebo  

j) jinou movitou nebo nemovitou věc, na které se smluvní strany dohodnou (např. převod pozemku). 
(doplnit podrobný popis), 
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k) vypracování dokumentace nové či upravované Veřejné infrastruktury uvedené v písm. a) anebo b) ve 
smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

l) organizaci architektonické anebo urbanistické soutěže v souladu se soutěžním řádem České komory 
architektů týkající se (doplnit popis předmětu architektonické nebo urbanistické soutěže).  

V případě Nepeněžního plnění uvedeného výše v písm. a), b) anebo c) bude toto plnění popsáno obdobně, 
jako je popsán Investiční záměr v čl. 1.2 této Smlouvy, včetně počtu m2 HPP Nepeněžního plnění. 
Hodnota výše uvedeného Nepeněžního plnění je odborně odhadnuta na základě výše uvedeného popisu a 
případně též podrobnější dokumentace Nepeněžního plnění poskytnuté Investorem a stanovena fixní 
částkou a činí (doplnit) ,-Kč (slovy (doplnit) korun českých). V případě, že je Nepeněžním plněním vybudování 
Veřejné infrastruktury dle písm. a) tohoto ustanovení a Investor se rozhodne v souladu s čl. 2.12 této Smlouvy 
předat Městu tuto Veřejnou infrastrukturu spolu s pozemkem či pozemky, na kterých se nachází, nebude 
hodnota takového pozemku či pozemků součástí odhadované hodnoty Nepeněžního plnění. 
 
POZNÁMKA: konkrétní popis jednotlivých Nepeněžních plnění bude vždy výsledkem dohody mezi Investorem 
a Městem, které bude v souladu s čl. II. odst. 2. a 3. Zásad uplatňovat vůči Investorovi své podmínky a 
požadavky na Nepeněžní plnění, tj. na vybudování či úpravy nové Veřejné infrastruktury nebo na vybudování 
nových bytových jednotek či poskytnutí jiné nemovité věci, tak, aby toto Nepeněžní plnění mělo Městem 
požadované vlastnosti. Podle toho se návrh smlouvy musí upravit, doplnit či změnit. Samotný popis 
Nepeněžního plnění v čl. 2.9 této Smlouvy by měl odpovídat popisu Investičního záměru v čl. 1.2 této Smlouvy, 
tj. i v případě Nepeněžního plnění bude uvedeno, o jaký záměr se jedná, na jakém pozemku bude umístěn, 
jaké budou jeho základní parametry, včetně jeho rozlohy v m2 HPP, a jaké bude Nepeněžní plnění klást nároky 
na veřejnou infrastrukturu. 

2.10 Pokud je Nepeněžní plnění, uvedené v čl. 2.9 této Smlouvy, tvořené více stavbami ve smyslu § 2 odst. 
3 StavZ, které je možné samostatně užívat, může Investor plnit Nepeněžní plnění po částech, tvořených 
jednotlivými stavbami tak, jak jsou vymezeny výše. Jinak plní Investor Nepeněžní plnění jako celek. 
 
2.11 Investor se v případě Nepeněžního plnění, uvedeného v čl. 2.9 této Smlouvy, zavazuje na vlastní 
náklady zajistit  

d) vypracování příslušné dokumentace stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů,  

e) geodetické zaměření Nepeněžního plnění a vyhotovení příslušné dokumentace související se zápisem 
Nepeněžního plnění do katastru nemovitostí, a  

f) obstarat si veškerá potřebná rozhodnutí, povolení, stanoviska a souhlasy potřebné pro realizaci 
takového Nepeněžního plnění v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami.  

Dále Investor zajistí v souladu s příslušnými právními předpisy, že pro Nepeněžní plnění, uvedené v čl. 2.9 
této Smlouvy anebo každou část takového Nepeněžního plnění řádně vznikne právo tuto stavbu užívat ve 
smyslu § 119 an. StavZ (tj. že každá stavba tvořící Nepeněžní plnění bude řádně zkolaudována).  
 
2.12 Investor se zavazuje převést Nepeněžní plnění, uvedené v čl. 2.9 této Smlouvy, do vlastnictví Města, 
a to ve lhůtě do (doplnit) dní od vydání pravomocného kolaudační rozhodnutí pro Nepeněžní plnění nebo 
ode dne právních účinků kolaudačního souhlasu pro takové Nepeněžní plnění. Spolu s Nepeněžním plněním 
je Investor povinen předat Městu také dokumentaci skutečného provedení převáděného či poskytovaného 
Nepeněžního plnění, zpracovanou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, geometrický plán, záruční listy, technické listy, prohlášení o shodě a další související dokumentaci 
převáděného či poskytovaného Nepeněžního plnění, a to pro řádné, nerušené a bezpečné užívání předmětu 
Nepeněžitého plnění. 
Takto Investorem převáděné Nepeněžní plnění nesmí být (pokud nedojde k jiné dohodě) zatíženo věcným 
břemenem, zástavním právem na něm váznoucím či jiným věcným právem třetí osoby k předmětu 
Nepeněžního plnění. V případě, že je Nepeněžním plněním Veřejná infrastruktura, musí být Městu předána 
Investorem buď spolu s pozemkem či pozemky, na kterých se nachází, anebo musí Investor ve prospěch 
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Města zřídit na takovém pozemku či pozemcích, na nichž se Veřejná infrastruktura nachází, služebnost ve 
prospěch Města. 
 
POZNÁMKA: ustanovení čl. 2.12 Smlouvy předpokládá, že Investorem převáděné Nepeněžní plnění nebude 
zatíženo žádnými věcnými břemeny (služebnostmi, reálnými břemeny), avšak zejména v případě tzv. 
služebností inženýrské sítě ve smyslu § 1267 OZ lze připustit zatížení Nepeněžního plnění těmito služebnostmi 
(např. vedení rozvodu vysokého napětí nad pozemkem); tyto služebnosti však musí být ve Smlouvě dále 
konkretizovány. Podotýkáme, že zřízení služebností inženýrské sítě je coby soukromoprávní institut nezávislé 
na veřejnoprávních omezeních vlastníků dotčených nemovitostí plynoucích přímo ze zvláštních právních 
předpisů (např. § 24 odst. 3 písm. e) až h) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších 
předpisů), přičemž pro tato veřejnoprávní omezení ani nemusí být zřizována odpovídající věcná břemena. 
V harmonogramu by měl být vždy uveden termín kolaudace Nepeněžního plnění. 
 
2.13 Investor zajistí převod ze záruk za jakost týkajících se Nepeněžního plnění, uvedeného v čl. 2.12 této 
Smlouvy, na Město anebo sám poskytne Městu na takové Nepeněžní plnění záruky, a to po dobu trvání 
minimálně 60 měsíců ode dne předání stavby městu takového Nepeněžního plnění anebo každé části 
Nepeněžního plnění.  
 
Vybudování a úpravy nezbytné veřejné dopravní či technické infrastruktury 

2.14 K realizaci Investičního záměru uvedeného v čl. 1.2 této Smlouvy je ve smyslu § 88 StavZ nutné 
vybudovat nebo upravit stavby a zařízení veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, rozumí se jí 
následující veřejná dopravní anebo technická infrastruktura: (doplnit popis veřejné dopravní či technické 
infrastruktury, obsahující kromě její charakteristiky také potřebnou kapacitu této nové infrastruktury, její 
polohu nebo trasu, způsob a místo napojení na stávající veřejnou dopravní či technickou infrastrukturu). 
 
POZNÁMKA: konkrétní popis nezbytné veřejné dopravní nebo technické infrastruktury bude vždy výsledkem 
dohody mezi Investorem na straně jedné a Městem na straně druhé, které budou v souladu s čl. II. odst. 2 až 
4 Zásad uplatňovat vůči Investorovi své podmínky a požadavky na tuto veřejnou infrastrukturu tak, aby tato 
veřejná infrastruktura měla Městem požadované vlastnosti. Podle toho se návrh smlouvy musí upravit, 
doplnit či změnit. 
 
2.15 Investor se zavazuje vybudovat anebo upravit veřejnou infrastrukturu, uvedenou v čl. 2.14 této 
Smlouvy, svým jménem, na své náklady a na svoji odpovědnost. Součástí nákladů Investora jsou veškeré 
výdaje, které jsou potřebné pro sjednaný účel nebo přímo souvisí s vybudováním nové či úpravami stávající 
veřejné infrastruktury, uvedené v čl. 2.14 této Smlouvy. Investor se zavazuje, že nebude po Městu požadovat 
úhradu těchto nákladů. 
Investor se dále zavazuje k tomu, že na vlastní náklady zajistí geodetické zaměření veřejné infrastruktury, 
uvedené v čl. 2.14 této Smlouvy, a vyhotovení příslušné dokumentace související se zápisem takové veřejné 
infrastruktury do katastru nemovitostí. 
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany konstatují, že závazek Investora podílet se na vybudování 
anebo úpravách veřejné infrastruktury, uvedené v čl. 2.14 této Smlouvy, není Nepeněžním plněním dle čl. 2.9 
této Smlouvy a nelze jej tudíž odečíst od Investičního příspěvku dle čl. 2.5 této Smlouvy (a to včetně hodnoty 
pozemku či pozemků Investorem předávaných Městu spolu s veřejnou infrastrukturou dle čl. 2.17 této 
Smlouvy). 
 
2.16 Veřejnou infrastrukturu, uvedenou v čl. 2.14 této Smlouvy, se Investor zavazuje vybudovat či upravit 
do (doplnit počet) měsíců ode dne prvního pravomocného stavebního povolení, společného povolení nebo 
jiného srovnatelného správního aktu stavebního úřadu či právního jednání, umožňující investorovi začít 
budovat či upravit uvedenou Veřejnou infrastrukturu. Investor se rovněž zavazuje veřejnou infrastrukturu, 
uvedenou v čl. 2.14 této Smlouvy, řádně zkolaudovat do (doplnit počet) měsíců ode dne dokončení jejího 
vybudování či úprav tak, aby mohla být bez omezení užívána či provozována. 
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2.17 Investor se zavazuje  

a) vodohospodářskou infrastrukturu, která je součástí veřejné infrastruktury uvedené v čl. 2.14 této 
Smlouvy, ve lhůtě do (doplnit) dní od její kolaudace převést Městu; 

b) veřejnou dopravní infrastrukturu a veřejné osvětlení, která je součástí veřejné infrastruktury 
uvedené v čl. 2.14 této Smlouvy, převést Městu ve lhůtě do (doplnit) dní od její kolaudace. Město si 
však vyhrazuje právo odmítnout takovou veřejnou infrastrukturu od Investora převzít do doby, než 
bude postaven Investiční záměr v rozsahu alespoň (doplnit) % z celkového Investičního záměru; 

c) jinou veřejnou infrastrukturu než v písm. a) a b) tohoto ustanovení ve lhůtě do (doplnit) dní od 
kolaudace veřejné infrastruktury, uvedené v čl. 2.14 této Smlouvy, převést takovouto veřejnou 
infrastrukturu Městu.  

Články 2.12 a 2.13 této Smlouvy, týkající se závazků Investora předat Městu nepeněžní plnění, jeho 
dokumentaci a zajistit převod záruk za jakost na Město, se aplikují v případě veřejné infrastruktury uvedené 
v čl. 2.14 této Smlouvy přiměřeně. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností tato přiměřená aplikace zahrnuje 
zejména ustanovení čl. 2.12 této Smlouvy, podle něhož se Investor zavazuje bezúplatně předat Městu 
pozemek či pozemky, na kterých se nachází veřejná infrastruktura. 
 
POZNÁMKA: obdobná aplikace čl. 2.12 a 2.13 Smlouvy v případě převedení Veřejné infrastruktury dle čl. 2.17 
Smlouvy mimo jiné znamená, že takto Investorem vybudovaná a Městu převedená Veřejná infrastruktura 
(pokud nebude dohodnuto jinak) nesmí být zatížena věcným břemenem ani zástavním právem na něm 
váznoucím či jiným věcným právem třetí osoby k Veřejné infrastruktuře. Veřejná infrastruktura musí být 
Městu převedena Investorem buď spolu s pozemkem či pozemky, na kterých se nachází, anebo musí Investor 
ve prospěch Města zřídit na takovém pozemku či pozemcích, na nichž se Veřejná infrastruktura nachází, 
služebnost ve prospěch Města. Ohledně přípustných věcných břemen viz poznámka u čl. 2.12 Smlouvy výše. 
 
Další závazky Investora 
2.18 Investor se zavazuje v případě, že se rozhodne realizovat svůj Investiční záměr (neboť z této smlouvy 
mu neplyne povinnost svůj Investiční záměr realizovat), realizovat jej v souladu s čl. 1.2 této Smlouvy a dle 
příslušných termínů uvedených v harmonogramu vybudování Investičního záměru, Nepeněžního plnění 
anebo vybudování nové či úpravy stávající veřejné infrastruktury dle čl. 2.14 této Smlouvy. Harmonogram je 
přílohou č. 1 této Smlouvy. 
III. Závazky Města 
3.1 Město se zavazuje poskytnout Investorovi veškerou nezbytnou součinnost v rámci své samostatné 
působnosti pro realizaci jeho Investičního záměru ve smyslu čl. IV. odst. 2. Zásad. V rámci této součinnosti 
Město poskytne Investorovi součinnost k získání potřebných veřejnoprávních povolení, rozhodnutí či 
stanovisek a poskytne Investorovi veškerou potřebnou součinnost ve správních řízeních týkajících se umístění 
a realizace Investičního záměru (zejména v územním řízení, společném řízení, stavebním řízení a v řízeních 
souvisejících, včetně případného řízení o posuzování vlivů na životní prostředí), a to vždy na základě předchozí 
výzvy Investora k poskytnutí konkrétní součinnosti. Pokud si smluvní strany nesjednají jinak, je Město povinno 
poskytnout součinnost do patnácti (15) pracovních dní ode dne doručení výzvy Investora. Pro vyloučení 
jakýchkoli pochybností smluvní strany této Smlouvy konstatují, že Město není v rámci veškeré nezbytné 
součinnosti oprávněno zasahovat do výkonu státní správy. 
Protože realizace Investičního záměru vyžaduje vybudování nové či úpravy stávající veřejné dopravní anebo 
technické infrastruktury dle čl. 2.14 an. této Smlouvy, vztahuje se toto poskytování součinnosti i na 
vybudování takové veřejné infrastruktury. 
 
POZNÁMKA: konkrétní součinnost, vyžadovaná Investorem, bude muset být specifikována pro každý 
konkrétní Investiční záměr. Základním východiskem možných závazků Města je čl. IV. odst. 2. písm. a) až d) 
Zásad, to však smluvním stranám nebrání dohodnout si i poskytnutí součinnosti jiným způsobem. Město však 
bude vždy limitováno rozsahem své samostatné působnosti a právními předpisy, včetně obsahu obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statutu města Pardubic, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.2 Město si vyhrazuje možnost odmítnout poskytnout Investorovi nezbytnou součinnost požadovanou 
Investorem dle čl. 3.1 této smlouvy v případě, že bude zjištěno, že Investiční záměr může mít negativní 
dopady zjištěné v řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo Investor nebude plnit své závazky vůči Městu. 
 
3.3 Město se zavazuje poskytnout Investorovi veškerou nezbytnou součinnost v rámci své samostatné 
působnosti pro uskutečnění Nepeněžního plnění, uvedeného v čl. 2.9 an. této smlouvy, a to ve lhůtě a 
v rozsahu odpovídajícímu součinnosti poskytované Městem dle čl. 3.1 této smlouvy. 
 
3.4 Město se zavazuje ve lhůtě do sto dvaceti (120) dní ode dne předchozí výzvy Investora převzít do 
svého vlastnictví Investorem převáděné či poskytované Nepeněžní plnění dle čl. 2.9 an. této Smlouvy, nebo 
jeho část, a toto Nepeněžní plnění dále spravovat pod podmínkou, že jej Investor vybuduje či upraví v souladu 
s touto Smlouvou. Pro případ, že by Nepeněžní plnění  

d) nebylo Investorem vybudováno či upraveno v souladu s touto Smlouvou,  
e) nebylo řádně zkolaudováno, nebo 
f) Investor neposkytne Městu na Nepeněžní plnění nebo jeho část záruky dle čl. 2.13 této Smlouvy 

je Město oprávněno takové Nepeněžní plnění nepřevzít. 
Protože předmětem této Smlouvy je také závazek Investora vybudovat anebo upravit veřejnou 
infrastrukturu, uvedenou v čl. 2.14 této Smlouvy, uplatní se čl. 3.4 této Smlouvy ohledně podmínek převzetí 
takové veřejné infrastruktury Městem a následné správy takové veřejné infrastruktury přiměřeně. 
 
3.5 Město se zavazuje ověřit realizaci Investorem provedeného Adaptačního opatření, konkretizovaného 
v příloze č. 3 této Smlouvy, a to ve lhůtě do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vydáno 
pravomocné kolaudační rozhodnutí pro Investiční záměr nebo v němž nabude právních účinků kolaudační 
souhlas pro Investiční záměr. Pokud bude výsledkem tohoto ověření zjištění, že Adaptační opatření nebylo 
realizováno v souladu s touto Smlouvou, bude Investor písemně Městem vyzván k doplacení částky 
odpovídající slevě z Investičního příspěvku poskytnuté Městem dle čl. III odst. 4 Zásad, která činí (doplnit) ,-
Kč (slovy (doplnit) korun českých), a to ve lhůtě do 30 dní od doručení písemné výzvy Města na účet uvedený 
v čl. I odst. 2.8 této Smlouvy. 
 
POZNÁMKA: sleva, poskytovaná Městem Investorovi na základě čl. III odst. 4 Zásad, se promítá do určení 
konečné výše Investičního příspěvku. Sleva za realizaci Adaptačního opatření je tedy poskytnuta dříve, než 
dojde k samotné realizaci Investičního záměru. Proto je třeba dodatečně ověřit, zda k realizaci Adaptačního 
opatření došlo v souladu s čl. I odst. 1.5 této Smlouvy. K samotnému ověření dojde obvykle během kolaudace 
Investičního záměru, jak to předpokládají Zásady. Pokud se zjistí, že k realizaci uvedeného opatření nedošlo 
v souladu se Smlouvou, je Investor povinen poskytnutou slevu „vrátit“ Městu. 
IV. Další ujednání smluvních stran 
4.1 Investor jako záruku k zajištění svých závazků uvedených v čl. 2.1, 2.2, 2.5, 2.9, 2.11 až 2.13, 2.14 až 
2.18, 5.2 a čl. 5.6 této Smlouvy ve lhůtě do (doplnit počet) dnů ode dne uzavření Smlouvy: 

d) uzavře a zřídí ve prospěch Města bankovní záruku ve smyslu § 2029 an. OZ ve výši Investičního 
příspěvku, a to v rozsahu a znění předem Městem schváleným, a předloží originál záruční listiny 
předmětné bankovní záruky Městu, nebo 

e) zřídí ve prospěch Města ve smyslu § 1309 an. OZ zástavu k věci nemovité, a to: (doplnit konkrétní 
specifikaci), bytu nebo nebytového prostoru (doplnit konkrétní specifikaci), obchodnímu podílu 
(doplnit konkrétní specifikaci) nebo k cennému papíru (doplnit konkrétní specifikaci), nebo 
(POZNÁMKA: nehodící se v konkrétní uzavírané smlouvě vypustí, na konkrétní podobě zajištění se 
smluvní strany dohodnou.) 

f) sjedná s Městem níže konkretizované smluvní pokuty. 
Na konkrétní podobě zajištění shora uvedených závazků Investora se smluvní strany dohodnou v souladu s čl. 
VI. Zásad. 
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POZNÁMKA: Pokud Investor poskytne Městu bankovní záruku dle čl. 4.1 písm. a) této Smlouvy, touto zárukou 
bude ve prospěch Města neodvolatelně a bezpodmínečně zajištěna povinnost Investora řádně splnit své 
závazky, uvedené v této Smlouvě. Město bude oprávněno uplatnit písemně právo z bankovní záruky v případě, 
že Investor bude v prodlení s plněním některého svého závazku zajištěného bankovní zárukou po dobu delší 
(doplnit) dnů, a to i přes písemnou výzvu Města ke splnění takového závazku. Investor bude povinen nejpozději 
při podpisu této Smlouvy předložit Městu originál záruční listiny obsahující bezpodmínečný závazek banky 
vyplatit Městu bankovní záruku v případě nesplnění závazku Investora. Investor bude povinen zajistit platnost 
bankovní záruky po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Pokud si smluvní strany namísto bankovní záruky a namísto zřízení zástavy sjednají smluvní pokuty, musí 
konkretizovat závazky Investora těmito pokutami zajištěné (doplnit konkrétní závazky zajištění smluvní 
pokutou spolu s určením výše smluvní pokuty za každý den prodlení buď procentem z dlužné částky, nebo fixní 
částkou). Investor nebude v prodlení v případě, že mu Město v rozporu s touto Smlouvou odmítne po 
předchozí písemné výzvě Investora poskytnout součinnost nutnou ke splnění závazku. Nedohodnou-li si 
smluvní strany něco jiného, bude platit, že zaplacením smluvní pokuty dohodnuté v této Smlouvě se neruší 
povinnost Investora závazek splnit, ani právo Města vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 
 
4.2 Poruší-li Investor povinnost informovat své právní nástupce o existenci a obsahu této Smlouvy včetně 
všech jejích pozdějších dodatků v souladu s čl. 5.7 této Smlouvy, zavazuje se na výzvu Města bez jakýchkoli 
výhrad či podmínek zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
informační povinnosti, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy. 
 
POZNÁMKA: v souladu s čl. VI. odst. 1 Zásad musí být odpovídajícím způsobem zajištěny nejen závazky 
Investora, ale též závazky Města, obsažené v čl. 3.1, 3.3, 3.4 a 5.2 této Smlouvy (jinak by Smlouva byla 
nevyvážená). Konkrétní výše zajištění, stejně jako navržených smluvních pokut, bude vždy určena s ohledem 
na obsah konkrétní Smlouvy, totiž s ohledem na závazky Města.  
V. Závěrečná ustanovení 
5.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemném projednání dobrovolně, dle jejich 
pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si 
tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou si vědomy veškerých svých práv a povinností z této Smlouvy 
vyplývajících. 
 
5.2 Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných 
okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této Smlouvy. Takovou podstatnou okolností je také 
vydání stavebního povolení, společného povolení nebo jiného srovnatelného správního aktu stavebního 
úřadu či právního jednání umožňujícího Investorovi začít stavět Investiční záměr. 
 
5.3 Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou 
vyhotoveních a jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému stavebnímu úřadu. 
 
5.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Jiná forma změn Smlouvy je vyloučena. 
 
5.5 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to na dobu do dokončení Investičního záměru Investora, 
uvedeného v čl. 1.2 této Smlouvy. 
 
5.6 V případě úmyslu Investora převést svá práva a povinnosti k Investičnímu záměru na jiný subjekt, je 
Investor povinen Město o tomto svém úmyslu bez zbytečného odkladu písemnou formou vyrozumět. V 
případě, že se Investor rozhodne záměr nerealizovat a převede svůj Investiční záměr jako celek ve stejné 
podobě na třetí osobu, zavazuje se zajistit postoupení všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy 
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na třetí subjekt, Město k tomu poskytne nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že povaha Smlouvy 
postoupení nevylučuje, a souhlasí s ním. Pro případ, že by převod práva povinností z této smlouvy nebyl 
možný podle § 1895 an. OZ, zavazují se smluvní strany do 3 měsíců od doručení výzvy některé z nich uzavřít 
dodatek k této Smlouvě, jehož předmětem bude převod práv a povinností z této Smlouvy. 
 
5.7 Investor se zavazuje k tomu, že smluvně zaváže své případné právní nástupce k převzetí práv a 
povinností plynoucích z této Smlouvy. Pokud Investor tuto povinnost poruší, odpovídá Městu za škodu, která 
mu postupem v rozporu s tímto ujednáním vznikne. 
 
5.8 Investor se zavazuje k tomu, že bude své případné právní nástupce prokazatelně informovat o 
existenci a obsahu této Smlouvy ve znění všech případných pozdějších dodatků, a dále se Investor zavazuje, 
že smluvně zaváže své případné právní nástupce k tomu, že i tito budou mít povinnost informovat své 
případné právní nástupce o existenci a obsahu této Smlouvy ve znění všech případných pozdějších dodatků. 
 
POZNÁMKA: Je na Investorovi, jak bude své právní nástupce informovat o existenci a obsahu Smlouvy včetně 
všech pozdějších dodatků, např. zda od nich bude vyžadovat podepsané písemné prohlášení, že byli 
informováni, zda jim zašle doporučený dopis s dodejkou s přiloženou Smlouvou nebo zda je bude informovat 
jiným způsobem. 
 
5.9 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti pak nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „ZRS“). Uveřejnění Smlouvy zajistí Město, a to ve lhůtě do 30 dní ode dne uzavření této 
Smlouvy. Neprodleně po uveřejnění této Smlouvy v registru smluv o tomto uveřejnění písemně informuje 
Investora. Investor není povinen správnost uveřejnění Smlouvy zkontrolovat. V případě, že Město z nějakého 
důvodu Smlouvu v registru smluv v uvedené lhůtě neuveřejní, vyhrazuje si Investor právo Smlouvu po 
uplynutí uvedené lhůty uveřejnit prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strana, která provedla opravu uveřejněné Smlouvy dle § 5 odst. 7 ZRS, odpovídá za její správnost 
obdobně. Druhá smluvní strana není povinna správnost provedené opravy zkontrolovat. 
 
5.10 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním výše 
uvedené smlouvy včetně všech jejích příloh, jakož i pozdějších změn Smlouvy prostřednictvím dodatků 
uzavřených smluvními stranami dle čl. 5.4 této Smlouvy, prostřednictvím registru smluv v rozsahu a 
způsobem vyplývajícím ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smlouva neobsahuje žádné informace, které by nemohly být uveřejněny podle ZRS, resp. které by nemohly 
být poskytnuty podle právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.  
 
5.11 Tato Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. (doplnit) na jeho (doplnit) 
zasedání, konaném dne (doplnit datum ve formátu den.měsíc.rok). 
 
V Pardubicích dne (doplnit)     V (doplnit) dne (doplnit) 
 
 
_______________________________    _______________________________ 

(doplnit zástupce statutárního města Pardubice)    (doplnit osobu jednající za 
Investora) 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – harmonogram realizace Investičního záměru, Nepeněžního plnění anebo vybudování nové či 

úpravy stávající veřejné infrastruktury 
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Příloha č. 2 –  koordinační situační výkres Investičního záměru 
Příloha č. 3 –  parametry Adaptačních opatření, k jejichž realizaci se Investor zavázal 
 

 



   
 

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace  
uzavřené podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

Evidenční číslo smlouvy:  

 

 
Poskytovatel:  Statutární město Pardubice  
sídlo:                           Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČ:                     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:  326561/0100 
zastoupený:      Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 
 
příjemce:       Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú. 
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. U 154 
sídlo:   nám. Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ:   06372562 
DIČ:   neplátce DPH 
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:  280802285/0300 
zastoupený:  Mgr. Petrou Srdínkovou, ředitelkou ústavu 
 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Dne 8.10.2020 uzavřely mezi sebou smluvní strany Smlouvu o poskytnutí dotace, na základě níž 

poskytovatel poskytl příjemci investiční dotaci ve výši 17,000.000,- Kč z rozpočtových prostředků 
statutárního města Pardubice, a to za účelem financování části nákladů projektu příjemce 
s názvem „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK, z.ú.“ (dále jen 
„Smlouva“). 
 

2. Smluvní strany se ve Smlouvě mj. dohodly na tom, že účelu dotace musí být dosaženo nejpozději 
do 31. 12. 2021, a v návaznosti na toto ujednání byl dohodnut termín čerpání dotace a souvisejících 
lhůt nejpozději do 31. 12. 2021 a termín předložení vyúčtování dotace nejpozději do 31. 1. 2022.  



   
 

 
3. Příjemce dotace předložil poskytovateli žádost ze dne 1. 6. 2021 o prodloužení termínů uvedených 

v předchozím odstavci s odůvodněním, že dosud neobdržel předpokládané rozhodnutí o 
poskytnutí další dotace na tentýž projekt ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR coby 
Řídícího orgánu příjemce, a tudíž nebyla dosud uzavřena smlouva o dílo na realizaci projektu 
podporovaného z dotace města (původní předpoklad předání revitalizované stavby zhotoviteli byl 
původně stanoven ke dni 1. 4. 2021).  

 
4. Poskytovatel se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci rozhodl žádosti příjemce 

o úpravu smluvních podmínek vyhovět, a proto smluvní strany přistupují k uzavření následujícího 
dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).  
 

II. 
Předmět  Dodatku 

 
1. Smluvní strany mění čl. IV. Smlouvy, který nově zní takto: 

 
„Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2022.“ 
 

2. Smluvní strany mění čl. V. odst. 1 písm. j) Smlouvy, který nově zní takto: 

„j) předložit poskytovateli (prostřednictvím Odboru rozvoje a strategie MmP) vyúčtování 
realizovaného projektu nejpozději do 31. 1. 2023, v listinné podobě s připojeným podpisem 
oprávněného osoby včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,“.  

 
3. Smluvní strany mění v čl. VI. odst. 2 až 5 Smlouvy, které nově znějí takto: 

 
„2.  Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
  3.  Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku 2023.  

  4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 
příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31. 12. 2022. 

 
 5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit  

na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2022.“ 
 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

 



   
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto Dodatku 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 občanského zákoníku). 

 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý poskytovatel. 

 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah Dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Pardubicích dne ………..     V Pardubicích dne ……… 
 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 
……………………………                                …………………………………… 
Ing. Martin Charvát         Mgr. Petra Srdínková                                   
        primátor         ředitelka 
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1  
 

P R A V I D L A 
pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center  

na období roku 20212 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytování dotací z Programu podpory rodinných center se realizuje v souladu s následujícími 

právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů a související právní předpisy Evropské unie. Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami 
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice. 

 
2. Dotaci nelze poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím. 

 
3. Program podpory rodinných center je určen k podpoře rodin a prorodinných aktivit na území města.  
 
4. Celková výše Programu podpory rodinných center je limitována objemem finančních prostředků, 

které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice.  
 
5. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50.000,- Kč) 

může schválit finanční dotaci na základě doporučení Komise pro rodinu a děti při Radě města 
Pardubic (dále komise), pokud žadatel předloží elektronickou žádost včetně požadovaných příloh 
na elektronickém formuláři ve stanoveném termínu.  

 
6. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi 

statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). Smlouva o poskytnutí 
dotace nad 50.000,- Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města Pardubic. 

 
7. Dotace může být poskytnuta v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení Komise Evropských 

společenství č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis nebo ve smyslu Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 
služby obecného hospodářského zájmu platného od 29. 4. 2012. Každá dotace bude posouzena 
individuálně, zda do tohoto režimu spadá. 

 
8. U schválené dotace nad 50.000,- Kč za jeden projekt doloží žadatel aktuální potvrzení od finančního 

úřadu o bezdlužnosti. Doklad o bezdlužnosti bude předkládán před podpisem smlouvy současně 
s čestným prohlášením o splněných závazcích vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských 
obvodů, právnických osob, jejichž 100 % vlastníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž 
zřizovatelem či zakladatelem je statutární město Pardubice 
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II. 
Účel pro užití dotace 

 
1. Dotace z Programu podpory rodinných center je zaměřená na podporu, vzdělávání a pomoc 

rodinám prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí a udržování profesních znalostí 
a dovedností rodičů nejen na rodičovské dovolené, posilování mezigeneračního soužití v rodině, 
prevenci sociální izolace a sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, a to formou osvěty, 
vzdělávání, nácviku, tréninku, sdílení či poradenství.  

2. Dotace z Programu podpory rodinných center je zaměřená na podporu organizovaných činností 
celoročních i jednorázových aktivit.  

 
3. Oprávnění žadatelé:  

• Zapsané spolky 

• Obecně prospěšné společnosti 

• Církev a náboženské společnosti registrované podle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů) 

• Ústavy (zřízeny dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 
III. 

Podání žádosti 
 

1. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Portál občana 
na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Žádost o dotaci předložená na jiném, 
než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude přijata a bude z posuzování 
a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyřazena.   
 

2. Žadatel o dotaci musí být poskytovatel služeb působící na území statutárního města Pardubice 
(se sídlem v Pardubicích i mimo něj) poskytující své služby pro rodiny a děti, které mají bydliště 
na území statutárního města Pardubice. 
 

3. Žádost o dotaci musí splňovat všechny formální náležitosti a obsahovat povinné přílohy. Nesplnění 
všech náležitostí vč. požadovaných příloh je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování.   

4. Přílohy žádosti (např. kopie fotodokumentace, popis činnosti za předchozí rok, atd.), které budou 
převyšovat maximální možnou velikost žádosti o dotaci (20 MB) je možné po předchozí dohodě 
(telefonické, emailové) s administrátory dotací z Programu podpory rodinných center doručit 
elektronicky jinou formou (email, externí datové úložiště, datový nosič – CD, DVD, flash disk apod.).  

 
5. Termín pro podání žádostí o dotaci je: 26. 4. 2021 - 3. 5. 2021. 
 

6.5. V případě vypsání dalšího kola dotačního řízení budou postup a podmínky pro podání žádosti 

totožné. 

 
7.6. Žadatel nesmí na jeden projekt/činnost požádat o dotaci u statutárního města Pardubice z více 

zdrojů (z různých dotačních programů, rezerv, atd.). 

 
8.7. Záměr poskytnutí dotací z Programu podpory rodinných center bude zveřejněn na úřední desce 

s možností dálkového přístupu, v Radničním zpravodaji a na webových stránkách města. 
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IV. 

Podmínky a hodnocení žádostí 
 
1. Žádosti jsou hodnoceny dle kritérií, které jsou součástí těchto pravidel.  

 
2. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal v termínu upraveném ve smlouvě vyúčtování 

dotace za předcházející kalendářní rok. 
 

3. Hodnocení žádostí a projektů provádí Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic.  
 
4. Komise se seznámí se všemi předloženými projekty a následně posoudí každou žádost individuálně. 

V případě potřeby si komise může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace 
na svém jednání. Komise může navrhnout způsob užití dotace. 

 
5. Na základě doporučení komise Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic 

rozhodne o poskytnutí dotace a její výši.  
 

6. Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele, přičemž dotace může činit max. 90 %  
maximální výše dotace je 90 % celkových vynaložených nákladů projektu. Ve smlouvě o poskytnutí 
dotace bude sjednána podmínka minimální výše finanční spoluúčasti žadatele. V případě nesplnění 
podmínky této stanovené finanční spoluúčasti je žadatel povinen vrátit poměrnou část dotace na 
účet statutárního města Pardubice.  

 
 
 

V.  
Uznatelné a neuznatelné náklady 

 
1. Uznatelnými náklady pro čerpání dotací z Programu podpory rodinných center mohou být pouze 

takové, které přímo souvisí s podpořeným projektem či činností a bez jejichž vynaložení by 
podporovaný projekt či činnost nemohly být realizovány a zároveň tyto náklady vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.  
 
a) Uznatelné náklady jsou v souladu s finančním rozpočtem, který je součástí žádosti o poskytnutí    

dotace či upraveným rozpočtem na základě schválené výše poskytnuté dotace. 
 

b) Uznatelnými náklady jsou náklady vynaloženém v příslušném kalendářním roce, zaznamenané 
v účetnictví, kontrolovatelné a doložitelné originály účetních dokladů.  

 
2. Neuznatelnými náklady pro čerpání dotací z Programu podpory rodinných center jsou: 

 
a) Výdaje na stravování, pohoštění, občerstvení, dary, prezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček 

a podobných finančních produktů, vč. příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené 
s jejich uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj 
peněžní závazek (např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní 
poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH 
(pokud je příjemcem dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou 
vzájemného zápočtu. Z poskytnuté dotace nebudou hrazeny dále právní a ekonomické služby 
nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního města na jednotlivý projekt. 
 

b) Investiční výdajenáklady, nebyla-li dotace schválena jako investiční. Pro účely poskytování 
dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice se investičním výdajem rozumí:  
1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory 
majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých 
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doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movitéě věci nebo 
souboru majetku převyšuje částku 40.000,- Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále považuje 
technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,- Kč.  
2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 
software, databáze a ocenitelné práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých 
ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje 
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 
60.000,- Kč.  
 (pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
přičemž dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší 
než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se 
rozumí majetek, jehož doba  použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000,- 
Kč, a to včetně modernizace), nákupy pozemků a budov. 
 

c) Mzdové náklady, výdaje na zaměstnance (životní pojištění, penzijní pojištění), cestovné.  
 

d) Pořádání výjezdních zasedání, teambuildingů, zahraničních služebních cest, úhrada jízdného 
a vstupů na kulturní akce, památky, sportovní zařízení atd.  
 

e) Telefonní kupony a roaming, kancelářské potřeby, které nejsou specifikovány (na účetním 
dokladu musí být uveden výčet položek), nákup elektroniky a elektrických spotřebičů v celkové 
hodnotě nad 10 tis. Kč. 
 

f) Jakákoli přímá podpora klientů – tj. dárky, odměny pro děti v soutěžích, balíčky, sportovní 
vybavení, hračky, knihy apod. – tzn. nákup vybavení, které nezůstane v zařízení pro potřeby 
organizace. 

 
VI. 

Všeobecné podmínky 
 

1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží žádost o dotaci, rozpočet, finanční zajištění 
projektu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu z předešlého roku a ostatní povinné přílohy. 
Rozpočet na daný rok uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace. Žadatel, kterému bude 
dotace navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě výzvy upravený rozpočet na daný 
projekt, a to dle návrhu výše dotace. Rozpočet, resp. upravený rozpočet bude součástí smlouvy o 
poskytnutí dotace a položky v něm uvedené jsou závazné pro konečné vyúčtování. V případě 
nedodržení rozpočtu je příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace poskytovateli. 
 

 
2. Příjemce dotace se zavazuje: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na činnosti, které jsou v souladu s veřejnoprávní smlouvou. 
Odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke sjednanému účelu, nese 
statutární zástupce organizace (příjemce). V případě změn v osobě statutárního zástupce je 
nový statutární zástupce povinen písemným prohlášením převzít odpovědnost vyplývající ze 
stávající veřejnoprávní smlouvy, 

b) v konkrétních případech předložit na požádání reálné údaje o celkové činnosti organizace, 

c) umožnit členům Komise pro rodinu a děti a pracovníkům odboru sociálních věcí Magistrátu 
města Pardubic seznámit se s realizací činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a 
poskytnout součinnost při provádění finanční kontroly, 

d) neprodleně oznámit odboru sociálních věcí změnu stanov, bankovního spojení, statutárního 
zástupce a jiné změny (např. změna v projektu), které mohou podstatně ovlivnit náplň aktivit 
a způsob finančního hospodaření, 

e) vhodnou formou prezentovat poskytovatele dotace na veřejnosti. Jakékoliv použití loga 
statutárního města Pardubic musí být schváleno Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů 
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Magistrátu města Pardubic. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce dotace zasílat na 
e-mailovou adresu propagace@mmp.cz. 

 
3.    Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 

VII. 
Vyúčtování a závěrečné vyhodnocení dotace 

 
1. Příjemce má povinnost vést získanou dotaci ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj bylo možno 

zjistit údaje o použití dotace. Poskytnutá dotace v daném roce musí být v tomtéž roce využita 
a vyúčtována nejpozději do 31.12., není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jiné datum. 

 
2. Příjemce je povinen předložit oddělení ekonomickému a rozvojových koncepcí odboru sociálních 

věcí Magistrátu města Pardubic závěrečné vyhodnocení a vyúčtování projektu včetně kopií 
prvotních účetních dokladů nejpozději do data, které je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě. 

 
3. Současně s vyúčtováním bude předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu. 
 
4. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace na finanční položky 

uvedené v rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování 
může být akceptovaná max. 10 % odchylka u jednotlivých položek uvedených v rozpočtu. V případě 
přesunu finančních položek v rozpočtu o možnou odchylku (pouze v uplatněných položkách) doloží 
příjemce k vyúčtování novou úpravu rozpočtu. 

 
5. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce celou 

finanční částku, která byla použita na jiný účel bez odkladu na účet poskytovatele.  
 
6. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil vůbec, 

je nutné vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města.  
 
7. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu, bude příjemce písemně vyzván 

k vrácení poskytnuté dotace v plné výši. 
 
8. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce týkající se všech dotací, které příjemce 

obdržel. Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost. 
Komise pro rodinu a děti může navrhnout Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic 
účelově vázat využití finančních prostředků. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Pardubic po schválení 
jednotlivých dotací v orgánech města.  
 

2. Zřizovaným příspěvkovým organizacím a městským obvodům nelze dotaci z Programu podpory 
rodinných center poskytnout. 

 
3. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic dne  
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Příloha č. 1a) Kritéria hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory rodinných center  
                  1b) Kritéria pro stanovení výše dotace 

             
   Příloha č. 1a 

 
Kritéria hodnocení žádostí o dotaci  

1. Kvalita projektu: 
Obsah projektu odpovídá vyjádřenému záměru Programu podpory rodinných center 
na území města Pardubice a je v souladu s Komunitním plánem sociálních a souvisejících 
služeb města Pardubic na období 2021-2025 a dokumentem Pardubice – město přátelské 
rodině                                            (ano/ne)* 
*Pokud bude označena u položky možnost NE, projekt je vyřazen z dalšího hodnocení! 
 
2. Hodnotící kritéria:  

 
Kritérium 

Max. 
počet  
bodů 

Splňuje  
 

Splňuje 
částečně 

Nesplňuje  
 

1. Shoda projektu s účelem 
dotace 30 30 15 0 

2. Očekávaný přínos pro 
rodiny a komunitu  40 40 20 0 

3. Velikost cílové skupiny – 
počet pardubických rodin 10 10 5 0 

4. Dostupnost pro rodiny se 
specifickými potřebami 20 20 10 0 

Celkem  100    
 
Minimální počet dosažených bodů pro stanovení výše dotace je 50 bodů. 

Příloha č. 1b 
 
Kritéria pro stanovení výše dotace: 
Každá žádost bude posouzena podle navržených kritérií bodového hodnocení. Hodnocením získá každá 
žádost svůj koeficient, který se vypočítá podle vzorce:  

k = 
počet obdržených bodů 
maximálně možný počet 
bodů 

Následně u každé žádosti bude provedena redukce požadované částky tak, že bude vynásobena 
příslušným koeficientem: 

redukovaná částka = částka uvedená v žádosti o dotaci * k 

Posledním krokem bude stanovena výše dotace pro každou žádost jako podíl redukované částky 
a součtu všech redukovaných částek vynásobený celkovým objemem finančních prostředků k rozdělení: 

dotace v Kč = redukovaná částka *   vyčleněné finanční prostředky ∑ všech redukovaných částek 
 
Vypočtená částka dotace bude zaokrouhlena na stovky směrem dolů. 
Na stejný projekt může žadatel požádat o dotaci u statutárního města Pardubice pouze z jednoho zdroje. 
 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 5 měsíců od podání žádosti.  
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
 

Smlouva o spolupráci při zajištění projektu  
„Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „smlouva“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Statutární město Pardubice, 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 002 74 046,    
zastoupené ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města, 
jednající ve věcech smlouvy: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí 
kontakt: e-mail: iva.bartosova@mmp.cz, tel. 466859631 
(dále jen „Město“) 

 
 

2. MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., 
se sídlem Rabštejnská Lhota – Rabštejn 17, 537 01, 
IČO: 287 82 089, 
bankovní spojení: 1230811399/0800, 
zastoupená: Vladimírem Zbytkem, jednatelem společnosti    
kontakt: e-mail: vzbytek@drsvoboda.cz , tel. 702193701 
(dále jen „Poskytovatel péče“) 

 
 
 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb města Pardubic je dlouhodobě 
řešena ambulantní zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství (dále jen „zdravotní 
služby“ či „ordinace“) pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se  
např. o osoby bez domova, osoby žijící v ubytovnách či azylových domech, drogově závislé, 
cizince, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, různých léčeben a nemocnic (dále 
jen „cílová skupina“). Zajištění zdravotní služby pro tuto cílovou skupinu je opakovaně jedním 
z cílů víceletého Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb města Pardubic. V 
aktuálně platném Komunitním plánu na období 2021-2025 se této aktivitě věnuje opatření č. 
3.4.3 „Udržení dostupné lékařské péče pro cílovou skupinu“. 

 
2. Poskytovatel péče konstatuje, že je subjektem, který poskytuje ambulantní zdravotní péči 

zejména osobám ohroženým sociálním vyloučením („cílová skupina“), s projektem „Ordinace 
praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ (dále též „Projekt“) je srozuměn 
a je ochoten s Městem při realizaci Projektu spolupracovat, a to dle podmínek uvedených v 
této smlouvě. 
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III. Podmínky spolupráce 

 
1. Poskytovatel péče se v rámci potřebné součinnosti dle čl. II. této smlouvy zavazuje poskytovat 

zdravotní služby cílové skupině v ordinaci nacházející se v objektu čp. 324 v ulici Jana Palacha, 
a to prostřednictvím lékařky MUDr. Zdeny Zbytkové. V případě nepřítomnosti MUDr. Zdeny 
Zbytkové zajistí Poskytovatel péče zdravotní služby prostřednictvím jiného kvalifikovaného 
lékaře. O zástupu v době čerpání dovolené Poskytovatel péče Město vždy předem vyrozumí. 
V případě náhlé indispozice lékařky MUDr. Zdeny Zbytkové bude Město vyrozuměno bez 
zbytečného odkladu.  
 

2. Poskytovatel péče se zavazuje poskytovat zdravotní služby cílové skupině v úhrnném rozsahu 
šest hodin týdně dle provozního řádu schváleného Krajskou hygienickou stanicí Pardubického 
kraje. Ordinační hodiny budou blíže konkretizovány ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace, která bude uzavřena mezi oběma smluvními stranami.   

 

3. Město je v rámci dohledu nad plněním Projektu oprávněno kontrolovat dodržování 
ordinačních hodin a chod ordinace pro cílovou skupinu pacientů. Město se zavazuje provádět 
kontrolu prostřednictvím zaměstnanců odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
návštěvou ordinace, a to s respektem k zachování soukromí a důstojnosti pacientů  
a zdravotnického personálu.  
 

4. Poskytovatel péče se zavazuje Městu poskytnout součinnosti při průběžném hodnocení 
Projektu a každoročně dle schválené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace předkládat 
vyúčtování předmětné dotace včetně Závěrečné zprávy, která bude obsahovat mimo jiné  roční 
statistické údaje, zejména celkový počet registrovaných pacientů, skutečný počet klientů 
čerpajících péči za kalendářní rok, počet vyšetření a přehled nejčastějších obtíží. 
 

5. Město prohlašuje, že vzhledem k veřejné prospěšnosti Projektu má zájem finančně podpořit 
ty činnosti Poskytovatele péče, které vyvine v rámci spolupráce s Městem při realizaci 
Projektu, a to formou dotací. Konkrétní výše dotace a další podmínky finanční podpory budou 
řešeny v jednotlivých dotačních smlouvách. Žádost o poskytnutí dotace na kalendářní rok 2022 
se Poskytovatel péče zavazuje podat nejpozději do 12. ledna 2022, na kalendářní rok 2023 do 
konce listopadu 2022. Poskytovatel péče bere na vědomí, že rozhodnutí o poskytnutí dotace 
je v kompetenci orgánů Města, a že tato smlouva mu na poskytnutí dotace nezakládá žádný 
právní nárok.  

 
6. Město prohlašuje, že přenechává Poskytovateli péče movité věci – zdravotnické prostředky a 

další vybavení specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy k bezplatnému užívání za účelem 
poskytování zdravotních služeb cílové skupině, a to na dobu trvání této smlouvy. Movité věci 
budou Městu vráceny bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy.  
 

7. Poskytovatel péče se zavazuje zajistit si hardware i software nezbytný pro provoz ordinace 
všeobecného praktického lékaře a mobilní telefonní spojení na své náklady. 
 

8. Poskytovatel péče se zavazuje, že po předchozí žádosti Města umožní Městu pravidelnou 
inventarizaci jeho majetku – movitých věcí specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy.  Servis 
zdravotnických prostředků uvedených v této Příloze zajišťuje Město, nedohodnou-li se strany 
jinak.   
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IV. Ukončení smlouvy 
 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran na 
základě oboustranně projevené shodné vůle smluvní vztah ukončit, a to k datu uvedenému v 
takové dohodě, v případě, že poskytovatel péče nebude po dobu delší než dva měsíce schopen 
poskytovat sjednané zdravotní služby a nebude schopen zajistit poskytování zdravotních 
služeb ani prostřednictvím jiného kvalifikovaného lékaře. 
 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědí. Výpovědní doba činí 
dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena druhé smluvní straně.  

 
3. Poskytovatel péče je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že ho Město při jeho 

činnostech realizovaných v rámci spolupráce na Projektu finančně nepodpoří. 
 

4. Město je oprávněno tuto smlouvu vypovědět v případě, že   
- Poskytovatel péče poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy a nezjedná nápravu ani po 

předchozím upozornění Města,  
- Poskytovatel péče pozbude jakékoliv smluvní či zákonné oprávnění nezbytné pro splnění svých 

povinností podle této smlouvy, 
- v insolvenčním řízení bude rozhodnuto o úpadku Poskytovatele péče, nebo je-li insolvenční 

návrh ve věci Poskytovatele péče v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku, 
- poskytovatel péče vstoupí do likvidace. 

 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do od 01.02.2022 do 31.12.2023.  
 

2. Tam, kde nejsou práva a povinnosti smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku. 

 
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 

doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

 
4. Smluvní strany shodně konstatují, že v běžných záležitostech týkajících se provozu ordinace, 

postačí komunikace formou e-mailových zpráv. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že Město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy Město bezodkladně informuje Poskytovatele péče, nebyl-li kontaktní údaj 
Poskytovatele péče uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 
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7. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez podpisů. 

 
8. Poskytovatel péče prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe 

podpisem této smlouvy převezme.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Poskytovatel péče obdrží jedno 
vyhotovení a Město dvě vyhotovení.  

 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
v souladu se zákonem 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.  

 
11. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode 

dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 
 

12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují 
zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   

 
Příloha č. 1 – Seznam vybavení ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
 
 
V Pardubicích dne …………………    V Pardubicích dne ………………… 
 
 
 
……………………………………………...    …………………………………………….... 
statutární město Pardubice    MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem   zastoupený Vladimírem Zbytkem 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubice č. R/               /2022   ze dne………………… 
Michaela Stránská, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu města 

Pardubic 
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                                                                   Příloha č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění Projektu  

Seznam vybavení ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve vlastnictví                        
statutárního města Pardubice 

Položka počet 

Držák na papírové role Omniprax 1 ks 

Konferenční židle ISO plast (pro pacienta) 2 ks 

Skříň na léčivé přípravky   1 ks 

Stolky na přístroje a nástroje  1 ks 

Kartoteční skříň 4zásuvková  2 ks 

Chladnička Zanussi ZRG10800WA (na biolog. materiál, na léčiva) 2 ks 

Externí teploměr do chladničky – TFA 14.6009.30  2 ks 

Osobní váha s výškoměrem KERN  1 ks 

Resuscitační set od fy ASKER 1 ks 

Tlakoměr OMRON M3 NEW 1 ks 

 i-TEMP, digitální lékařský teploměr s velkým displejem  1 ks 

Svítilna vyšetřovací Fortelux N, Riester 1 ks 

EMITNÍ MISKA, nerez ocel, objem 500 ml  2 ks 

Souprava základních nástrojů OMNIPRAX 1 ks 

Nůžky na obvazy – Lister 1 ks 

Otoskop E-SCOPE DIREKT 1 ks 

Stolek do čekárny šedý 1 ks 

Židle do čekárny plastové šedé 5 ks 

Fonendoskop Littmann CLASSIC II S.E. pro dospělé 1 ks 

Věšák do čekárny 1 ks 

Zástěna – paraván pro odložení oděvu pacienta 1 ks 

Věšák (němý sluha) - odložení oděvu pacienta 1 ks 
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Optotyp 1 ks 

Vybavení k určení barvocitu 1 ks 

Glukometr  1 ks 

Nepřenosná uzamykatelná schránka  1 ks 

Ústní vzduchovody – MIX velikostí (10ks v balení) 1 ks 

Multifunkce Brother DCP-L2500D  1 ks 

Analyzátor Quikread GO vč. příslušenství 1 ks 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /22 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

PROZRAK o.p.s., 
 sídlo: Wintrova I 1123, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 
 IČO: 22855076, 
 bankovní spojení: 240032749/0300, 
 zastoupené: PhDr. Dagmar Fidlerovou, ředitelkou  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2635/2021 
(Směrnice č. 11/2021 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2022 ve 

výši 498.600,00 Kč (slovy: Čtyřistadevadesátosmtisícšestsetkorunčeských) na realizaci projektu 
„Mít oči k vidění“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 30.08.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 90685/2021,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 06.01.2023 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2022. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2022. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě, 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a soudní 
poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemcem dotace 
plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu, 

d) investiční výdaje, nebyla-li dotace schválena jako investiční. Pro účely poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice se investičním výdajem rozumí: 
1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory 
majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci nebo 
souboru majetku převyšuje částku 40.000,- Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále 
považuje technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,- 
Kč. 
2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 
software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých 
ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje 
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 
60.000,- Kč. 

e)  právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního  
      města na jednotlivý projekt.       

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 



 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 0,4 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 0,4 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 
nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 
neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 



 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 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).  

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová PhDr. Dagmar Fidlerová 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2022 ze dne 20.01.2022   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 



 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
1.1  Materiálové náklady celkem 14 600,00
 -  kancelářské potřeby 12 000,00
 -  vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 22 000,00
1.2  Nemateriálové náklady celkem 30 000,00
 -  cestovní náhrady 10 000,00
 -  poštovné 200,00
 -  telefony 9 000,00
 -  služby cizích firem 21 000,00
2.1  Mzdové náklady 360 000,00
 -  OON na DPČ 164 000,00
 -  OON na DPP 50 000,00
 -  OON na příkazní smlouvy 25 100,00
  -  hrubé mzdy 161 100,00
2.2  Odvody na soc. a zdrav.pojištění 94 000,00
 -  pojistné k prac. poměru, DPČ a příkazní sml. 95 000,00
Celkové náklady projekt 569 400,00 498 600,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Statutární město Pardubice 498 600,00

Celkové příjmy z projektu 498 600,00

Příjmy 498 600,00
Výdaje 569 400,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-70 800,00

Příloha č. 1 - ROZPOČET 
PROZRAK o.p.s.

Mít oči k vidění 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3.

 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /22 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

PROZRAK o.p.s., 
 sídlo: Wintrova I 1123, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 
 IČO: 22855076, 
 bankovní spojení: 240032749/0300, 
 zastoupené: PhDr. Dagmar Fidlerovou, ředitelkou  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2635/2021 
(Směrnice č. 11/2021 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2022 ve 

výši 269.000,00 Kč (slovy: Dvěstěšedesátdevěttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Centrum 
integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 30.08.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 90686/2021,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 06.01.2023 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2022. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2022. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě, 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a soudní 
poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemcem dotace 
plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu, 

d) investiční výdaje, nebyla-li dotace schválena jako investiční. Pro účely poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice se investičním výdajem rozumí: 
1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory 
majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci nebo 
souboru majetku převyšuje částku 40.000,- Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále 
považuje technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,- 
Kč. 
2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 
software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých 
ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje 
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 
60.000,- Kč. 

e)  právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního  
      města na jednotlivý projekt.       

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 



 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 0,4 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 0,4 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 
nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 
neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 



 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 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).  

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová PhDr. Dagmar Fidlerová 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2022 ze dne 20.01.2022   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 



 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
1.1  Materiálové náklady celkem 18 000,00
 -  kancelářské potřeby 6 000,00
 -  vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 21 000,00
- pomůcky na cvičení (hry) 4 000,00
1.2  Nemateriálové náklady celkem 13 000,00
 -  cestovní náhrady 0,00
 -  poštovné 200,00
 -  telefony 5 000,00
 -  služby cizích firem 14 000,00
2.1  Mzdové náklady 220 000,00
 -  hrubé mzdy 57 000,00
 -  OON na DPP 165 000,00
 -  OON na příkazní smlouvy 10 800,00
2.2  Odvody na soc. a zdrav.pojištění 18 000,00
 -  pojistné k prac. poměru, DPČ a příkazní sml. 20 000,00
Celkové náklady projekt 303 000,00 269 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Statutární město Pardubice 269 000,00

Celkové příjmy z projektu 269 000,00

Příjmy 269 000,00
Výdaje 303 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Příloha č. 1 - ROZPOČET 
PROZRAK o.p.s.

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-34 000,00

CIP (Centrum integrované péče pro děti 
s poruchami binokulárního vidění)

 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 3 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /22 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, 
 sídlo: Košumberk 80, 538 54 Luže, 
 státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR 

z 29.5.2012, č.j. 17268 – VI/2012, 
 IČO: 00183024, 
 bankovní spojení: 13731531/0710, 
 zastoupené: MUDr. Václavem Volejníkem, CSc., ředitelem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2635/2021 
(Směrnice č. 11/2021 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2022 ve 

výši 100.000,00 Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských) na realizaci projektu „Zdravá dětská noha“ 
(dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 29.07.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 79873/2021,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 06.01.2023 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2022. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2022. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě, 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a soudní 
poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemcem dotace 
plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu, 

d) investiční výdaje, nebyla-li dotace schválena jako investiční. Pro účely poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice se investičním výdajem rozumí: 
1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory 
majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci nebo 
souboru majetku převyšuje částku 40.000,- Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále 
považuje technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,- 
Kč. 
2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 
software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých 
ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje 
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 
60.000,- Kč. 

e)  právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního  
      města na jednotlivý projekt.       

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 



 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 0,4 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 0,4 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 
nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 
neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 



 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 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).  

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová MUDr. Václav Volejník, CSc. 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2022 ze dne 20.01.2022   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 



 

Název akce/projektu

Výdaje na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná dotace v 

Kč
Brožura 3 000 Kč 0 Kč

Závazné stanovisko - formulář 1 500 Kč 0 Kč

Prohlášení zákonného zástupce dítěte - formulář 1 500 Kč 0 Kč

Doprava 7 000 Kč 0 Kč

Mzdové náklady 130 000 Kč 100 000 Kč

Celkové výdaje na akci/projekt 143 000 Kč 100 000 Kč

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice 100 000 Kč

Dotace od jiných poskytovatelů 0 Kč

Sponzorské dary a příspěvky 0 Kč

Výtěžek ze vstupného 0 Kč

Členské příspěvky 0 Kč

Platby účastníků 0 Kč

Vlastní zdroje 0 Kč

Ostatní (rozepište):

Celkové příjmy na akci/projekt 100 000 Kč

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč
Příjmy 100 000 Kč
Výdaje 143 000 Kč

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU - Příloha č. 1

-43 000 Kč
+ (zisk)
- (ztráta)

Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a bude podle 
něj požadováno vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace a jejich výše uvedená ve sloupci
"Požadovaná dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce a přesně definujte položky, které
budou hrazeny z dotace města.

Zdravá dětská noha
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sĄǎĞŶĠ�ĚĄŵǇ͕�ǀĄǎĞŶş�ƉĄŶŽǀĠ͕�  

 
ŵĂƚĞƌŝĄů͕�ũĞŚŽǎ�ƐƚƌĂŶǇ�ƉƌĄǀĢ�ǌĂēşŶĄƚĞ�ēşƐƚ͕�ŵĄ�ƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚ�program prevence kriminality ŶĂ�ŽďĚŽďş�
let 2022ʹϮϬϮϲ� ƉƌŽ� ŵĢƐƚŽ� WĂƌĚƵďŝĐĞ. WŽŬĂǎĚĠ� ƉƎŝ� ƚĠƚŽ� ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚŝ� ŶĂŚůĠĚŶƵ� ĚŽ� ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŬǉĐŚ�
ƉƎĞŚůĞĚƽ� Ă� s ƉŽƚĢƓĞŶşŵ� ŵŽŚƵ� ŬŽŶƐƚĂƚŽǀĂƚ͕� ǎĞ� ĚůĞ� ƚĢĐŚƚŽ� ƷĚĂũƽ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ŶĞũƐŽƵ� ƉƎşůŝƓ�
ŽŚƌŽǎĞŶǉŵ�ŵşƐƚĞŵ�ǌ�ŚůĞĚŝƐŬĂ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�Ă�ũĞũiĐŚ�ŶĞŐĂƚŝǀŶşĐŚ�ũĞǀƽ͘�dŽ ƐƚĄůĞ�platş. �ůĞ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�
ǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ� ǌ ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ�ĚǀŽƵ� ůĞƚ͕� ƚĞĚǇ� ƌŽŬƽ�ϮϬϮϬ�Ă�ϮϬϮϭ� ũĞ�ƉŽƚƎĞďĂ�ƵǀĢĚŽŵŝƚ� Ɛŝ͕� ǎĞ� ƚƵ�ŵĄŵĞ�
ŶŽǀĠ͕� ŶĞŽēĞŬĄǀĂŶĠ� ƐŝƚƵĂĐĞ͕� ŬƚĞƌĠ�ŵŽŚŽƵ�ŵşƚ� ǀůŝǀ� ŶĂ� ŬĂǎĚŽĚĞŶŶş� ǎŝǀŽƚ͕� ŶĂ� ǀƓĞŵŽǎŶĠ� ƐŝƚƵĂĐĞ͘�
DŶŽŚŽ�ůŝĚş�ďǇůŽ�ŶƵĐĞŶŽ�ďǉƚ�ĚůŽƵŚĠ�ƚǉĚŶǇ�Ă�ŵĢƐşĐĞ�ďĞǌ�ƓŝƌƓşŚŽ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ŬŽŶƚĂŬƚƵ͘�dŽ�ƐĞ�ƉƌŽũĞǀŝůŽ�
ǀĞ�ǌǀǉƓĞŶĠ�ƐƉŽƚƎĞďĢ�ĂůŬŽŚŽůƵ͕�ƚĂďĄŬƵ�Ă�ƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶĢ�ŝ�ĚĂůƓşĐŚ�ŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚ�ůĄƚĞŬ͘�DŶŽŚŽ�ůŝĚş�
ŵĢůŽ�Ă�ŵĄ�ŶŝǎƓş�ƉƎşũŵǇ͕�ŵŶŽǌş�ƉƎŝƓůŝ�Ž�ŵŽǎŶŽƐƚ�ƉŽĚŶŝŬĂƚ�Ă�ǀǇĚĢůĄǀĂƚ�ƚĂŬ�ƉĞŶşǌĞ͘���ƚŽ�ǀƓĞĐŚŶŽ�ũƐŽƵ�
ƌŝǌŝŬŽǀĠ�ĨĂŬƚŽƌǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ŵŽŚŽƵ�ƐƚĄƚ�ǌĂ�ƉŽƚĞŶĐŝĄůŶĢ�ƉĂƚŽůŽŐŝĐŬǉŵ�ĐŚŽǀĄŶşŵ͘� 

WƌŽƚŽ�ƉŽǌŝƚŝǀŶĢ�ŚŽĚŶŽƚşŵ�<ŽŶĐĞƉēŶş�ƉůĄŶ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŚŽ�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ na 
ĚĂůƓş�ŽďĚŽďş͘���ƚĂŬĠ�Ɛŝ�ĚŽďƎĞ�ƵǀĢĚŽŵƵũŝ͕�ǎĞ�ǌĂ�ŬŽŶĐĞƉēŶşŵ�ƉůĄŶĞŵ�ŝ�ƉůĄŶǇ�ŶĂ�ũĞĚŶŽƚůŝǀĠ�ƷƐĞŬǇ�
ƐƚŽũş� ĂŶĂůǇƚŝĐŬĠ� ŝ� ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐŬĠ� ŵǇƓůĞŶş� ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ� ůŝĚş͘� �ŚĐŝ� ŽĐĞŶŝƚ� ƉƌĄĐŝ� ǀƓĞĐŚ͕� ŬƚĞƎş� ƐĞ� ŶĂ�
ǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶş�ŬŽŶĐĞƉĐĞ�ƉŽĚşůĞůŝ͘�WƎĞĚĞǀƓşŵ�ĂůĞ�ĚĢŬƵũŝ�ǀƓĞŵ͕�ŬƚĞƎş�Ɛ�ŽŚƌŽǎĞŶǉŵŝ�Ă�ƉŽƚĞŶĐŝŽŶĄůŶĢ�
ƌŝǌŝŬŽǀǉŵŝ�ƐŬƵƉŝŶĂŵŝ�ƉƌĂĐƵũş͘���şŬǇ�Ŷŝŵ�ǀƓĞŵ�ǀ ŶĄƐ�ŵƽǎĞ�ǌƽƐƚĄǀĂƚ�ƉŽĐŝƚ�ŝ�ƉƎĞƐǀĢĚēĞŶş͕�ǎĞ�ǀ�ƌĄŵĐŝ�
vlasti ǎŝũĞŵĞ�ǀ�ũĞĚŶŽŵ�ǌ�ŶĞũďĞǌƉĞēŶĢũƓşĐŚ�ŵĢƐƚ͘�sĞ�ŵĢƐƚĢ͕�ŬƚĞƌĠ pro prevenci ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ĚĢůĄ�
maximum.   

�ĄŵǇ�Ă�ƉĄŶŽǀĠ͕�ǀĢƎşŵ͕�ǎĞ�ƐƚĞũŶǉ�ƉŽĐŝƚ�ďƵĚĞƚĞ�ŵşƚ�ƉŽ�ƉƎĞēƚĞŶş�ƉƎĞĚŬůĄĚĂŶĠŚŽ�ŵĂƚĞƌŝĄůƵ͘�� 
  

/ŶŐ͘�DĂƌƚŝŶ��ŚĂƌǀĄƚ� 
ƉƌŝŵĄƚŽƌ�ŵĢƐƚĂ�� 
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^ǇƐƚĠŵ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ǀ �ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝĐĞ 
Prevence kriminality  
Zahrnuje soubor ŶĞƌĞƉƌĞƐŝǀŶşĐŚ� ŽƉĂƚƎĞŶş͕� ƚĞĚǇ� ǀĞƓŬĞƌĠ� ĂŬƚŝǀŝƚǇ� ǀǇǀşũĞŶĠ� ƐƚĄƚŶşŵŝ͕�
ǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶşŵŝ� ŝ� ƐŽƵŬƌŽŵŽƉƌĄǀŶşŵŝ� ƐƵďũĞŬƚǇ� ƐŵĢƎƵũşĐş� Ŭ� ƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶş� ƉĄĐŚĄŶş� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ                
Ă� ƐŶŝǎŽǀĄŶş� ŽďĂǀ� ǌ� Ŷş͘� WĂƚƎş� ƐĞŵ� ŽƉĂƚƎĞŶş͕� ũĞũŝĐŚǎ� ĐşůĞŵ� ēŝ� ĚƽƐůĞĚŬĞŵ� ũĞ� ǌŵĞŶƓŽǀĄŶş� ƌŽǌsahu               
Ă� ǌĄǀĂǎŶŽƐƚŝ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� Ă� ũĞũşĐŚ� ŶĄƐůĞĚŬƽ͕� Ăƛ� ũŝǎ� ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ� ŽŵĞǌĞŶş� ŬƌŝŵŝŶŽŐĞŶŶşĐŚ�
ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚş�ŶĞďŽ�ƉƽƐŽďĞŶşŵ�ŶĂ�ƉŽƚĞŶĐŝĄůŶş�ƉĂĐŚĂƚĞůĞ�Ă�ŽďĢƚŝ�ƚƌĞƐƚŶǉĐŚ�ēŝŶƽ͘�:ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ŽƉĂƚƎĞŶş�
ƐŽĐŝĄůŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ͕�ƐŝƚƵĂēŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ͕�ǀēĞƚŶĢ�ŝŶĨŽƌŵŽǀĄŶş�ǀĞƎĞũŶŽƐƚŝ�Ž�ŵŽǎŶŽƐƚĞĐŚ�ŽĐŚƌĂŶǇ�ƉƎĞĚ�
ƚƌĞƐƚŶŽƵ�ēŝŶŶŽƐƚş�Ă�ƉŽŵŽĐŝ�ŽďĢƚĞŵ�ƚƌĞƐƚŶǉĐŚ�ēŝŶƽ͘�WƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ƷǌĐĞ�ƐŽƵǀŝƐş�Ɛ�ƉƌĞǀĞŶĐş�
ĚĂůƓşĐŚ�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉĂƚŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ�ũĞǀƽ͕�ǌ�ŶŝĐŚǎ�Ŭ�ŶĞũǌĄǀĂǎŶĢũƓşŵ�ƉĂƚƎş�ŶĞũƌƽǌŶĢũƓş�ĨŽƌŵǇ�ǌĄǀŝƐůŽƐƚş͘  

Prevence kriminality zahrnuje:  

¾ ƐŽĐŝĄůŶş�ŽƉĂƚƎĞŶş͕�ŬƚĞƌĄ�ƐĞ�ǌĂďǉǀĂũş�ƐŽĐŝĄůŶşŵŝ�Ă�ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉŵŝ�ƉƌŽďůĠŵǇ�ʹ ǌĂŵĢƎƵũş se na 
ŽŚƌŽǎĞŶĠ� ũĞĚŝŶĐĞ� Ă� ũĞũŝĐŚ� ƌŽĚŝŶǇ͕� ŶĂ� ƐŬƵƉŝŶǇ� ŽďǇǀĂƚĞů� Ă� ŵĢƐƚƐŬĠ� ēĄƐƚŝ� Ɛ� ĐşůĞŵ� ǌŵĢŶŝƚ�
ŶĞƉƎşǌŶŝǀĠ�ƐŽĐŝŽĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕� 

¾ ƐŝƚƵĂēŶş�ŽƉĂƚƎĞŶş ʹ ũĞũŝĐŚ�ĐşůĞŵ�ũĞ�ŽŵĞǌŽǀĄŶş�ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚş�Ŭ�ƉĄĐŚĄŶş�ƚƌĞƐƚŶĠ�ēŝŶŶŽƐƚŝ͕�ǌǀǇƓŽǀĄŶş�
ŵŽǎŶŽƐƚŝ� ĚŽƉĂĚĞŶş� ƉĂĐŚĂƚĞůĞ͕� ƐŶŝǎŽǀĄŶş� ǌŝƐŬƽ� ǌ� ƚƌĞƐƚŶĠ� ēŝŶŶŽƐƚŝ� ǌĞũŵĠŶĂ� ƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝ�
ŽƉĂƚƎĞŶşŵŝ͕� 

¾ ŝŶĨŽƌŵŽǀĄŶş�ŽďēĂŶƽ�Ă�ũĞũŝĐŚ�ĂŬƚŝǀŝǌĂĐĞ ʹ ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶş�ŝŶĨŽƌŵĂĐş�Ž�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş�ƐŝƚƵĂĐŝ͕�
Ž�ƷēŝŶŶǉĐŚ�ĨŽƌŵĄĐŚ�ŽďƌĂŶǇ�ƉƎĞĚ�ƚƌĞƐƚŶŽƵ�ēŝŶŶŽƐƚş�Ă�ǌĂƉŽũĞŶş�ŽďēĂŶƽ�ĚŽ�ĂŬƚŝǀŶşŚŽ�ǌƉƽƐŽďƵ�
ǌǀǇƓŽǀĄŶş�ǀůĂƐƚŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�ŝ�ďĞǌƉĞēş�ƐǀĠŚŽ�ŽŬŽůş͕� 

¾ ďƵĚŽǀĄŶş�ƌĞĂůŝǌĂēŶşĐŚ�ŬĂƉĂĐŝƚ ʹ ƉŽƐŝůŽǀĄŶş�ƐǇƐƚĠŵƵ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ǀēĞƚŶĢ�ƉŽĚŵşŶĞŬ����
ƉƌŽ� ƌĞĂůŝǌĂĐŝ� ŶĄƌŽĚŶşĐŚ͕� ƌĞŐŝŽŶĄůŶşĐŚ� Ă� ůŽŬĄůŶşĐŚ� ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶşĐŚ� ƐƚƌĂƚĞŐŝş� Ă� ǌĂũŝƓƚĢŶş� ũĞũŝĐŚ�
ĨŝŶĂŶēŶş�ƉŽĚƉŽƌǇ͕� 

¾ ŚůĂǀŶş�ĐşůŽǀĠ�ƐŬƵƉŝŶǇ͕�ŶĂ�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶş�ƉƽƐŽďĞŶş�ǌĂŵĢƎƵũĞ͕� ůǌĞ�ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝǌŽǀĂƚ�ũĂŬŽ�
ƐŬƵƉŝŶǇ�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉĂƚŽůŽŐŝĐŬǉŵŝ� ũĞǀǇ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�Ɛ�ŬƌŝŵŝŶĄůŶş�ǌŬƵƓĞŶŽƐƚş͘�^Ğŵ�ƉĂƚƎş�
ǌĞũŵĠŶĂ�ĚĢƚŝ�Ă�ŵůĂĚŝƐƚǀş͕�ƐŬƵƚĞēŶş�ēŝ�ƉŽƚĞŶĐŝĄůŶş�ƉĂĐŚĂƚĞůĠ�Ă�ŽďĢƚŝ�ƚƌĞƐƚŶǉĐŚ�ēŝŶƽ, komunity.  

 

^ǇƐƚĠŵ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ  
�ĄŬůĂĚĞŵ� ƷƐƉĢƓŶĠ� ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ� ũĞ� ĞĨĞŬƚŝǀŶş� ƐǇƐƚĠŵ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� ŶĂ� ƷƌŽǀŶŝ� ǀůĄĚǇ� �Z͘� Je 
ēůĞŶĢŶ�ĚŽ�ƚƎş�ƷƌŽǀŶş�ʹ ƌĞƉƵďůŝŬŽǀĠ͕�ŬƌĂũƐŬĠ�Ă�ŵĢƐƚƐŬĠ. <ŽŽƌĚŝŶĂēŶş�ƌŽůŝ�ǀƽēŝ�ĂŬƚŝǀŝƚĄŵ�ŶĂ�ǀƓĞĐŚ�
ƷƌŽǀŶşĐŚ�ƉůŶş�ZĞƉƵďůŝŬŽǀǉ�ǀǉďŽƌ�ƉƌŽ�ƉƌĞǀĞŶĐŝ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�;ZsWW<Ϳ͘�s�ƌĄŵĐŝ ƐǇƐƚĠŵƵ ũĞ�ƉŽƐşůĞŶĂ�
ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶş�Ă�ŵĞƚŽĚŝĐŬĄ�ƌŽůĞ�ŬƌĂũƽ�ǀƽēŝ�ŽďĐşŵ�ƐƉĂĚĂũşĐşŵ�ĚŽ�ũĞũŝĐŚ�ƷǌĞŵŶş�ƉƽƐŽďŶŽƐƚŝ͘ 

WƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� ŶĂ� ƷƌŽǀŶŝ� ƐƚĄƚƵ - vůĄĚĂ� ŝŶŝĐŝƵũĞ� Ă� ƵƐŶĂĚŸƵũĞ� ēŝŶŶŽƐƚ� ǀ� ŽďůĂƐƚŝ� ƐŽĐŝĄůŶş�                   
Ă�ƐŝƚƵĂēŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ͘� 
WƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� ŶĂ� ƷƌŽǀŶŝ� ŬƌĂũĞ - ŵĂũş� ǀ� ƐǇƐƚĠŵƵ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶş�                        
a pŽĚƉƽƌŶŽƵ�ƌŽůŝ͘� 
WƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ŶĂ�ƷƌŽǀŶŝ�ŵşƐƚŶş�ƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇ - ǀǇƚǀĄƎş�Ă�ƵƉƌĂǀƵũĞ�ƉƌŽŐƌĂŵǇ�Ɛ�ŽŚůĞĚĞŵ�ŶĂ�
ŵşƐƚŶş�ƉŽĚŵşŶŬǇ͕�ŶĞďŽƛ�ŬĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚĢ�ĚŽĐŚĄǌş�ŶĂ�ƷƌŽǀŶŝ�ŽďĐş�Ă�ēƚǀƌƚş͕�Ă�ŵŶŽŚĠ�ƉƎşēŝŶǇ�ůǌĞ�ƎĞƓŝƚ�
ƉŽƵǌĞ�ůŽŬĄůŶĢ͘� 
�Ă� ĨƵŶŐŽǀĄŶş� Ă� ƌŽǌǀŽũ� ƐǇƐƚĠŵƵ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� ŶĂ� ƌĞƉƵďůŝŬŽǀĠ͕� ŬƌĂũƐŬĠ� Ă� ůŽŬĄůŶş� ƷƌŽǀŶŝ�
ǌŽĚƉŽǀşĚĄ�ƌĞƐŽƌƚ�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ�ǀŶŝƚƌĂ��Z͘� 
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jƌŽǀŶĢ�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶşĐŚ�ĂŬƚŝǀŝƚ 
^ŽĐŝĄůŶş�Ă�ƐŝƚƵĂēŶş�ƉƎşƐƚƵƉǇ�ƐĞ�ǀǌĄũĞŵŶĢ�ĚŽƉůŸƵũş�ǀ�ƉƌŝŵĄƌŶş͕�ƐĞŬƵŶĚĄƌŶş�Ă�ƚĞƌĐŝĄƌŶş�ƉƌĞǀĞŶĐŝ, kdy 
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶş�ĂŬƚŝǀŝƚǇ�ƐĞ�ƵƐŬƵƚĞēŸƵũş�ŶĂ�ĐĞůŽƐƚĄƚŶş͕�ƌĞŐŝŽŶĄůŶş�ŝ�ŵşƐƚŶş�ƷƌŽǀŶŝ͘ 

¾ WƌŝŵĄƌŶş� ƉƌĞǀĞŶĐĞ ǌĂŚƌŶƵũĞ� ƉƎĞĚĞǀƓşŵ� ǀǉĐŚŽǀŶĠ͕� ǀǌĚĢůĄǀĂĐş͕� ǀŽůŶŽēĂƐŽǀĠ͕� ŽƐǀĢƚŽǀĠ�                
Ă� ƉŽƌĂĚĞŶƐŬĠ� ĂŬƚŝǀŝƚǇ� ǌĂŵĢƎĞŶĠ� ǌĞũŵĠŶĂ� ŶĂ� ŶĞũƓŝƌƓş� ǀĞƎĞũŶŽƐƚ͘� �ǀůĄƓƚŶş� ƉŽǌŽƌŶŽƐƚ� ũĞ�
ǌĂŵĢƎĞŶĂ�ŶĂ�ƉŽǌŝƚŝǀŶş�ŽǀůŝǀŸŽǀĄŶş�ǌĞũŵĠŶĂ�ĚĢƚş Ă�ŵůĄĚĞǎĞ�;ǀǇƵǎşǀĄŶş�ǀŽůŶĠŚŽ�ēĂƐƵ͕�ŵŽǎŶŽƐƚŝ�
sƉŽƌƚŽǀŶşŚŽ�ǀǇǎŝƚşͿ͘ dĢǎŝƓƚĢ�ƉƌŝŵĄƌŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ƐƉŽēşǀĄ�ǀ�ƌŽĚŝŶĄĐŚ͕�ǀĞ�ƓŬŽůĄĐŚ�Ă�ǀ� ůŽŬĄůŶşĐŚ�
ƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀşĐŚ͘ 

¾ ^ĞŬƵŶĚĄƌŶş� ƉƌĞǀĞŶĐĞ ƐĞ� ǌĂďǉǀĄ� ƌŝǌŝŬŽǀǉŵŝ� ũĞĚŝŶĐŝ� Ă� ƐŬƵƉŝŶĂŵŝ� ŽƐŽď͕� Ƶ� ŶŝĐŚǎ� ũĞ� ǌǀǉƓĞŶĄ�
ƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶŽƐƚ͕� ǎĞ� ƐĞ� ƐƚĂŶŽƵ� ƉĂĐŚĂƚĞůŝ� ŶĞďŽ� ŽďĢƛŵŝ� ƚƌĞƐƚŶĠ� ēŝŶŶŽƐƚŝ� ;ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĄ�
ƐŽĐŝĄůŶş� ƉĠēĞͿ͕� ŶĂ� ƐŽĐŝĄůŶĢ� ƉĂƚŽůŽŐŝĐŬĠ� ũĞǀǇ� ;ŶĂƉƎ͘� ĚƌŽŐŽǀĠ� Ă� ĂůŬŽŚŽůŽǀĠ� ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ͕�
ǌĄƓŬŽůĄĐƚǀş͕� ŐĂŵďůĞƌƐƚǀş͕� ƉŽǀĂůĞēƐƚǀş͕� ǀĂŶĚĂůŝƐŵƵƐ͕� ŝŶƚĞƌĞƚŶŝĐŬĠ� ŬŽŶĨůŝŬƚǇ͕� ĚůŽƵŚŽĚŽďĄ�
ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶŽƐƚͿ�Ă�ƉƎşēŝŶǇ�ŬƌŝŵŝŶŽŐĞŶŶşĐŚ�ƐŝƚƵĂĐş͘ 

¾ dĞƌĐŝĄƌŶş�Ɖƌevence ƐƉŽēşǀĄ�ǀ�ƌĞƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝ�ŬƌŝŵŝŶĄůŶĢ�ŶĂƌƵƓĞŶǉĐŚ�ŽƐŽď�;ƉƌĂĐŽǀŶş�ƵƉůĂƚŶĢŶş�
ǀē͘�ƌĞŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ͕�ƐŽĐŝĄůŶş�Ă�ƌŽĚŝŶŶĠ�ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕�ƉŽŵŽĐ�ƉƎŝ�ǌşƐŬĄǀĄŶş�ďǇĚůĞŶş�ad.Ϳ͘�:Ğũşŵ�ĐşůĞŵ�
ũĞ�ƵĚƌǎĞƚ�ĚŽƐĂǎĞŶĠ�ǀǉƐůĞĚŬǇ�ƉƎĞĚĐŚŽǌşĐŚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐş�Ă�ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŶĞĨƵŶŬēŶşŚŽ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�
ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ 

 

 
 

  



6 

dǀŽƌďĂ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉĐŚ�ŵĂƚĞƌŝĄůƽ�ŶĂ�ƷƌŽǀŶŝ�ƐƚĄƚƵ 
  

sůĄĚĂ� �ĞƐŬĠ� ƌĞƉƵďůŝŬǇ� ƉƎŝũşŵĄ� ŽĚ� ƌŽŬƵ� ϭϵϵϲ� ƐƚƎĞĚŶĢĚŽďĠ� ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬĠ� ŵĂƚĞƌŝĄůǇ� ƉƌŽ� ŽďůĂƐƚ�
ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ͕� ŬƚĞƌĠ� ǌĂƌƵēƵũş� ŬŽŶƚŝŶƵŝƚƵ� ƌĞĂůŝǌĂĐĞ� ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶş� ƉŽůŝƚŝŬǇ� ƐƚĄƚƵ͕� ũĞũş�
zkvaůŝƚŸŽǀĄŶş� Ă� ƵƐŵĢƌŸŽǀĄŶş� ƉŽĚůĞ� ǀǉǀŽũĞ� ƚƌĞƐƚŶĠ� ēŝŶŶŽƐƚŝ� Ă� ƉŽƚƎĞď� ƉƌĂǆĞ͘� �ŬƚƵĄůŶşŵ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉŵ�ŵĂƚĞƌŝĄůĞŵ� ũĞ�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ǀ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝĐĞ ŶĂ� ůĠƚĂ�ϮϬϭϲ�Ăǎ�
ϮϬϮϬ͕�ŬƚĞƌĄ�ďǇůĂ�ƐĐŚǀĄůĞŶĂ�ƵƐŶĞƐĞŶşŵ�ǀůĄĚǇ�ē͘�ϲϲ�ǌĞ�ĚŶĞ�Ϯϱ͘�ůĞĚŶĂ�ϮϬϭϲ͕�ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶa hƐŶĞƐĞŶşŵ�
ǀůĄĚǇ�ē͘�ϲϱϮ�ǌĞ�ĚŶĞ�ϭϱ͘ϲ͘ϮϬϮϬ�;ĚĄůĞ�ũĞŶ�ͣ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ͞Ϳ͘�sůĄĚĂ�ǀ�Ŷş�ĚĞĨŝŶƵũĞ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƉƌŝŽƌŝƚǇ͕�ƉƌŝŶĐŝƉǇ�
Ă� ŽŬƌƵŚǇ� ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶş� ƉŽůŝƚŝŬǇ� ƐƚĄƚƵ� ŶĂ� ĚĂŶĠ�ŽďĚŽďş͘� ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ� ŶĂǀĂǌƵũĞ� ŶĂ� ƉŽǌŶĂƚŬǇ� ƉůǇŶŽƵĐş�               
ǌ�ƉƌƽďĢǎŶĠŚŽ�ŚŽĚŶŽĐĞŶş�ƉƎĞĚĐŚŽǌş�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͕�ƵƌēƵũĞ�ĐşůĞ͕�ƉƌŝŶĐŝƉǇ�Ă�ƉƌŝŽƌŝƚǇ�ŶŽǀĠ�ǀůĄĚŶş�ƉŽůŝƚŝŬǇ�
ǀ� ŽďůĂƐƚŝ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� Ă� ĚĞĨŝŶƵũĞ� ŽďƐĂŚ� ƐǇƐƚĠŵƵ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� ǀ� ƌĄŵĐŝ� �ĞƐŬĠ�
ƌĞƉƵďůŝŬǇ�ŶĂ�ƷƌŽǀŶŝ�ƐƚĄƚƵ͕�ŬƌĂũƽ�Ă�ŽďĐş͘� 

  

�şůĞ�Strategie  
1. ZŽǌǀşũş� ǀǇďƵĚŽǀĂŶǉ� ƐǇƐƚĠŵ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ͕� ƉŽƐŝůƵũĞ� ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ͕� ŬŽŵƉĞƚĞŶĐĞ� 

Ă� ŬĂƉĂĐŝƚǇ� ƌĞůĞǀĂŶƚŶşĐŚ� ƉĂƌƚŶĞƌƽ͕� ƌŽǌƓŝƎƵũĞ� ƉƌŽƐƚŽƌ� ƉƌŽ� ƉƽƐŽďĞŶş� ĚŽďƌŽǀŽůŶşŬƽ� ƉƎŝ�
ǌĂũŝƓƛŽǀĄŶş� ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ� Ă� ǀĞƎĞũŶĠŚŽ� ƉŽƎĄĚŬƵ͕� ƉƎŝēĞŵǎ� ƐĞ� ŽƉşƌĄ� ƌŽǀŶĢǎ� Ž�ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶş�
ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ�Ă�ǀĢĚĞĐŬĠ�ƉŽǌŶĂƚŬǇ͘ 

2. Poskytuje pomoc a poradĞŶƐƚǀş� ŽďĢƚĞŵ� ƚƌĞƐƚŶĠ� ēŝŶŶŽƐƚŝ� ƐĞ� ǌǀůĄƓƚŶşŵ� ǌĂŵĢƎĞŶşŵ� ŶĂ�
ƐŬƵƉŝŶǇ� ǌǀůĄƓƛ� ǌƌĂŶŝƚĞůŶǉĐŚ� ŽďĢƚş͕� ƉƎŝēĞŵǎ� ƐĞ� ƐŶĂǎş� ƉŽŵŽĐ� Ă� ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş� ŶĂĚĄůĞ�
ƌŽǌƓŝƎŽǀĂƚ� Ă� ǌŬǀĂůŝƚŸŽǀĂƚ͘� 3. WƎŝ� ƉƌĄĐŝ� Ɛ� ƉĂĐŚĂƚĞůŝ� ƐĞ� ǌĂŵĢƎƵũĞ� ŶĂ� ŶĂƌƽƐƚĂũşĐş� ƉƌŽďůĠŵ�
ŬƌŝŵŝŶĄůŶş� ƌĞĐŝĚŝǀǇ͕� ŶĂ� ƷēŝŶŶĢũƓş ƌĞƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝ� ƉĂĐŚĂƚĞůƽ� Ă� ƉƌĞǀĞŶĐŝ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� ĚĢƚş� 
Ă�ŵůĄĚĞǎĞ͘� 

3. hƉůĂƚŸƵũĞ�ŬŽŵƉůĞǆŶş�ƉƎşƐƚƵƉ�Ŭ�ƎĞƓĞŶş�ǌǀǉƓĞŶĠ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ǀ� ůŽŬĂůŝƚĄĐŚ͕�ŬĚĞ� ŝ� ũĞũş�ƉƎşēŝŶǇ�
ũƐŽƵ�ŚůƵďŽŬĠ�Ă�ǀşĐĞǌĚƌŽũŽǀĠ�;ƚǇƉŝĐŬǇ�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ǀǇůŽƵēĞŶĠ�ůŽŬĂůŝƚǇͿ͘� 

4. ZĞĂŐƵũĞ�ŶĂ�ŶŽǀĠ�ŚƌŽǌďǇ�Ă�ƚƌĞŶĚǇ�ǀ�ŽďůĂƐƚŝ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�Ă�ǀĞƎĞũŶĠŚŽ�ƉŽƎĄĚŬƵ͕�Ă�ĂƉůŝŬƵũĞ�
ŶŽǀĠ�ĞĨĞŬƚŝǀŶş�ƉƎşƐƚƵƉǇ�Ŭ�ũĞũŝĐŚ�ƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶş͘� 

  

DĞƚŽĚǇ�Ă�ŶĄƐƚƌŽũĞ�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ 
¾ �ĂŵĢƎƵũĞ�ƐĞ�ŶĂ�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶş�Ă�ƉŽĚƉƽƌŶĠ�ƌŽůĞ�ŬƌĂũƽ͕�ƉƌĂŬƚŝĐŬǉ�ǀǉŬŽŶ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�

ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� ŶĂ� ƷƌŽǀŶŝ� ŽďĐş� Ă� ŵĢƐƚ͕� ĂŶĂůǇƚŝĐŬŽƵ� Ă� ŬŽŶĐĞƉēŶş� ēŝŶŶŽƐƚ͕� ǀǇƚǀĄƎĞŶş� ŵĂƉ�
ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ͕�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ĞĨĞŬƚŝǀŝƚǇ�ŽƉĂƚƎĞŶş�ƐŵĢƎƵũşĐş�ŽĚ�ŵĢƎĞŶş�ĞĨĞŬƚŝǀŝƚǇ�ƉƌŽĐĞƐƵ�
Ŭ�ĞĨĞŬƚŝǀŝƚĢ�ĚŽƉĂĚƵ͕�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�ƌĞĂůŝǌĄƚŽƌƽ�ǀ�ŽďůĂƐƚŝ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ͘� 

¾ sǇƵǎşǀĄ�ŶĄƐƚƌŽũĞ�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ͕�ƐŝƚƵĂēŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ͕�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ǀ�ŬŽŵƵŶŝƚĄĐŚ�
ũĂŬŽ� ŬŽŵƉůĞǆŶşŚŽ� ƐǇƐƚĠŵƵ�ŽƉĂƚƎĞŶş͕� ƌĞĂůŝǌĂĐĞ� ƐƉĞĐŝĨŝĐŬǉĐŚ�ƉƌŽũĞŬƚƽ͕� ĚŽƚĂēŶş� ƉŽĚƉŽƌǇ�
aktiviƚ͕� ƉƌŽŐƌĂŵƽ Ă� ƉƌŽũĞŬƚƽ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ͕� ƌĞĂůŝǌĂĐĞ� ǀǉǌŬƵŵƽ� Ă� ƉŽĚƉŽƌǇ�
ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶş�ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ͘� 

¾ �şůĞŵ�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ǀ�ƌĄŵĐŝ�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ũĞ�ƉŽĚƉŽƌŽǀĂƚ�ƚĂŬŽǀĠ�ĂŬƚŝǀŝƚǇ�Ă�ƉƌŽũĞŬƚǇ͕�ŬƚĞƌĠ�
ďƵĚŽƵ� ƐŵĢƎŽǀĂƚ� Ŭ� ŽĚƐƚƌĂŶĢŶş� ŬƌŝŵŝŶĄůŶşŚŽ� ĐŚŽǀĄŶş͕� Ă� ŬƌŝŵŝŶĄůŶĢ� ƌŝǌŝŬŽǀĠŚŽ� ĐŚŽǀĄŶş� 
Ă�ũĞĚŶĄŶş�ǀ�ƌĄŵĐŝ�ĚĞĨŝŶŽǀĂŶǉĐŚ�ĐşůŽǀǉĐŚ�ƐŬƵƉŝŶ͘� 
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^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ƐĞ�ŶĞǀĢŶƵũĞ�ŽďůĂƐƚĞŵ͕�ŬƚĞƌĠ�ƐŝĐĞ�Ɛ�ƉƌĞǀĞŶĐş�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ƷǌĐĞ�ƐŽƵǀŝƐĞũş͕�ĂůĞ�ũƐŽƵ�ƵƉƌĂǀĞŶǇ�
ƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉŵŝ�ǀůĄĚŶşŵŝ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŵŝ�Ă�ŬŽŶĐĞƉĐĞŵŝ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ƐĞ�ũŝŵŝ�ƚĂƚŽ�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ǌĂďǉǀĄ�ƉŽƵǌĞ�
ǌĞ�ƐǀĠŚŽ�ƵǎƓşŚŽ�ƉŽŚůĞĚƵ͘�DĞǌŝ�ƚĂŬŽǀĠ�ƉĂƚƎş�ŶĂƉƎ: 

¾ Koncepce boje proti extremismu (na jednotlivĄ�ůĠƚĂͿ 
¾ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝŬǇ�ƉƌŽ�ďŽũ�ƉƌŽƚŝ�ƚĞƌŽƌŝƐŵƵ�ŽĚ�ƌ͘�ϮϬϭϯ� 
¾ <ŽŶĐĞƉĐĞ�ďŽũĞ�ƉƌŽƚŝ�ŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶĠŵƵ�ǌůŽēŝŶƵ�ĚŽ�ƌŽŬƵ�ϮϬϮϯ� 
¾ sůĄĚŶş�ŬŽŶĐĞƉĐĞ�ďŽũĞ�Ɛ�ŬŽƌƵƉĐş�ŶĂ�ůĠƚĂ�ϮϬϭϴ-2022 
¾ <ŽŶĐĞƉĐĞ�ƌŽǌǀŽũĞ�ēĞƐŬĠŚŽ�ǀĢǌĞŸƐƚǀş�ĚŽ�ƌŽŬƵ�ϮϬϮ5 
¾ EĄƌŽĚŶş�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ƉƌŽƚŝĚƌŽŐŽǀĠ�ƉŽůŝƚŝŬǇ�ŶĂ�ŽďĚŽďş�ϮϬϭϬ��Ăǎ�ϮϬϭϴ 
¾ �ĚƌĂǀş�ϮϬϮϬ�ʹ EĄƌŽĚŶş�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ŽĐŚƌĂŶǇ�Ă�ƉŽĚƉŽƌǇ�ǌĚƌĂǀş�Ă�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŶĞŵŽĐş 
¾ EĄƌŽĚŶş�ĂŬēŶş�ƉůĄŶ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ĚĢƚƐŬǉĐŚ�ƷƌĂǌƽ� 
¾ �ŬēŶş�ƉůĄŶ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ĚŽŵĄĐşŚŽ�Ă�ŐĞŶĚĞƌŽǀĢ�ƉŽĚŵşŶĢŶĠŚŽ�ŶĄƐŝůş�ŶĂ�ůĠƚĂ�ϮϬϭϵʹ2022 
¾ EĄƌŽĚŶş�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ďŽũĞ�ƉƌŽƚŝ�ŽďĐŚŽĚŽǀĄŶş�Ɛ ůŝĚŵŝ�ǀ��Z�ϮϬϭϲ-2019) 
¾ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ǌĂēůĞŸŽǀĄŶş�ϮϬϮϭ�ʹ 2030 
¾ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ďŽũĞ�ƉƌŽƚŝ�ƐŽĐŝĄůŶşŵƵ�ǀǇůŽƵēĞŶş�ŶĂ�ŽďĚŽďş�ϮϬϭϲ�ʹ 2020 
¾ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ� ƌŽǀŶŽƐƚŝ͕� ǌĂēůĞŶĢŶş� Ă� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐĞ� ZŽŵƽ� ;^ƚƌĂƚĞŐŝĞ� ƌŽŵƐŬĠ� ŝŶƚĞŐƌĂĐĞ� ϮϬϮϭ� ʹ 

2030) 
¾ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ƉƌŽ�ƉƌĄĐŝ�WŽůŝĐŝĞ��Z�ǀĞ�ǀǌƚĂŚƵ�Ŭ ŵĞŶƓŝŶĄŵ 
¾ <ŽŶĐĞƉĐĞ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�Ă�ƎĞƓĞŶş�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬǇ�ďĞǌĚŽŵŽǀĞĐƚǀş�ǀ��Z�ĚŽ�ƌŽŬƵ�ϮϬϮϬ 
¾ EĄƌŽĚŶş�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ŽĐŚƌĂŶǇ�ƉƌĄǀ�ĚĢƚş�ϮϬϮϭ-2029 
¾ EĄƌŽĚŶş�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ƉƌŝŵĄƌŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ƌŝǌŝŬŽǀĠŚŽ�ĐŚŽǀĄŶş�ĚĢƚş�Ă�ŵůĄĚĞǎĞ�ŶĂ�ŽďĚŽďş�ϮϬϭϵʹ

2027 
¾ EĄƌŽĚŶş�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�ƐŝůŶŝēŶşŚŽ�ƉƌŽǀŽǌƵ�ϮϬϭϭ-2020 
¾ EĄƌŽĚŶş�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ŬǇďĞƌŶĞƚŝĐŬĠ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝŬǇ�ŶĂ�ŽďĚŽďş�ůĞƚ�ϮϬϭϱ�Ăǎ�ϮϬϮϬ�� 

 
 

<ŽŽƌĚŝŶĂĐĞ�ǀĢƚƓŝŶǇ�ǌ�ƚĢĐŚƚŽ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬ�Ɛ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬŽƵ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ƉƌŽďşŚĄ�ǌĞũŵĠŶĂ�
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ�ZĞƉƵďůŝŬŽǀĠŚŽ�ǀǉďŽƌƵ�ƉƌŽ�ƉƌĞǀĞŶĐŝ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ͘ 
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^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 
^ŽĐŝĄůŶĢ-ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŬĄ�ĂŶĂůǉǌĂ 
 

KďĞĐŶĠ�ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ�Ž�ŵĢƐƚĢ� 
WĂƌĚƵďŝĐĞ� ůĞǎş�ŶĂ� ƐŽƵƚŽŬƵ� ƎĞŬǇ��ŚƌƵĚŝŵŬǇ�Ă�>ĂďĞ͕�ǀ�ŶĂĚŵŽƎƐŬĠ�ǀǉƓĐĞ�Ϯϭϱ�Ăǎ�Ϯϯϳ�ŵĞƚƌƽ�ŶĂĚ�
ŵŽƎĞŵ�Ă�ŵĂũş�ƌŽǌůŽŚƵ�ƚĠŵĢƎ�ϴϮ͕ϲϲ�Ŭŵϸ͘�:ƐŽƵ�ǀĞůŵŝ�ĚŽďƎĞ�ĚŽƉƌĂǀŶĢ�ĚŽƐƚƵƉŶĠ͕�ƚǀŽƎş�ǀǉǌŶĂŵŶǉ�
ǎĞůĞǌŶŝēŶş� Ă� ĚŽƉƌĂǀŶş� ƵǌĞů� ǀǉĐŚŽĚŶşĐŚ� �ĞĐŚ͘� sǉŚŽĚŽƵ� ũĞ� ŝ� ƉƎşƚŽŵŶŽƐƚ� ůĞƚŝƓƚĢ� ƐĞ� ƐŵşƓĞŶǉŵ�
provozem.  

WĂƌĚƵďŝĐĞ� ũƐŽƵ�ŵĢƐƚĞŵ� Ɛ� ǀǉƌĂǌŶŽƵ� ƐƉƌĄǀŶş͕� ŽďǇƚŶŽƵ͕� ŽďƐůƵǎŶŽƵ� Ă� ǀǉƌŽďŶş� ĨƵŶŬĐş� ,ƌĂĚĞĐŬŽʹ
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĠ� ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ͘� <Ğ� ĚŶŝ� ϭ͘� ϭ͘� ϮϬϮϭ� ǎŝůŽ� ǀĞ� ŵĢƐƚĢ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ϵϭ� ϳϱϱ� ƚƌǀĂůĞ� ďǇĚůşĐşĐŚ�
ŽďǇǀĂƚĞů͘�:ĞĚŶĄ�ƐĞ�ƉŽĚůĞ�ƉŽēƚƵ�ŽďǇǀĂƚĞů�Ž�ĚĞƐĄƚĠ�ŶĞũǀĢƚƓş�ŵĢƐƚŽ��ĞƐŬĂ͘�WŽēĞƚ�ŽďǇvatel Pardubic 
ũŝǎ�ŽĚ�ƉŽēĄƚŬƵ�ϭϵ͘�ƐƚŽůĞƚş�ƉŽŵĢƌŶĢ�ƉƌƵĚĐĞ�ƐƚŽƵƉĂů�ǌ�ĚƽǀŽĚƽ�ǀĞůŬĠŚŽ�ƌƽƐƚƵ�ƉƌƽŵǇƐůŽǀĠ�ǀǉƌŽďǇ͕�
ŬƚĞƌĄ�ǌĂǌŶĂŵĞŶĂůĂ�ǀĞůŬǉ�ƌŽǌŵĂĐŚ�ƉŽ�ŶĂƉŽũĞŶş�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ŶĂ�ŚůĂǀŶş�ǎĞůĞǌŶŝēŶş�ƚƌĂƛ�WƌĂŚĂ�ʹ 
�ĞƐŬĄ�dƎĞďŽǀĄ͘�KĚ�ƌŽŬƵ�ϭϵϵϯ�ƐĞ�ƉŽēĞƚ�ƚƌǀĂůĞ�ǎŝũşĐşĐŚ�ŽďǇǀĂƚĞů�ƐŶŝǎŽǀĂů͕�ŚƌĂŶŝĐŝ�ϵϬ�ϬϬϬ�ŽďǇǀĂƚĞů�
ƐĞ�ƉŽĚĂƎŝůŽ�ŽƉĢƚ�ƉƎĞŬƌŽēŝƚ�Ăǎ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϭϳ͘�DĢƐƚŽ�ƐĞ�ƉŽƐƚƵƉŶĢ�ƌŽǌƌƽƐƚĂůŽ�Ž�ŽŬŽůŶş�ŽďĐĞ͕�ũĞũŝĐŚǎ�
ũŵĠŶĂ�ǌƽƐƚĂůĂ�ǌĂĐŚŽǀĄŶĂ�ŶĞũĞŶ�ǀ�ŶĄǌǀĞĐŚ�ŬĂƚĂƐƚƌĄůŶşĐŚ�ƷǌĞŵş͕�ĂůĞ�ŝ�ǀ�ŽǌŶĂēĞŶş�ŵĢƐƚƐŬǉĐŚ�ēĄƐƚş͘�
WĂƌĚƵďŝĐĞ� ƐĞƐƚĄǀĂũş� ǌ� ĐĞůŬĞŵ�ϮϬ� ŬĂƚĂƐƚƌĄůŶşĐŚ� ƷǌĞŵş�Ă� ǀ� ƐŽƵēĂƐŶŽƐƚŝ� ƐĞ� ēůĞŶş� ĚŽ� ϴ�ŵĢƐƚƐŬǉĐŚ�
ŽďǀŽĚƽ͘� 

 

 
Obr. 1; ǌĚƌŽũ͗�sǇŚůĄƓŬĂ�ŵĢƐƚĂ�ē͘�ϭϮͬϮϬϬϲ�  
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sǉǀŽũ�ƉŽēƚƵ�ŽďǇǀĂƚĞů�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ 
DĢƐƚŽ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ƐĞ� ĚĢůş� ŶĂ� ŽƐŵ�ŵĢƐƚƐŬǉĐŚ� ŽďǀŽĚƽ͕� ũĂŬ� ũŝǎ� ďǇůŽ� ƉŽĚƌŽďŶĢũŝ� ƌŽǌĞƉƐĄŶŽ� ǀǉƓĞ͘�
ZŽǌŵşƐƚĢŶş�ŽďǇǀĂƚĞů�ǀ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�ŵĢƐƚƐŬǉĐŚ�ŽďǀŽĚĞĐŚ�ũĞ�ĐĞůŬĞŵ�ƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠ͘� 

WŽēĞƚ�ŽďǇǀĂƚĞů�ŵĢƐƚĂ�ĚŽƐĄŚů�Ŭ ϭ͘ϭ͘ϮϬϮϭ�ēşƐůĂ�ϵϭ�ϳϱϱ͘��s�ŶĢŬŽůŝŬĂ�ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ�ůĞƚĞĐŚ�ǀǌƌƽƐƚĄ�ƉŽēĞƚ�
ŽďǇǀĂƚĞů�ǌĞũŵĠŶĂ�ĚşŬǇ�ƉƎŝƐƚĢŚŽǀĄŶş�ŶŽǀǉĐŚ�obyvatel. sĞ�ŵĢƐƚĢ�ƉƌƵĚĐĞ�ƌŽƐƚĞ�ƉŽēĞƚ�ĐŝǌŝŶĐƽ͕�ĐŽǎ�
ƐĞ�ǌĂēşŶĄ�ŶĞďůĂǌĞ�ƉŽĚĞƉŝƐŽǀĂƚ�ŶĂ�ŶĄƌŽĐşĐŚ�ŶĂ�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ďǇĚůĞŶş͕�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ă�ůĠŬĂƎƐŬĠ�ƉĠēĞ͘�EĄƌƽƐƚ�
ƉŽēƚƵ�ĐŝǌŝŶĐƽ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�ũĞ�ŶĞũƌǇĐŚůĞũƓş�ǀ�ĐĞůĠ�ƌĞƉƵďůŝĐĞ͘�WŽŵĢƌŶĢ�ƌǇĐŚůĞ�ƌŽƐƚĞ�ƉŽēĞƚ�ŬƵůƚƵƌŶĢ�
ŶĞũǀǌĚĄůĞŶĢũƓşĐŚ�ŶĄƌŽĚŶŽƐƚş͕�ũĂŬŽ�ũƐŽƵ�ŶĂƉƎşŬůĂĚ�DŽŶŐŽůŽǀĠ͘� 

 

 sǉǀŽũ�ƉŽēƚƵ�ŽďǇǀĂƚĞů�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�  

rok 2009  90 077  rok 2015  89 638 

rok 2010  90 401  rok 2016  90 044  

rok 2011  89 552  rok 2017  90 335  

rok 2012  89 467  rok 2018  90 688  

rok 2013  89 432  rok 2019  91 727  

rok 2014  89 693  rok 2020  91 755  

    Tab. 1; zdroj: CZSO  

 

 

 

 

Pardubice I  �şůĠ�WƎĞĚŵĢƐƚş�;ēĄƐƚͿ͕�WĂƌĚƵďŝĐĞ-^ƚĂƌĠ�DĢƐƚŽ͕��ĄŵĞŬ͕��ĞůĞŶĠ�WƎĞĚŵĢƐƚş� 
;ēĄƐƚͿ� 

Pardubice II  Polabiny, Cihelna  

Pardubice III  �şůĠ�WƎĞĚŵĢƐƚş�;ēĄƐƚͿ͕�^ƚƵĚĄŶŬĂ�;ēĄƐƚͿ� 

Pardubice IV  �şůĠ�WƎĞĚŵĢƐƚş�;ēĄƐƚͿ͕��ĞƌŶĄ�ǌĂ��ŽƌǇ͕��ƌŽǌĚŝĐĞ͕�DŶĢƚŝĐĞ͕�EĞŵŽƓŝĐĞ͕�
WĂƌĚƵďŝēŬǇ͕�^ƚĂƌŽēĞƌŶƐŬŽ͕�^ƚƵĚĄŶŬĂ�;ēĄƐƚͿ͕��ŝǎşŶ� 

Pardubice V  �ƌĂǎŬŽǀŝĐĞ͕�EŽǀĠ�:ĞƐĞŶēĂŶǇ͕��ĞůĞŶĠ�WƎĞĚŵĢƐƚş�;ēĄƐƚͿ� 

Pardubice VI  >ĄŶǇ�ŶĂ��ƽůŬƵ͕�KƉŽēşŶĞŬ͕�WŽƉŬŽǀŝĐĞ͕�^ƚĂƌĠ��şǀŝĐĞ͕�^ǀşƚŬŽǀ͕��ĞůĞŶĠ�
WƎĞĚŵĢƐƚş�;ēĄƐƚͿ� 

Pardubice VII  �ŽƵďƌĂǀŝĐĞ͕�KŚƌĂǌĞŶŝĐĞ͕�ZŽƐŝĐĞ͕�^ĞŵƚşŶ͕�dƌŶŽǀĄ� 

Pardubice VIII  Hostovice  
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                                                                        'ƌĂĨ�ē͘�ϭ; zdroj: CZSO  

^ŽƵēĂƐŶĄ� ǀĢŬŽǀĄ� ƐƚƌƵŬƚƵƌĂ� ŽďǇǀĂƚĞů� ŵĢƐƚĂ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ŽĚƉŽǀşĚĄ� ĚůŽƵŚŽĚŽďĠŵƵ� ƐƚĄƌŶƵƚş�
populace ǀ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝĐĞ͘��ŽƐƉĢůş�ǀ�ƉƌŽĚƵŬƚŝǀŶşŵ�ǀĢŬƵ�;ϭϱʹϲϰ�ůĞƚͿ�ƚǀŽƎş�ϲϯ͕ϰ й�ŽďǇǀĂƚĞů�ŵĢƐƚĂ͕�
ǌĂƚşŵĐŽ�ƉŽĚşů� ƐĞŶŝŽƌƽ� ;ϮϬ͕ϲ�йͿ� ũĞ�Ž�ǀşĐĞ�ŶĞǎ�ϰ�й�ǀǇƓƓş�ŶĞǎ�ĚĢƚş�Ă�ŵůĂĚŝƐƚǀǉĐŚ�ĚŽ�ϭϱ� ůĞƚ�ǀĢŬƵ͘�
WƎĞĚƓŬŽůŶş�ĚĢƚŝ�;ĚŽ�ϰ�ůĞƚ�ǀĢŬƵͿ�ƚǀŽƎŝůǇ�ƉŽƵŚǉĐŚ�ϱ͕Ϯ�й�ŽďǇǀĂƚĞů�WĂƌĚƵďŝĐ͕�ƓŬŽůŶş�ĚĢƚŝ�ĚŽ�ϭϰ�ůĞƚ�ƉĂŬ�
ϳ͕ϴ�й͘�WƌƽŵĢƌŶǉ�ǀĢŬ�ŽďǇǀĂƚĞů�WĂƌĚƵďŝĐ�ēŝŶş�ϰϮ͕ϱ�ƌŽŬƵ͕�ĐŽǎ�ũĞ�ĂƐŝ�Ž�Ϭ͕ϭ�ƌŽŬƵ�ǀşĐĞ�ŶĞǎ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŵ�
ŬƌĂũŝ�ũĂŬŽ�ĐĞůŬƵ͘�/ŶĚĞǆ�ƐƚĄƎş�ēŝŶş�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�ϭϮϱ͕ϭ͕�ƉŽēĞƚ�ƐĞŶŝŽƌƽ�ŶĂ�ϭϬϬ�ůŝĚş�ǀ�ƉƌŽĚƵŬƚŝǀŶşŵ�ǀĢŬƵ�
(15-ϲϰ�ůĞƚͿ�ēŝŶş�Ϯϭ͕ϱϵ͕�ǌĂƚşŵĐŽ�ƉŽēĞƚ�ĚĢƚş�ĚŽ�ϭϰ�ůĞƚ�ŶĂ�ϭϬϬ�ůŝĚş�ǀ�ƉƌŽĚƵŬƚŝǀŶşŵ�ǀĢŬƵ�ēŝŶş�ũĞŶ�ϭϱ͕ϰϭ. 
EĞũƉŽēĞƚŶĢũƓşŵŝ�ƌŽēŶşŬǇ�ũƐŽƵ�ŶĂƌŽǌĞŶĠ�ǀ�ůĞƚĞĐŚ�ϭϵϳϭʹ1991 (30 ʹ ϱϬůĞƚşͿ͕�ƚǌǀ͘�ͣ,ƵƐĄŬŽǀǇ�ĚĢƚŝ͕͞�
ŬƚĞƌĠ�ƚǀŽƎş�ĚŽŚƌŽŵĂĚǇ�cca 31 й�ŽďǇǀĂƚĞů�ŵĢƐƚĂ͘  
 

 

 
'ƌĂĨ�ē͘�2; zdroj: CZSO 

 

 

 

 

ϴϲ�ϬϬϬ

ϴϳ�ϬϬϬ

ϴϴ�ϬϬϬ

ϴϵ�ϬϬϬ

ϵϬ�ϬϬϬ

ϵϭ�ϬϬϬ

ϵϮ�ϬϬϬ

ϵϯ�ϬϬϬ

VǉǀŽũ�ƉŽēƚƵ�ŽďǇǀĂƚĞů�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ

ǀǉǀŽũ�ƉŽēƚƵ�ŽďǇǀĂƚĞů�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ

15%

63%

22%

VĢŬŽǀĄ�ƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ŽďǇǀĂƚĞů�
Pardubic

0 - 14 let 15 - 64 let ϲϱ�Ă�ǀşĐĞ
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sĢŬŽǀĄ�ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ� WŽēĞƚ�ŽďǇǀĂƚĞů WŽĚşů�ǀ�й 
15-19  3571 3,89 
20-24  3985 4,34 
25-29  5419 5,90 
30-34  6763 7,37 
35-39  6880 7,50 
40-44  7509 8,18 
45-49  7170 7,81 
50-54  5686 6,20 
55-59  5560 6,06 
60-64  5258 5,73 
65-69  5719 6,23 
70-74  5263 5,74 
75-79  3831 4,17 
80-84  2585 2,82 

ϴϱ�Ă�ǀşĐĞ� 2414 2,63 
dĂď͘�ē͘ 2; zdroj: CZSO 

 

EĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶŽƐƚ� 
<� ϯϭ͘� ϭϮ͘� ϮϬϮϬ� ďǇůŽ� ŶĂ� jƎĂĚƵ� ƉƌĄĐĞ� ǀ� WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ� ĞǀŝĚŽǀĄŶŽ� ϯ� ϯϳϰ� ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶǉĐŚ� ŽƐŽď, 
ƉƎŝēĞŵǎ� ĚŽƐĂǎŝƚĞůŶǉĐŚ� ƵĐŚĂǌĞēƽ� ǀĞ� ǀĢŬƵ� ϭϱʹϲϰ� ůĞƚ͕� ŬƚĞƎş� ŵŽŚůŝ� ďĞǌƉƌŽƐƚƎĞĚŶĢ� ŶĂƐƚŽƵƉŝƚ� ĚŽ�
ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş�ƉƎŝ�ŶĂďşĚĐĞ�ǀŚŽĚŶĠŚŽ�ƉƌĂĐŽǀŶşŚŽ�ŵşƐƚĂ͕�ďylo 3 176 osob.   
sŽůŶǉĐŚ�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ�ŵşƐƚ�ďǇůŽ�ǀ�ŬƌĂũŝ�20 563͘�EĞũƉƎşǌŶŝǀĢũƓş�ƉŽŵĢƌ�ŵĞǌŝ�ƵĐŚĂǌĞēŝ�Ă�ǀŽůŶǉŵŝ�ŵşƐƚǇ�
je v okrese Pardubice s Ϭ͕ϯ�ƵĐŚĂǌĞēĞ�Ž�ƉƌĂĐŽǀŶş�ŵşƐƚŽ.  

WƌƽŵĢƌŶĄ�ŵĢƐşēŶş�ŵǌĚĂ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϮϬ�ēŝŶŝůĂ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ�ϯϬ�ϵϵϰ�<ē͘� 

 

DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ� ƉƌĄĐĞ� Ă� ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ� ǀĢĐş� ;ĚĄůĞ� ũĞŶ�DW^sͿ� ƉƎĞƓůŽ� ŽĚ� ůĞĚŶĂ� ϮϬϭϯ� ŶĂ� ŶŽǀǉ� ƵŬĂǌĂƚĞů�
ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶŽƐƚŝ�ǀ��Z�Ɛ�ŶĄǌǀĞŵ�ͣWŽĚşů�ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶǉĐŚ�ŽƐŽď͘͞�EŽǀǉ�ƵŬĂǌĂƚĞů�ǀǇũĂĚƎƵũĞ�ƉŽĚşů�
ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶǉĐŚ� ǌĞ� ǀƓĞĐŚ� ŽďǇǀĂƚĞů� ǀ� ĚĂŶĠŵ� ǀĢŬƵ͕� ǌĂƚşŵĐŽ� ĚŽƐĂǀĂĚŶş�ŵşƌĂ� ŶĞǌĂŵĢstnanosti 
ƉŽŵĢƎŽǀĂůĂ� ƵĐŚĂǌĞēĞ� Ž� ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş� ƉŽƵǌĞ� Ŭ� ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǇ� ĂŬƚŝǀŶşŵ� ŽƐŽďĄŵ͘� s� ŵĞǌŝŬƌĂũƐŬĠŵ�
ƐƌŽǀŶĄŶş� ƐĞ� WĂƌĚƵďŝĐŬǉ� ŬƌĂũ v roce 2020 ƎĂĚş� ƉŽĚşůĞŵ�ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶǉĐŚ�ŽƐŽď�Ϯ͕ϵϮ�й�ŶĂ� ƉƌǀŶş�
ŵşƐƚŽ͘  

 

WŽĚşů�ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶǉĐŚ�ŽƐŽď ;ƉŽēĞƚ�ĚŽƐĂǎŝƚĞůŶǉĐŚ�ƵĐŚĂǌĞēƽ�Ž�ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş�ǀĞ�ǀĢŬƵ�ϭϱ-64 let na 
ƉŽēƚƵ�ŽďǇǀĂƚĞů�ǀĞ�ǀĢŬƵ�ϭϱ-ϲϰ�ůĞƚͿ�ďǇů�ŬĞ�ŬŽŶĐŝ�ƉƌŽƐŝŶĐĞ�ϮϬϮϬ�ǌĂ��Z�ϰ͕ϬϮ�й�Ă�ǌĂ�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ�
Ϯ͕ϵϮ�й͘�h�ŵƵǎƽ�ďǇůĂ�ŬƌĂũƐŬĄ�ƷƌŽǀĞŸ�ŶŝǎƓş�ŽƉƌŽƚŝ�ĐĞůŽƐƚĄƚŶş�Ž�ϭ͕Ϭϲ�й͘�WŽĚşů�ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶǉĐŚ�ǎĞŶ�
byů�ǀ�ŬƌĂũŝ�Ϯ͕ϵϳ�й͕�ĐŽǎ�ũĞ�ϭ͕ϭϰ�й�ƉŽĚ�ĐĞůŽƐƚĄƚŶşŵ�ƉƌƽŵĢƌĞŵ͘  
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    dĂď͘�ē͘�3; zdroj: MPSV + CZSO  

 

 
'ƌĂĨ͘�ē͘�3; zdroj: MPSV + CZSO  

 

 

 

 

  

DşƐƚŽ� 

�ǀŝĚŽǀĂŶş�ƵĐŚĂǌĞēŝ�Ž�
ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş� 

ǀŽůŶĄ� 
ƉƌĂĐŽǀŶş�
ŵşƐƚĂ� 
ŚůĄƓĞŶĄ�
ƷƎĂĚƽŵ�
ƉƌĄĐĞ� 

ƵĐŚĂǌĞēŝ�ŶĂ� 
ϭ�ǀŽůŶĠ�
ƉƌĂĐŽǀŶş�
ŵşƐƚŽ� 

ƉŽĚşů�ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶǉĐŚ�
osob v %  

celkem  

z toho  
ĚŽƐĂǎŝƚĞůŶş�ǀĞ� 
ǀĢŬƵ�ϭϱ�- 64  

let  

celkem  ŵƵǎŝ� ǎĞŶǇ� 

�ĞƐŬĄ�
republika  

291 977  273 800  318 582  0,9  4,02  3,93  4,11  

WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�
kraj  

10 219  9 685  20 563  0,5  2,92  2,87  2,97  

 okresy:                

Chrudim   2 241  2 144  2 493  0,9  3,25  3,93  3,16  

Pardubice  3 374  3 176  11 834  0,3  2,84  2,60  3,09  

Svitavy  2 210  2 101  2 783  0,8  3,17  3,86  2,98  

jƐƚş�ŶĂĚ� 
KƌůŝĐş� 

2 394  2 264  3 453  0,7  2,59  2,51  2,67  
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WƎĞŚůĞĚ�ĚĄǀŬŽǀǉĐŚ�ƐǇƐƚĠŵƽ� 
�ĄŬůĂĚŶş�ƌŽǌĚĢůĞŶş�ĚĄǀŬŽǀǉĐŚ�ƐǇƐƚĠŵƽ�ƚǀŽƎş�ĚĄǀŬǇ�ƐƚĄƚŶş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉŽĚƉŽƌǇ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶĠ�ĚůĞ�ǌĄŬ͘�              
ē͘� ϭϭϳͬϭϵϵϱ� ^ď͕͘� Ž� ƐƚĄƚŶş� ƐŽĐŝĄůŶş� ƉŽĚƉŽƎĞ͕� ǀĞ� ǌŶĢŶş� ƉŽǌĚĢũƓşĐŚ� ƉƎĞĚƉŝƐƽ� ;ƉƎşĚĂǀĞŬ� ŶĂ� ĚşƚĢ͕�
roĚŝēŽǀƐŬǉ� ƉƎşƐƉĢǀĞŬ͕� ƉƎşƐƉĢǀĞŬ� ŶĂ� ďǇĚůĞŶş͕� ƉŽƌŽĚŶĠ͕� ƉŽŚƎĞďŶĠ� Ă� ĚĄǀŬǇ� ƉĢƐƚŽƵŶƐŬĠ� ƉĠēĞͿ�               
a ĚĄǀŬǇ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ƉŽŵŽĐŝ�ǀ ŚŵŽƚŶĠ�ŶŽƵǌŝ ŶĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�ǌĄŬ͘�ē͘ϭϭϭͬϮϬϬϲ�^ď͕͘�Ž�ƉŽŵŽĐŝ�ǀ ŚŵŽƚŶĠ�
ŶŽƵǌŝ͕� ǀĞ� ǌŶĢŶş� ƉŽǌĚĢũƓşĐŚ� ƉƎĞĚƉŝƐƽ� ;ƉƎşƐƉĢǀĞŬ� ŶĂ� ǎŝǀŽďǇƚş͕� ĚŽƉůĂƚĞŬ ŶĂ� ďǇĚůĞŶş� Ă� ĚĄǀŬǇ�
ŵŝŵŽƎĄĚŶĠ�ŽŬĂŵǎŝƚĠ�ƉŽŵŽĐŝͿ͘�� 

EĄƐůĞĚƵũşĐş� ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŬĠ� ƷĚĂũĞ� ƵŬĂǌƵũş� ŚŽĚŶŽƚǇ� ǀǇŬĄǌĂŶĠ� jƎĂĚĞŵ� ƉƌĄĐĞ� �ĞƐŬĠ� ƌĞƉƵďůŝŬǇ͕�
kŽŶƚĂŬƚŶşŵ�ƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢŵ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͘�EĞũĞĚŶĄ�ƐĞ�ƚĞĚǇ�ƉŽƵǌĞ�Ž�ƷĚĂũĞ�ǌĂ�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�ĂůĞ�ŝ�ǌĂ�
ũĞŚŽ�ƉƎŝůĞŚůĠ�ŽďĐĞ͘��ƽůĞǎŝƚǉŵ�ĨĂŬƚĞŵ�ũĞ͕�ǎĞ�ŽďēĂŶĠ�ŵŽŚŽƵ�ƵƉůĂƚŶŝƚ�ƐǀŽũĞ�ǎĄĚŽƐƚŝ�ŶĂ�ůŝďŽǀŽůŶĠŵ�
ŬŽŶƚĂŬƚŶşŵ�ƉƌĂĐŽǀŝƓƚŝ�ǀ�ƌĄŵĐŝ�ĐĞůĠŚŽ�ŬƌĂũĞ͕�ŶŝŬŽůŝǀ�ƉŽƵǌĞ�ǀ�ŵşƐƚĢ�ƚƌǀĂůĠŚŽ�ďǇĚůŝƓƚĢ͘� 

�ĄǀŬǇ�ƐƚĄƚŶş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉŽĚƉŽƌǇ 

:ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ĚĄǀŬǇ�ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶĠ�ŽƐŽďĄŵ�ǀĞ�ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǇ�ƵǌŶĂŶǉĐŚ� ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐŝƚƵĂĐşĐŚ͕�ŬĚǇ�ƐƚĄƚ�
ƐŬƌǌĞ�ũĞũŝĐŚ�ǀǇƉůĄĐĞŶş�ǌēĄƐƚŝ�ƉƎĞďşƌĄ�ƐƉŽůƵǌŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ�ǌĂ�ǀǌŶŝŬůŽƵ�ƐŽĐŝĄůŶş�ƐŝƚƵĂĐŝ͘ 

 
 'ƌĂĨ�ē͘4; zdroj: MPSV  

 
 
 

 
'ƌĂĨ�ē͘5; zdroj: MPSV  
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^ƚĄƚŶş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉŽĚƉŽƌĂ�- ĐĞůŬŽǀǉ�ƉŽēĞƚ�
ǀǇƉůĂĐĞŶǉĐŚ�ĚĄǀĞŬ�
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^ƚĄƚŶş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉŽĚƉŽƌĂ�- ĐĞůŬŽǀĄ�ƐƵŵĂ�
ǀǇƉůĂĐĞŶǉĐŚ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ�ǀ�ƚŝƐşĐşĐŚ�<ē
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WƎĞŚůĞĚ�ǀǇƉůĂĐĞŶǉĐŚ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�ĚĄǀĞŬ�ƐƚĄƚŶş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉŽĚƉŽƌǇ 

WƎşĚĂǀĞŬ�ŶĂ�ĚşƚĢ�ʹ ĚĄǀŬĂ�ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶĄ�ƌŽĚŝŶĄŵ�Ɛ ĚĢƚŵŝ�Ŭƌǉƚ�ŶĄŬůĂĚǇ�ƐƉŽũĞŶĠ�Ɛ ǀǉǎŝǀŽƵ�                
Ă�ǀǉĐŚŽǀŽƵ�ŶĞǌĂŽƉĂƚƎĞŶǉĐŚ�ĚĢƚş͘� 

 
              'ƌĂĨ�ē͘6; zdroj: MPSV  

 

WƎşƐƉĢǀĞŬ�ŶĂ�ďǇĚůĞŶş ʹ ƉƎŝƐƉşǀĄ�ŶĂ�ŬƌǇƚş�ŶĄŬůĂĚƽ�ŶĂ�ďǇĚůĞŶş�ƌŽĚŝŶĄŵ�ēŝ�ũĞĚŶŽƚůŝǀĐƽŵ�Ɛ ŶşǌŬǉŵŝ�
ƉƎşũŵǇ͘ 

 
'ƌĂĨ�ē͘7; zdroj: MPSV  

 

�ĄǀŬǇ�ƉŽŵŽĐŝ�ǀ ŚŵŽƚŶĠ�ŶŽƵǌŝ 

:ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ŵŽĚĞƌŶş�ĨŽƌŵƵ�ƉŽŵŽĐŝ�ŽƐŽďĄŵ�Ɛ�ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶǉŵŝ�ƉƎşũŵǇ͕�ŵŽƚŝǀƵũşĐş�ũĞ�Ŭ�ĂŬƚŝǀŶş�ƐŶĂǌĞ�
ǌĂũŝƐƚŝƚ�Ɛŝ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ�Ŭ�ƵƐƉŽŬŽũĞŶş�ǎŝǀŽƚŶşĐŚ�ƉŽƚƎĞď͘�:ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ũĞĚŶŽ�ǌ�ŽƉĂƚƎĞŶş͕�ŬƚĞƌǉŵŝ��ĞƐŬĄ�
ƌĞƉƵďůŝŬĂ�ďŽũƵũĞ�ƉƌŽƚŝ�ƐŽĐŝĄůŶşŵƵ�ǀǇůŽƵēĞŶş͘�sǇĐŚĄǌş�ǌ�ƉƌŝŶĐŝƉƵ͕�ǎĞ�ŬĂǎĚĄ�ŽƐŽďĂ͕�ŬƚĞƌĄ�ƉƌĂĐƵũĞ͕�ƐĞ�
ŵƵƐş�ŵşƚ�ůĠƉĞ�ŶĞǎ�ƚĂ͕�ŬƚĞƌĄ�ŶĞƉƌĂĐƵũĞ͕�ƉŽƉƎşƉĂĚĢ�ƐĞ�ƉƌĄĐŝ�ǀǇŚǉďĄ͘� 
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            GrĂĨ�ē͘�ϴ; zdroj: MPSV   

 
'ƌĂĨ�ē͘�ϵ; zdroj: MPSV  

 

 

WƎĞŚůĞĚ�ǀǇƉůĂĐĞŶǉĐŚ�ũĞĚŶŽĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�ĚĄǀĞŬ�ƉŽŵŽĐŝ�ǀ ŚŵŽƚŶĠ�ŶŽƵǌŝ 

WƎşƐƉĢǀĞŬ�ŶĂ�ǎŝǀŽďǇƚş ʹ ƉŽŵĄŚĄ�ŽƐŽďĢ�ēŝ�ƌŽĚŝŶĢ�ƉƎŝ�ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŵ�ƉƎşũŵƵ͕�ŶĄƌŽŬ�ǀǌŶŝŬĄ�ŽƐŽďĢ�
ēŝ�ƌŽĚŝŶĢ͕�ƉŽŬƵĚ�ƉŽ�ŽĚĞēƚĞŶş�ƉƎŝŵĢƎĞŶǉĐŚ�ŶĄŬůĂĚƽ�ŶĂ�ďǇĚůĞŶş�ŶĞĚŽƐĂŚƵũĞ�ƉƎşũĞŵ�ƚĠƚŽ�ŽƐŽďǇ�ēŝ�
ƌŽĚŝŶǇ�ēĄƐƚŬǇ� ǎŝǀŽďǇƚş͘�h�ŽƐŽď�ƉŽďşƌĂũşĐşĐŚ�ĚĄǀŬƵ�ĚĠůĞ�ŶĞǎ�ϲ�ŵĢƐşĐƽ� ũĞ�ŵŽǎŶĠ�ǀǇƉůĄĐĞƚ ĚĄǀŬƵ�
formou ƚǇƉŝǌŽǀĂŶǉĐŚ� ƉŽƵŬĄǌĞŬ� ;ŶĞũŵĠŶĢ� ϯϱ� й� Ă� ŶĞũǀǉƓĞ� ϲϱ� й� ĚĄǀŬǇͿ� ŶĂ� ŶĄŬƵƉ� ǌďŽǎş� ǀĞ�
ƐƚĂŶŽǀĞŶĠ�ŚŽĚŶŽƚĢ͘� 

      

       
             'ƌĂĨ�ē͘�ϭϬ�Ă�ϭϭ; zdroj: MPSV  

�ŽƉůĂƚĞŬ�ŶĂ�ďǇĚůĞŶş� - ƎĞƓş ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬ�ƉƎşũŵƽ�Ŭ�ƵŚƌĂǌĞŶş�ŶĄŬůĂĚƽ�ŶĂ�ďǇĚůĞŶş� ƚĂŵ͕�ŬĚĞ�ŶĞƐƚĂēş�
ǀůĂƐƚŶş�ƉƎşũŵǇ�ŽƐŽďǇ�ēŝ�ƌŽĚŝŶǇ�ǀēĞƚŶĢ�ƉƎşƐƉĢǀŬƵ�ŶĂ�ďǇĚůĞŶş�ǌĞ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ƐƚĄƚŶş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉŽĚƉŽƌǇ͘�
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�ĄǀŬĂ� ũĞ�ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶĂ�ŶĄũĞŵĐŝ�ŶĞďŽ�ǀůĂƐƚŶşŬƵ�ďǇƚƵ͕� ŬƚĞƌǉ�ŵĄ�ŶĄƌŽŬ�ŶĂ�ƉƎşƐƉĢǀĞŬ�ŶĂ� ǎŝǀŽďǇƚş. 
�ĄŬŽŶ�ƵŵŽǎŸƵũĞ�ƉŽƐŬǇƚŶŽƵƚ�ĚŽƉůĂƚĞŬ�ŶĂ�ďǇĚůĞŶş�ŝ�ǀĞ�ǀǉũŝŵĞēŶǉĐŚ�ƉƎşƉĂĚĞĐŚ͕�ŬĚǇ�ǎĂĚĂƚĞů�ŶĞŵĄ�
ŶĄƌŽŬ� ŶĂ� ƉƎşƐƉĢǀĞŬ� ŶĂ� ǎŝǀŽďǇƚş͕� ƉƎşƉĂĚŶĢ� ŝ� ǎĂĚĂƚĞůŝ͕� ŬƚĞƌǉ� ǀǇƵǎşǀĄ� ũŝŶŽƵ� ŶĞǎ� ŶĄũĞŵŶş� ĨŽƌŵƵ�
ďǇĚůĞŶş͘� s� ƚŽŵƚŽ�ƉƎşƉĂĚĢ� ƐĞ� ũĞĚŶĄ�Ž� ƉƎŝǌŶĄŶş� ĚĄǀŬǇ� ǌ� ĚƽǀŽĚƵ� ǌǀůĄƓƛ� ŚŽĚŶĠŚŽ� ǌƎĞƚĞůĞ͘� s� ƚĠƚŽ�
ŽďůĂƐƚŝ�ƉƌŽďşŚĄ�ǀĞůŵŝ�ŝŶƚĞŶǌŝǀŶş�ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ�ŵĞǌŝ�ƉƌĂĐŽǀŶşŬǇ�ƷƎĂĚƵ�ƉƌĄĐĞ�Ă�ƐŽĐŝĄůŶşŵŝ�ƉƌĂĐŽǀŶşŬǇ�
ŽďĐş͘� dŽ� ǌĂƌƵēƵũĞ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş� ƉŽƐŽƵǌĞŶş� ŬĂǎĚĠŚŽ� ƉƎşƉĂĚƵ͘� EĞĚşůŶŽƵ� ƐŽƵēĄƐƚş� ũĞ� ŝ� ƐŶĂŚĂ�
ŶĞƉŽĚƉŽƌŽǀĂƚ�ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬĠ�ĂŬƚŝǀŝƚǇ�ǀ�ŽďůĂƐƚŝ� ƵďǇƚŽǀĞŶ�ǀ�ŶĞǀǇŚŽǀƵũşĐş� ŬǀĂůŝƚĢ�Ă� ǀǇƐŽŬĠ� ĐĞŶĢ͘�
KƐŽďǇ͕� ŬƚĞƌĠ� ĐŚƚĢũş� ǌşƐŬĂƚ� ĚŽƉůĂƚĞŬ� ŶĂ� ďǇĚůĞŶş� ŶĂ� ƵďǇƚŽǀŶƵ͕�ŵƵƐş� ǀŽůŝƚ� ƵďǇƚŽǀĂĐş� ǌĂƎşǌĞŶş� ƐĞ�
ƐĐŚǀĄůĞŶǉŵ�ƉƌŽǀŽǌŶşŵ�ƎĄĚĞŵ͘�EĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ�ƚƵƚŽ�ƉŽĚŵşŶŬƵ�ƐƉůŸƵũĞ�ϭϮ�ƵďǇƚŽǀĂĐşĐŚ�ǌĂƎşǌĞŶş�
ǀēĞƚŶĢ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ƵďǇƚŽǀŶǇ��ĞƓŬŽǀĂ�ϭϮϰϬ͘� 

    
                                                             'ƌĂĨ�ē͘�ϭϮ�Ă�ϭϯ; zdroj: MPSV  

 

DŝŵŽƎĄĚŶĄ�ŽŬĂŵǎŝƚĄ�ƉŽŵŽĐ ʹ ǌĄŬŽŶĞŵ�ũĞ�ƐƚĂŶŽǀĞŶŽ�ϲ�ƐŝƚƵĂĐş͕�ŬƚĞƌĠ�ũƐŽƵ�ƚĢŵŝƚŽ�ĚĄǀŬĂŵŝ�
ƎĞƓĞŶǇ͗ 

¾ ,ƌŽǌş�ǀĄǎŶĄ�ƷũŵĂ�ŶĂ�ǌĚƌĂǀş� 
¾ sĄǎŶĄ�ŵŝŵŽƎĄĚŶĄ�ƵĚĄůŽƐƚ�;ǎŝǀĞůŶĄ�ƉŽŚƌŽŵĂ͕�ƉŽǎĄƌͿ 
¾ EĞǌďǇƚŶǉ�ǀǉĚĂũ�;ŶĂƉƎ͘�ƐƉƌĄǀŶş�ƉŽƉůĂƚŬǇ͕�ŶŽĐůĞŚͿ 
¾ EĂ�ǀǌĚĢůĄŶş�ŶĞďŽ�ǌĄũŵŽǀŽƵ�ēŝŶŶŽƐƚ�ŶĞǌĂŽƉĂƚƎĞŶĠŚŽ�ĚşƚĢƚĞ 
¾ EĂ�ƉŽƎşǌĞŶş�ŶĞďŽ�ŽƉƌĂǀƵ�ŶĞǌďǇƚŶĠŚŽ�ǌĄŬůĂĚŶşŚŽ�ǀǇďĂǀĞŶş�ĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ 
¾ ,ƌŽǌş�ƐŽĐŝĄůŶş�ǀǇůŽƵēĞŶş�;ŶĂƉƎ͘�ƉŽ�ƉƌŽƉƵƓƚĢŶş�ǌ ǀǉŬŽŶƵ�ƚƌĞƐƚƵ ŽĚŶĢƚş�ƐǀŽďŽĚǇͿ 

 

      
                                                                                                                                                                     'ƌĂĨ�ē͘�ϭϰ�Ă�ϭϱ�ǌĚƌŽũ͗�DW^s 
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aŬŽůƐƚǀş� 
WƌŽďůĞŵĂƚŝŬĂ�ƓŬŽůƐƚǀş�Ă�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ�ǀǇĐŚĄǌş�ǌĞ�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ƓŬŽůƐƚǀş�WĂƌĚƵďŝĐ�ϮϬϯϬ, 
ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ǀǉĐŚŽǌşŵ�ĚŽŬƵŵĞŶƚĞŵ�ƉƌŽ�ĨŽƌŵƵůĂĐŝ�ŬŽŶŬƌĠƚŶşĐŚ�ŽƉĂƚƎĞŶş�ǀ ƚĠƚŽ�ŽďůĂƐƚŝ͘� 

sĞ� ŵĢƐƚĢ� ĨƵŶŐƵũĞ� ϯϭ� ŵĂƚĞƎƐŬǉĐŚ� ƓŬŽů� ;ǀēĞƚŶĢ� ƐƉĞĐŝĄůŶşĐŚ� ƚƎşĚ� ƉƌŽ� ĚĢƚŝ� Ɛ kombinovĂŶǉŵ�
ƉŽƐƚŝǎĞŶşŵ͕�ůŽŐŽƉĞĚŝĐŬǉŵŝ�ǀĂĚĂŵŝ�Ă�ǌƌĂŬŽǀǉŵŝ�ǀĂĚĂŵŝͿ͕�ϭϳ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů͕�Ϯ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƵŵĢůĞĐŬĠ�
ƓŬŽůǇ͕� Ϯ� ĚŽŵǇ� ĚĢƚş� Ă� ŵůĄĚĞǎĞ� Ă� Ϯ� ŶĞƐƚĄƚŶş� ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĄ� ǌĂƎşǌĞŶş͘� �ĄůĞ� ǀĞ� ŵĢƐƚĢ� ĨƵŶŐƵũĞ� ϭ�
ƐŽƵŬƌŽŵĄ�ŵĂƚĞƎƐŬĄ�ƓŬŽůĂ�ϭ�ĐşƌŬĞǀŶş�ŵĂƚĞƎƐŬĄ�ƓŬŽůĂ͘�s ƉƎşƉĂĚĢ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ǌĚĞ�ũĞƓƚĢ�ĨƵŶŐƵũş�
ϰ�ƐŽƵŬƌŽŵĠ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůǇ�Ă�ϭ�ĐşƌŬĞǀŶş�ƓŬŽůĂ͘� 

jǌĞŵş� ƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŚŽ� ŵĢƐƚĂ� ũĞ� ǀ ƉƎşƉĂĚĢ� ŵĂƚĞƎƐŬǉĐŚ� ƓŬŽů� ƌŽǌĚĢůĞŶŽ� ŶĂ� ϯ� ƓŬŽůƐŬĠ� ŽďǀŽĚǇ͕�
ƐƉĄĚŽǀŽƐƚ Ƶ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ũĞ�ƌŽǌĚĢůĞŶĂ�ŶĂ�ϰ�ƓŬŽůƐŬĠ�ŽďǀŽĚǇ͘ 

WƎĞŚůĞĚ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ǌƎŝǌŽǀĂŶǉĐŚ ƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŵ�ŵĢƐƚĞŵ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 

 
 Kďƌ͘�ē͘�2; zdroj: www.pardubice.eu  

DĢƐƚƐŬǉ�ŽďǀŽĚ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�/�;ƐƚƎĞĚ�ŵĢƐƚĂ͕��şůĠ�ƉƎĞĚŵĢƐƚşͿ  
�ĄŬůĂĚŶş� ƓŬŽůĂ� �ƌĂƚƌĂŶĐƽ� sĞǀĞƌŬƽ� ϴϲϲ͖� �ĄŬůĂĚŶş� ƓŬŽůĂ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ʹ ^ƉŽƎŝůŽǀ͕� <ŽƚŬŽǀĂ� ϭϮϴϳ͖�
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�aƚĞĨĄŶŝŬŽǀĂ�ϰϰϴ͖��ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�EĄďƎĞǎş��ĄǀŽĚƵ�ŵşƌƵ�ϭϵϱϭ� 

DĢƐƚƐŬǉ�ŽďǀŽĚ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�//�;WŽůĂďŝŶǇͿ  
�ĄŬůĂĚŶş� ƓŬŽůĂ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ʹ WŽůĂďŝŶǇ͕� �ƌƵǎƐƚĞǀŶş� ϯϬϱ͖� �ĄŬůĂĚŶş� ƓŬŽůĂ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ʹ Polabiny, 
WƌŽĚůŽƵǎĞŶĄ�Ϯϴϯ͖��ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ʹ WŽůĂďŝŶǇ͕�ŶƉŽƌ͘��ůŝĄƓĞ�ϯϰϰ�� 
 
DĢƐƚƐŬǉ�ŽďǀŽĚ�WĂƌĚƵďŝce III (Slovany a Dubina)  
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ʹ �ƵďŝŶĂ͕��ƌŶŽ�<ŽƓƛĄůĂ�ϴϳϬ͖��ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ʹ ^ƚƵĚĄŶŬĂ͕�WŽĚ�
�ĂŚƌĂĚĂŵŝ�ϯϭϳ͖��ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�DŽŶƚĞƐƐŽƌŝ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�ƉƎşƐƉĢǀŬŽǀĄ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ� 
 
DĢƐƚƐŬǉ�ŽďǀŽĚ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�/s�;WĂƌĚƵďŝēŬǇ͕�EĞŵŽƓŝĐĞ͕��ĞƌŶĄ�ǌĂ Bory)  
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�Ă�ŵĂƚĞƎƐŬĄ�ƓŬŽůĂ͕�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ʹ WĂƌĚƵďŝēŬǇ͕�<ǇũĞǀƐŬĄ�Ϯϱ� 
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DĢƐƚƐŬǉ�ŽďǀŽĚ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�s�;sŝƓŸŽǀŬĂ͕��ƵŬůĂ͕�:ĞƐŶŝēĄŶŬǇ͕��ƌĂǎŬŽǀŝĐĞͿ  
�ĄŬůĂĚŶş� ƓŬŽůĂ� �ĞŶĞƓŽǀŽ� ŶĄŵĢƐƚş� ϱϵϬ͖� �ĄŬůĂĚŶş� ƓŬŽůĂ� :ŽƐĞĨĂ� ZĞƐƐĞůĂ� ϮϮϱϴ͖� �ĄŬůĂĚŶş� ƓŬŽůĂ�
tĂůĚŽƌĨƐŬĄ�'ŽƌŬĠŚŽ�ϴϲϳ͖��ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�^ƚĂŸŬŽǀĂ�ϭϮϴ͖��ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�Ă�ŵĂƚĞƎƐŬĄ�ƓŬŽůĂ��ƌƚƵƌĂ�
Krause 2344  
 
DĢƐƚƐŬǉ�ŽďǀŽĚ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�s/�;^ǀşƚŬŽǀ͕�WŽƉŬŽǀŝĐĞ͕�^ƚĂƌĠ��şǀŝĐĞ͕�>ĄŶǇ�ŶĂ��ƽůŬƵͿ  
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ʹ ^ǀşƚŬŽǀ͕�aŬŽůŶş�ϳϰϴ� 
 
DĢƐƚƐŬǉ�ŽďǀŽĚ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�s//�;ZŽƐŝĐĞͿ  
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ʹ KŚƌĂǌĞŶŝĐĞ͕�dƌŶŽǀƐŬĄ�ϭϱϵ�  

 

�ƽůĞǎŝƚŽƵ�ƐŽƵēĄƐƚş�ƓŬŽůƐƚǀş�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ�ũƐŽƵ�ŝ�ǀŽůŶŽēĂƐŽǀĠ�ǀǌĚĢůĄǀĂĐş�ĂŬƚŝǀŝƚǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ŵĢƐƚŽ�Pardubice 
ĚůŽƵŚŽĚŽďĢ� ƉŽĚƉŽƌƵũĞ� ǌĞ� ƐǀĠŚŽ� ƌŽǌƉŽēƚƵ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ� ĚŽƚĂēŶşĐŚ� ƚŝƚƵůƽ͕� ũĂŬŽ� ũĞ� ŶĂƉƎşŬůĂĚ�
WƌŽŐƌĂŵ� ƉŽĚƉŽƌǇ� ǀŽůŶŽēĂƐŽǀǉĐŚ� Ă� ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ� ĂŬƚŝǀŝƚ͘�
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/  

EĂ� ŶşǎĞ� ƵǀĞĚĞŶĠŵ� ŽĚŬĂǌƵ� ũĞ� ŵŽǎŶĠ� ƐĞ� ĚĞƚĂŝůŶĢ� ƐĞǌŶĄŵŝƚ� Ɛ� <ĂƚĂůŽŐĞŵ� ƉƌŽ� ǀŽůŶǉ� ēĂƐ� ĚĢƚş�                     
Ă�ŵůĄĚĞǎĞ͘�http://www.pardubice.eu/o-pardubicich/katalog-pro-volny-cas-deti-a-mladeze/  

 

WƐǇĐŚŽůŽŐŽǀĠ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽůĄĐŚ�ǀ WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ 

EĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�ƉŽƚƎĞďǇ�ƎĞĚŝƚĞůƽ�Ă�ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵ�ƓŬŽůŶşŚŽ�ŬůŝŵĂƚƵ�ŶĂ��a�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�ũĞ�ŽĚ�ƌŽŬƵ�ϮϬϭϮ�
ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶĂ� ēŝŶŶŽƐƚ� ƓŬŽůŶşĐŚ� ƉƐǇĐŚŽůŽŐƽ͘� :ŝǎ� ƉƎĞĚ� ƚşŵƚŽ� ĚĂƚĞŵ� ǀǇƵǎşǀĂůǇ� ƐůƵǎďǇ� ƓŬŽůŶşŚŽ�
ƉƐǇĐŚŽůŽŐĂ�ƉƌŽ�ǌůĞƉƓĞŶş�ƉŽĚŵşŶĞŬ�ǀĞ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�ϯ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůǇ͕�ŬĚǇ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ďǇůŽ�ĨƵŶŐŽǀĄŶş�
ƉŽŬƌǇƚŽ� ǌ� ĞǀƌŽƉƐŬĠŚŽ� ƉƌŽũĞŬƚƵ� Z�DW^� s/W� <ĂƌŝĠƌĂ� ///͘� s� ƌŽĐĞ� ϮϬϭϮ�ŵĢƐƚŽ� ǌĞ� ƐǀĠŚŽ� ƌŽǌƉŽēƚƵ�
ƉŽĚƉŽƎŝůŽ�ƓŬŽůŶş�ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ�ēĄƐƚŬŽƵ�ϴϬϬ�ϬϬϬ�<ē͘�s�ƌŽĐĞ�ϮϬϭϯ�ďǇůŝ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŽǀĠ�ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶŝ�ŶĂ�
ϭϰ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽůĄĐŚ͕�Ă�ƚŽ�ƵŚƌĂǌĞŶşŵ�ǌƉƌĂǀŝĚůĂ�Ϭ͕ϱ�ƷǀĂǌŬƵ�ƚĂƌŝĨŶşŚŽ�ƉůĂƚƵ�ƓŬŽůŶşŚŽ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐĂ͕�
ĐĞůŬŽǀŽƵ�ēĄƐƚŬŽƵ�ǀĞ�ǀǉƓŝ�Ϯ�ϲϴϴ�ϬϬϬ�<ē͘���ŝŶƚĞƌŶşŚŽ�ǀǉǌŬƵŵƵ�ƉƽƐŽďĞŶş�ƉƐǇĐŚŽůŽŐƽ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�
ƓŬŽůĄĐŚ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϭϯ�ǀǇƉůǇŶƵůŽ�ƉŽǌŝƚŝǀŶş�ŚŽĚŶŽĐĞŶş�ƚŽŚŽƚŽ�ƉƌŽũĞŬƚƵ͕�ĚşŬǇ�ŶĢŵƵǎ�ŵŽŚůĂ�ďǉt tato 
ƐůƵǎďĂ�ƌŽǌƓşƎĞŶĂ�ŶĂ�ǀƓĞĐŚ�ϭϳ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͘�WƌŽ�ƉƎşŬůĂĚ�ũĞ�ƵǀĞĚĞŶĂ�ƚĂďƵůŬĂ�
s ƉƎĞŚůĞĚĞŵ�ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş͘ 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
&ŝŶĂŶēŶş�ƉŽĚƉŽƌĂ�ǀ�<ē 3 388 500 2 704 300 3 112 100 3 452 800 4 355 000 

dĂď͘�ē͘�4; ǌĚƌŽũ͗�Ka<^  

aŬŽůŶşŚŽ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐ 
¾ Pracuje s ƚƎşĚĂŵŝ�ũĂŬŽ�ŬŽůĞŬƚŝǀĞŵ͘ 
¾ /ŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş�ƉƌĂĐƵũĞ�Ɛ ǎĄŬǇ͕�Ɛ ƌŽĚŝēŝ�Ă�ƉĞĚĂŐŽŐŝĐŬǉŵŝ�ƉƌĂĐŽǀŶşŬǇ͘ 
¾ sēĂƐ�ǌũŝƓƛƵũĞ�ƉƌŽďůĠŵǇ�ũĞĚŶŽƚůŝǀĐƽ͕�ēŝ�ƓŬŽůŶşĐŚ�ŬŽůĞŬƚŝǀƽ͕�Ă�ũĞ�ƐĐŚŽƉĞŶ�ŽŬĂŵǎŝƚĢ�ũĞ�ŽĚďŽƌŶĢ�

ƎĞƓŝƚ͕�ƉŽƉƎşƉĂĚĢ�ũĞ�ƉƎĞĚǀşĚĂƚ�Ă�ƉƎĞĚĐŚĄǌĞƚ�ũŝŵ͘ 
¾ DĞƚŽĚŝĐŬǇ� ƉŽŵĄŚĄ� ƉƎĞĚĞǀƓşŵ� ǌĂēşŶĂũşĐşŵ� ƵēŝƚĞůƽŵ� Ă� ƚƎşĚŶşŵ� ƵēŝƚĞůƽŵ� ƉƎŝ� ǀĞĚĞŶş�

ƚƎşĚŶŝĐŬǉĐŚ�ŚŽĚŝŶ͘ 
¾ EĂďşǌş�ŽĚďŽƌŶŽƵ�ƉŽŵŽĐ�ǀ�ƉƎşƉĂĚĢ� ƐǇŶĚƌŽŵƵ�ǀǇŚŽƎĞŶş� Ă�ƉƌĄĐĞ� ƐĞ� ƐƚƌĞƐĞŵ�ǀ� ŬĂǎĚŽĚĞŶŶş�

ƉĞĚĂŐŽŐŝĐŬĠ�ƉƌĂǆŝ͘ 
¾ :Ğ�ǀ�ƉƌĂǀŝĚĞůŶĠŵ�ŬŽŶƚĂŬƚƵ�Ɛ�ƌŽĚŝēŝ�ʹ  ŶĂ�ƚƎşĚŶşĐŚ�ƐĐŚƽǌŬĄĐŚ�Ă�ŬŽŶǌƵůƚĂēŶşĐŚ�ŚŽĚŝŶĄĐŚ͕�ǀēĞƚŶĢ�

ƉŽŵŽĐŝ�ƉƎŝ�ŚůĞĚĄŶş�ƐƚƵĚŝũŶşŚŽ�ǌĂŵĢƎĞŶş�ǎĄŬƽ�ƉŽ�ƵŬŽŶēĞŶş�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůǇ͘ 
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^ǇƐƚĠŵ�ƐŽĐŝĄůŶşho ďǇĚůĞŶş�ǀ WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ 
DĢƐƚŽ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ƉƎŝƐƚƵƉƵũĞ� Ŭ� ƚĠƚŽ� ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞ� ĂŬƚŝǀŶĢ͘� :ŝǎ� ǀ� ƌŽĐĞ� ϮϬϬϴ� ǀǌŶŝŬů� ƉƌŽũĞŬƚ�
ƉŽĚƉŽƌŽǀĂŶĠŚŽ� ďǇĚůĞŶş͕� ŬƚĞƌǉ� ǀ� ƚĠ� ĚŽďĢ� ƵƐŝůŽǀĂů� Ž� ǌĂďǇĚůŽǀĄŶş� ĚŽŵĄĐŶŽƐƚş� ƉŽĐŚĄǌĞũşĐşĐŚ�                  
z ubytoven v ŵĢƐƚƐŬǉĐŚ�ďǇƚĞĐŚ͘ �ŶĞ�ϭϳ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ�ƐĐŚǀĄůŝůŽ�ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽ�ŵĢƐƚĂ�^ƚƌĂƚĞŐŝş�ďǇĚůĞŶş�
ƉƌŽ�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�ŬƚĞƌĄ�ǀ ƐŽďĢ�ŽĚƌĄǎş�ƐƚĄƚĞŵ�ƐĐŚǀĄůĞŶŽƵ�ŬŽŶĐĞƉĐŝ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ďǇĚůĞŶş��Z�ϮϬϭϱ�
ʹ2025 Ă�ǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ� ǌ ƉŝůŽƚŶşŚŽ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ͣWŝůŽƚŶş�ŽǀĢƎĞŶş� ƐǇƐƚĠŵƵ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ďǇĚůĞŶş�ŶĂ� ůŽŬĄůŶş�
ƷƌŽǀŶŝ�ǀ�ŽďĐŝ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͞�realizovanĠŚŽ�ǀĞ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ�Ɛ MPSV v letech 2017 - 2020.  

WƌĂŬƚŝĐŬǇ�ũĞ�ƉƌŽĐĞƐ�ƎşǌĞŶ�^ŵĢƌŶŝĐş�ē͘�ϵͬϮϬϮϭ�EĂŬůĄĚĄŶş�Ɛ byty a s ƉƌŽƐƚŽƌǇ�ƐůŽƵǎşĐşŵŝ�ƉŽĚŶŝŬĄŶş                     
Ă�ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ�ƷǌŬŽƵ�ƐŽƵēŝŶŶŽƐƚ�KĚďŽƌƵ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ǀĢĐŝ�Ă�KĚďŽƌƵ�ŵĂũĞƚŬƵ�Ă�ŝŶǀĞƐƚŝĐ.  

V ƌĄŵĐŝ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ďǇĚůĞŶş�ƉŽƐŬǇƚƵũĞ�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ: 
¾ ^ŽĐŝĄůŶş�ďǇƚǇ ũƐŽƵ�ƵƌēĞŶǇ�ƉƌŽ�ŽƐŽďǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ŽĐŝƚůǇ�ǀ ďǇƚŽǀĠ�ŶŽƵǌŝ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ũŝŵ�ďǇƚŽǀĄ�

ŶŽƵǌĞ�ĂŬƵƚŶĢ�ŚƌŽǌş͕� ƐǀŽũŝ� ƐŝƚƵĂĐŝ�ŶĞũƐŽƵ� ƐĐŚŽƉŶǇ� ƎĞƓŝƚ� ǀůĂƐƚŶşŵŝ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ͘��ĄůĞ� ũƐŽƵ�
ƵƌēĞŶǇ�ƉƌŽ�ŽƐŽďǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ǀǇŶĂŬůĄĚĂũş�ǀǇƐŽŬĠ�ƉƌŽĐĞŶƚŽ�ǌ ƉƎşũŵƵ�ŶĂ�ďǇĚůĞŶş͘ 

¾ �ǇƚǇ� ǌǀůĄƓƚŶşŚŽ� ƵƌēĞŶş� ƉƌŽ� ƐĞŶŝŽƌǇ͕� ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ� ƉŽƐƚŝǎĞŶĠ� Ă� ďǇƚǇ� ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ� jsou 
ǀǉŚƌĂĚŶĢ�ƵƌēĞŶǇ� ũĂŬŽ�ƉŽŵŽĐ�ƐŬƵƉŝŶĢ�ŽďēĂŶƽ�;ƐĞŶŝŽƌƽ�Ă�ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ�ƉŽƐƚŝǎĞŶǉĐŚͿ͕�ŬƚĞƎş�
ũƐŽƵ�ƉŽǎŝǀĂƚĞůŝ�ƐƚĂƌŽďŶşŚŽ�ŶĞďŽ�ŝŶǀĂůŝĚŶşŚŽ�ĚƽĐŚŽĚƵ�ǀĞ� //͘�ŶĞďŽ�///͘�ƐƚƵƉŶŝ�Ă�ŶĞŵŽŚŽƵ�
ƐǀŽũŝ�ďǇƚŽǀŽƵ�ƐŝƚƵĂĐŝ�ƎĞƓŝƚ�ǀůĂƐƚŶşŵŝ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ͘ 

 

DĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ƵŵŽǎŸƵũĞ�ǀƐƚƵƉ�ĚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ďǇĚůĞŶş� ŝ� ƌŽĚŝŶĄŵ�ēŝ� ũĞĚŶŽƚůŝǀĐƽŵ�Ɛ�ĚůƵŚĞŵ�ŶĂ�
ǌĄŬůĂĚĢ� ƐƉůŶĢŶş� ǀǇĚĞĨŝŶŽǀĂŶǉĐŚ�ƉŽĚŵşŶĞŬ͘�WŽ� ƉƎŝĚĢůĞŶş� ǀŚŽĚŶĠŚŽ�ďǇƚƵ� ƐĞ� ŝŶƚĞŶǌŝǀŶĢ� ƐůĞĚƵũĞ�
ƉůĂƚĞďŶş�ŵŽƌĄůŬĂ� ŶĄũĞŵŶşŬƽ� Ă� ƐŽƵǎŝƚş� Ɛ� ŽƐƚĂƚŶşŵŝ� ŶĄũĞŵŶşŬǇ͘� s� ƉƎşƉĂĚĢ� ǀǌŶŝŬƵ� ƉƌŽďůĠŵƽ� ƎĞƓş�
ƐŽĐŝĄůŶş� ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ� ŽĚďŽƌƵ� ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ� ǀĢĐş� Ɛ� ŬůŝĞŶƚĞŵ� ŽŬĂŵǎŝƚŽƵ� ŶĄƉƌĂǀƵ͘� DĢƐƚŽ� WĂƌĚƵďŝĐĞ�
ƉŽƐŬǇƚƵũĞ�ŶĢŬŽůŝŬ�ĚƌƵŚƽ�ďǇƚƽ͕� ũĂŬŽ� ũƐŽƵ�ŶĂƉƎşŬůĂĚ�ďǇƚǇ� ƐƚĂƌƚŽǀĂĐş͕� ďǇƚǇ� ǌǀůĄƓƚŶşŚŽ�ƵƌēĞŶş͕� ƉƌŽ�
ƐĞŶŝŽƌǇ�Ă�ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ�ƉŽƐƚŝǎĞŶĠ�Ă�ďǇƚǇ�ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ�Ă�ǀǉƓĞ�ƵǀĞĚĞŶĠ�ďǇƚǇ�ƉƌŽ�ŽƐŽďǇ�ŶĂĐŚĄǌĞũşĐş�
se v ďǇƚŽǀĠ� ŶŽƵǌŝ� ēŝ� ǀǇŶĂŬůĄĚĂũşĐş� ǀǇƐŽŬĠ� ƉƌŽĐĞŶƚŽ� ǌ� ƉƎşũŵƵ� ŶĂ� ďǇĚůĞŶş͘  Na procesu ƷǌĐĞ�
participuje KĚďŽƌ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ǀĢĐş�s Odborem majetku a investic  

 
 

 

 

 

 

 

                                        GƌĂĨ͘�ē͘�ϭ6; zdroj: OSV                        'ƌĂĨ͘�ē͘�17; zdroj OSV  

ZŽǌĚşůǇ� ǀĞ� ǀǉƓĞ� ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ� ŐƌĂĨĞĐŚ� Ɛ ƉŽēƚĞŵ� ǌĄũĞŵĐƽ� Ž� ƐŽĐŝĄůŶş� ĚŽƐƚƵƉŶĠ� ďǇƚǇ� Ă� ƉŽēƚĞŵ�
ƉŽĚĂŶǉĐŚ�ǎĄĚŽƐƚŝ�ůǌĞ�ƉŽƉƐĂƚ�ŶĄƐůĞĚŽǀŶĢ͗�ǀ ĐĞůŬŽǀĠŵ�ƉŽēƚƵ�ǌĄũĞŵĐƽ�Ž�ƐŽĐŝĄůŶş�ĚŽƐƚƵƉŶĠ�ďǇƚǇ�ũƐŽƵ�
ƵǀĞĚĞŶĠ�ǀƓĞĐŚŶǇ�ŽƐŽďǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ĚŽƐƚĂǀş�ŶĂ�K^^W�Ɛ ƉƌŽũĞĚŶĄŶşŵ�ƐǀĠ�ƐŝƚƵĂĐĞ͘�^Ğ�ǀƓĞŵŝ�ƚĢŵŝƚŽ�
ŽƐŽďĂŵŝ�ũĞ�ƉƌŽǀĞĚĞŶ�ǀƐƚƵƉŶş�ƉŽŚŽǀŽƌ͕�ďĢŚĞŵ�ŶĢŚŽǎ�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞ�ǌũŝƓƛƵũş�ĂŬƚƵĄůŶş�ƐŝƚƵĂĐŝ 
ǌĄũĞŵĐĞ�ǀ�ŽďůĂƐƚŝ�ďǇĚůĞŶş͕�ĚƽǀŽĚǇ�ǌĄũŵƵ�Ž�ŵĢƐƚƐŬǉ�ďǇƚ͕�ƐŽĐŝĄůŶş�Ă�ďǇƚŽǀŽƵ�ƐŝƚƵĂĐŝ�ǎĂĚĂƚĞůĞ͕�ƉƎşũŵǇ�
ĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ�Ă�ǀǉĚĂũĞ�ŶĂ�ďǇĚůĞŶş͕�ƐůŽǎĞŶş�ĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ͕�ŽǀĢƎĞŶş͕�ǌĚĂ�ǎĂĚĂƚĞů�ƐƉůŸƵũĞ�ƉŽĚŵşŶŬǇ�ƉƌŽ�
ƉƎŝĚĢůĞŶş�ďǇƚƵ�ĂƉŽĚ͘�EĄƐůĞĚŽǀŶĢ�ũĞ�ǎĂĚĂƚĞů�ƐĞǌŶĄŵĞŶ�ƐĞ�ƐŝƚƵĂĐş kdy, jak je z ŐƌĂĨƵ�ƉĂƚƌŶŽ�ǀĢƚƓŝŶĂ�
ǎĂĚĂƚĞůƽ�ƉŽĚĄŶş�ǎĄĚŽƐƚŝ�ƉƎĞŚŽĚŶŽƚş͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ƉƎĞĚ�ũĞũşŵ�ƉŽĚĄŶşŵ�ǌşƐŬĄ�ũŝŶǉ�ĚƌƵŚ�ďǇĚůĞŶş͘�� 
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Z ǀǉƓĞ�ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ�ƷĚĂũƽ�ũĞ�ǌƎĞũŵǉ�ƐŶşǎĞŶǉ�ƉŽēĞƚ�ǌĄũĞŵĐƽ�ŝ�ǎĂĚĂƚĞůƽ�Ž�ƐŽĐŝĄůŶş�Ă�ĚŽƐƚƵƉŶĠ�ďǇƚǇ�
v ƌŽĐĞ� ϮϬϮϬ͕� ŬƚĞƌǉ� ďǇů� ƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶĢ ǌĂƉƎşēŝŶĢŶǉ� ŽŶĞŵŽĐŶĢŶşŵ� �Ks/�� ϭϵ͕� ŽŵĞǌĞŶǉŵ�
ƉŽŚǇďĞŵ�ŽƐŽď�Ă�ŵŽǎŶŽƐƚş�ŽƐŽďŶşŚŽ�ũĞĚŶĄŶş�ŶĂ�ƷƎĂĚĞĐŚ͕�ĐŽǎ�ũĞ�ƉĂƚƌŶĠ�ŝ�ǌ ŶşǎĞ�ƵǀĞĚĞŶĠŚŽ�ŐƌĂĨƵ͘ 

 

 
                                                                                                            'ƌĂĨ͘�ē͘�18; zdroj: OSV  

 

WƌŽ�ĚŽŬƌĞƐůĞŶş�ƉƎĞŚůĞĚ�ƉŽēƚƵ�ƐŬƵƚĞēŶĢ�ƉƎŝĚĢůĞŶǉĐŚ�ďǇƚƽ�ĚŽ�ŶĄũŵƵ�ǎĂĚĂƚĞůƽŵ͘� 

 

 

 

 

 

 

 
                'ƌĂĨ͘�ē͘�ϭ9; zdroj: OSV 
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Cizinci  
DŝŐƌĂĐĞ�Ă�ŝŶƚĞŐƌĂĐĞ�ĐŝǌŝŶĐƽ 

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ� ũĞ� ƌĞŐŝŽŶĄůŶşŵ�ĐĞŶƚƌĞŵ�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ͘�ZŽǌǀŽũ�ƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚ�
ǌſŶ� ƉƎŝůĄŬĂů� ǀ� ƉƌƽďĢŚƵ�ŵŝŶƵůǉĐŚ� ůĞƚ� ŵŶŽǎƐƚǀş� ĨŝƌĞŵ͕� ŬƚĞƌĠ� Ŭ� ƉƌĄĐŝ� ǀǇƵǎşǀĂũş� ƚĠŵĢƎ� ǀǉŚƌĂĚŶĢ�
ǌĂŚƌĂŶŝēŶş� ĚĢůŶşŬǇ� ;ŶĂƉƎ͘� &ŽǆĐŽŶŶ� �ƵƌŽƉĞĂŶ� DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ� ^ĞƌǀŝĐĞƐ� Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘� Wanasonic 
Automotive Systems Czech, s.r.o., J-TEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o., KYB Manufacturing 
Czech s.r.o., Kiekert-�^͕� Ɛ͘ƌ͘Ž͘Ϳ͘��şŬǇ� ƚŽŵƵƚŽ�ǀǉǀŽũŝ� ƐĞ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ�ƵƐĂĚŝůŽ�ǀĞůŬĠ�ŵŶŽǎƐƚǀş�
ĐŝǌŝŶĐƽ͕�ŬƚĞƎş�ǀ�ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ũŝǎ�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ�ƉŽĚŶŝŬĂũş�ŶĞďŽ�ũƐŽƵ�ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ�ŵŶŽŚĂ�ĨŝƌĞŵ�ŶĂ�
ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ͘��ĞůŬŽǀĢ�ǌĚĞ�ĚŶĞƐ�ǎŝũĞ ũŝǎ ǀşĐĞ�ŶĞǎ�ϭϮ�ϬϬϬ�ĐŝǌŝŶĐƽ�ƌƽǌŶǉĐŚ�ŶĄƌŽĚŶŽƐƚş͘� 

EĞũǌƌĂŶŝƚĞůŶĢũƓş� ƐŬƵƉŝŶŽƵ� ĐŝǌŝŶĐƽ� ũƐŽƵ� ŽďēĂŶĠ� ƚƎĞƚşĐŚ� ǌĞŵş͕� ǌĞũŵĠŶĂ� DŽŶŐŽůŽǀĠ͕� sŝĞƚŶĂŵĐŝ͕�
hŬƌĂũŝŶĐŝ͘�WƎşēŝŶŽƵ�ũĞ�ǀĞůŬĄ�ũĂǌǇŬŽǀĄ�ďĂƌŝĠƌĂ�Ă ŬƵůƚƵƌŶş�ŽĚůŝƓŶŽƐƚŝ͘�sĞůŬǉ�ŶĄƌƽƐƚ�ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ�ǌ�ƚƎĞƚşĐŚ�
ǌĞŵş�ďĞǌ�ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŚŽ�ŵŶŽǎƐƚǀş�ƚůƵŵŽēŶşŬƽ�ǌƉƽƐŽďƵũĞ�ĐĞůŽƵ�ƎĂĚƵ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŬǉĐŚ�ŵŽŵĞŶƚƽ�
ǀ� ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ� Ɛ� ǀĢƚƓŝŶŽǀŽƵ� ƐƉŽůĞēŶŽƐƚş͕� ǌŶĞŵŽǎŸƵũĞ� ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽŵ� ǀǇƎŝǌŽǀĂƚ� Ɛŝ� ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ�
ũĂŬĠŬŽůŝǀ� ǌĄůĞǎŝƚŽƐƚŝ� ;ŚůĞĚĄŶş� ǀŚŽĚŶĠŚŽ� ďǇĚůĞŶş͕� ǌĂũŝƓƚĢŶş� ůĠŬĂƎƐŬĠ� ƉĠēĞ͕� ǀǇƎŝǌŽǀĄŶş� ŽƐŽďŶşĐŚ�
ǌĄůĞǎŝƚŽƐƚş� ŶĂ� ƷƎĂĚĞĐŚ͕� ǀŚŽĚŶĠ� ƚƌĄǀĞŶş� ǀŽůŶĠŚŽ� ēĂƐƵ� ĚĢƚşͿ͘� WƌŽďůĞŵĂƚŝĐŬĄ� ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ� ƉĂŬ�
ĚƌƵŚŽƚŶĢ�ƉŽĚƉŽƌƵũĞ�ǆĞŶŽĨŽďŶş�ŶĄůĂĚǇ�ǀĞ�ǀĢƚƓŝŶŽǀĠ�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͘� 

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş� ŵĢƐƚŽ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ƵƐŝůƵũĞ� Ž ǀǇƚǀŽƎĞŶş� ƐƚĂďŝůŶşŚŽ� ƐǇƐƚĠŵƵ͕� ŬƚĞƌǉ� ǌĂũŝƐƚş� ĞĨĞŬƚŝǀŶş�
ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ�ǀƓĞĐŚ�ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶǉĐŚ�ƐƵďũĞŬƚƽ͘��ŚĐĞ�ƐŵĢƎŽǀĂƚ�Ŭ�ďĞǌƉƌŽďůĠŵŽǀĠŵƵ�ƐŽƵǎŝƚş�ŽďēĂŶƽ�
ŵĢƐƚĂ�Ă�ĐŝǌŝŶĐƽ͘�dŽƚŽ�ũĞ�ǀƓĂŬ�ǀĞůŝĐĞ�ƐůŽǎŝƚǉ�Ă�ŶĄƌŽēŶǉ�ƉƌŽĐĞƐ͘� 

 

 

 

 
    'ƌĂĨ͘�ē͘�ϮϬ͖�ǌĚƌŽũ͗�Ds�Z 
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,ůĂǀŶş�ƉƌŽďůĠŵǇ�ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş�Ɛ ŶĄƌƽƐƚĞŵ�ƉŽēƚƵ�ĐŝǌŝŶĐƽ 

¾ EĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠ�ŬĂƉĂĐŝƚǇ�ǀĞ�ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş�;ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄ�ǌĄŬůĂĚŶş�ŝ�ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĄ�ƉĠēĞͿ͘ 
¾ EĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠ�ŬĂƉĂĐŝƚǇ�ďǇĚůĞŶş͘� 
¾ sĞůŬĄ� ēĄƐƚ� ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ� ǌ� ĐŝǌşĐŚ� ǌĞŵş� ǎŝũĞ� ŶĂ� ƐŽƵŬƌŽŵǉĐŚ� ƵďǇƚŽǀŶĄĐŚ͕� ŬĚĞ� ƌŽƐƚĞ�

kriminaůŝƚĂ�Ă�ƉƌƵĚĐĞ�ƐĞ�ƐŶŝǎƵũĞ�ƉŽĐŝƚ�ďĞǌƉĞēş�ŽďǇǀĂƚĞů�ǎŝũşĐşĐŚ�ǀ�ũĞũŝĐŚ�ŽŬŽůş͘� 
¾ s� ƐŽƵēĂƐŶĠ� ĚŽďĢ� ƉƌĂŬƚŝĐŬǇ� ǀǇŵŝǌĞůǇ� ǀŽůŶĠ� ŬĂƉĂĐŝƚǇ� ƉƌŽ� ũĂŬĠŬŽůŝǀ� ďǇĚůĞŶş� ƉƌŽ� ŽďēĂŶǇ�

ŵĢƐƚĂ�;ďǇƚǇ͕�ƵďǇƚŽǀŶǇͿ͘�EĄũĞŵŶĠ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�ƐĞ�ĚşŬǇ�ǀĞůŵŝ�ǀǇƐŽŬĠ�ƉŽƉƚĄǀĐĞ�ƉŽŚǇďƵũĞ�
ŶĂ�ƷƌŽǀŶŝ�ĐĞŶ�ŶĄũĞŵŶĠŚŽ�ǀ�ŚůĂǀŶşŵ�ŵĢƐƚĢ͘�sǇƐŽĐĞ�ŽŚƌŽǎĞŶŽƵ�ƐŬƵƉŝŶŽƵ�ǀ�ƚĠƚŽ�ŽďůĂƐƚŝ�ƐĞ�
ƐƚĄǀĂũş�ŶĂƉƎşŬůĂĚ�ŵĂƚŬǇ�ƐĂŵŽǎŝǀŝƚĞůŬǇ͕�ēŝ�ƌŽĚŝŶǇ�Ɛ�ŶŝǎƓşŵ�ƉƎşũŵĞŵ͕�ŬƚĞƌĠ�ƉŽďşƌĂũş�ĚĄǀŬǇ�ŶĂ�
ďǇĚůĞŶş͕�ƐĞŶŝŽƎŝ͘� 

¾ <ƌŝƚŝĐŬǉ�ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬ�ǀŽůŶǉĐŚ�ŬĂƉĂĐŝƚ�ǀ�ŵĂƚĞƎƐŬǉĐŚ�Ă�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽůĄĐŚ�ǀēĞƚŶĢ�ŶĞĚŽƐƚĂƚŬƵ�
ĂƐŝƐƚĞŶƚƽ�ƉƌŽ�ƚǇƚŽ�ƓŬŽůǇ͕�ŬĂŵ�ĚĢƚŝ�ĐŝǌŝŶĐƽ�ĚŽĐŚĄǌĞũş͘� 

¾ :ĂǌǇŬŽǀĄ�ďĂƌŝĠƌĂ͕�ŬƵůƚƵƌŶş�ƌŽǌĚşůǇ͘ 
 

WŽŬƵĚ�ƐĞ�ƌŽĚŝŶĂ�ŶŽǀĢ�ƉƎŝƐƚĢŚƵũĞ�Ă�ĚşƚĢ�ŶĂƐƚŽƵƉş�ƓŬŽůŶş�ĚŽĐŚĄǌŬƵ͕�ǌƉƌĂǀŝĚůĂ�ŶĞǌŶĄ�ũĂǌǇŬ͕�ŶĞƌŽǌƵŵş�
ĂŶŝ�ǌĄŬůĂĚŶşŵ�ǀĢƚĄŵ͕�ŶĞĐŚĄƉĞ�ŬƵůƚƵƌŶş�ŽĚůŝƓŶŽƐƚŝ͘�hēŝƚĞůĠ�ƐĞ�ŶĄƐůĞĚŶĢ�ŶĞĚŽŬĄǎŽƵ�ĚŽŵůƵǀŝƚ�ĂŶŝ�    
Ɛ� ƌŽĚŝēŝ͕� ŶĞďŽƛ� ƚŝ� ƐĞ� ƉŽƚǉŬĂũş� Ɛ� ƚŽƚŽǎŶǉŵŝ� ŶĞǌŶĂůŽƐƚŵŝ͕� ũĂŬŽ� ũĞũŝĐŚ� ĚĢƚŝ͘� dĂƚŽ� ƐŝƚƵĂĐĞ� ƐĞ�ŵƽǎĞ�
ŽƉĂŬŽǀĂƚ�ŶĢŬŽůŝŬƌĄƚ�ĚŽ�ƌŽŬĂ͕�ǀǉƌĂǌŶĢ�ƉĂŬ�ǌƉŽŵĂůƵũĞ�ƉƌĂĐŽǀŶş�ƚĞŵƉŽ�ƵēŝƚĞůĞ͕�ũĂŬŽǎ�ƉƌĄĐŝ�ĐĞůĠŚŽ�
ƚƎşĚŶşŚŽ�ŬŽůĞŬƚŝǀƵ͘�\ĞƓĞŶşŵ�ũĞ�ŶĞǌďǇƚŶĄ�ƉƎşƚŽŵŶŽƐƚ�ĂƐŝƐƚĞŶƚĂ͕�ŬƚĞƌǉ�ĚşƚĢƚŝ�ďƵĚĞ�ŽƉŽƌŽƵ�ƉƎŝ�ǀƐƚƵƉƵ�
ĚŽ�ƓŬŽůƐŬĠŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ�Ă�ƐƚĞũŶĢ�ƚĂŬ�ĚŽƉŽŵƽǎĞ�Ŭ�ůĞƉƓş�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ�ŵĞǌŝ�ƌŽĚŝŶŽƵ�Ă�ƓŬŽůŽƵ͘��ƐŝƐƚĞŶƚ�
ƉĂŬ� ŶĄƐůĞĚŶĢ� ƉƽƐŽďş� ũĂŬŽ� ůĞŬƚŽƌ� ēĞƐŬĠŚŽ� ũĂǌǇŬĂ� Ă� ǀǇŬŽŶĄǀĄ� ĚŽŚůĞĚ� ŶĂ�ŵŝŵŽƓŬŽůŶş� ƉƎşƉƌĂǀƵ�
ĚşƚĢƚĞ͘� 
 
^ƵďũĞŬƚǇ�ƉƽƐŽďşĐş�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ�ƐĞ�ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐş�ŶĂ�ĐŝǌŝŶĐĞ 
¾ �ĞŶƚƌƵŵ�ŶĂ�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŝŶƚĞŐƌĂĐĞ�ĐŝǌŝŶĐƽ 
¾ Most pro, o. p. s.  
¾ WƌĂĐŽǀŶş�ƐŬƵƉŝŶĂ�3 W^�ͣ�ŝǌŝŶĐŝ͕�ŵĞŶƓŝŶǇ�Ă�ŽƐŽďǇ�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�ƐŽĐŝĄůŶşŵ�ǀǇůŽƵēĞŶşŵ͕͞�ǀ ƌĄŵĐŝ�

ƉůĂƚĨŽƌŵǇ�<ŽŵƵŶŝƚŶşŚŽ�ƉůĄŶŽǀĄŶş 
¾ <ŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌ�ƉƌŽ�ĐŝǌŝŶĐĞ͕�ŵĂŶĂǎĞƌ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�Ă�ƉƌŽƚŝĚƌŽŐŽǀǉ�ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌ 

 

WƌŽũĞŬƚ�ͣWŽĚƉŽƌĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐĞ�ĐŝǌŝŶĐƽ�ʹ WĂƌĚƵďŝĐĞ�ϮϬϮϭ͞� 

V ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ũĞ�ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶ�ƉƌŽũĞŬƚ�ͣWŽĚƉŽƌĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐĞ�ĐŝǌŝŶĐƽ�ʹ WĂƌĚƵďŝĐĞ�ϮϬϮϭ͘͞�:ĞĚŶĄ�ƐĞ�ũŝǎ�
Ž� ēƚǀƌƚǉ� ƌŽēŶşŬ� ƚŽŚŽƚŽ� ƉƌŽũĞŬƚƵ͘� �ŬƚŝǀŝƚǇ� ƉƌŽũĞŬƚƵ� ũƐŽƵ� ƉƎŝũşŵĄŶǇ� ĐŝǌŝŶĐŝ� ǀĞůŝĐĞ� ŬůĂĚŶĢ͕�                             
Ɛ� ƉŽŬƌĂēŽǀĄŶşŵ� ƐĞ� ƉŽēşƚĄ� ŝ� ǀ� ƌŽĐĞ� ϮϬϮϮ͘� ZĞĂůŝǌĂĐĞ� ƉƌŽũĞŬƚƵ� ďǇůĂ� ēĄƐƚĞēŶĢ� ƵƐŬƵƚĞēŶĢŶĂ�
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ�DŽƐƚ�ƉƌŽ͕�Ž͘�Ɖ͘�Ɛ͕͘�ŬƚĞƌĄ�ĨƵŶŐƵũĞ�ŽĚ�ƌŽŬƵ�ϮϬϬϳ�Ă�ŵĄ�ǀ�ƉƌĄĐŝ�Ɛ�ĐŝǌŝŶĐŝ�
ŵŶŽŚĂůĞƚĠ�ǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ͘�s letech 2020ʹϮϬϮϭ�ƉƌŽďşŚĂůĂ�ƌĞĂůŝǌĂĐĞ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ũŝǎ�ǀǉůƵēŶĢ�ǀ ŐĞƐĐŝ�ƓŬŽů.  

,ůĂǀŶş�ĐşůĞ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ũƐŽƵ�ǌĂŵĢƎĞŶǇ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶĢ: 

1. WƌĞǀĞŶĐĞ� ǀǌŶŝŬƵ� ŬŽŶĨůŝŬƚƽ� ŵĞǌŝ� ŵĂũŽƌŝƚŶş� ƐƉŽůĞēŶŽƐƚş� Ă� ĐŝǌŝŶĐŝ͕� ƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶş� ƐŽĐŝĄůŶĢ�
ƉĂƚŽůŽŐŝĐŬǉŵ�ũĞǀƽŵ�ǀ�ŬŽŵƵŶŝƚĄĐŚ�ĐŝǌŝŶĐƽ�;ŶĂĚƵǎşǀĄŶş�ĂůŬŽŚŽůƵ͕�ǀĂŶĚĂůŝƐŵƵƐ͕�ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�
ƉƌŽƚŝ�ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�ƉŽƎĄĚŬƵ͕�ďĞǌĚŽŵŽǀĞĐƚǀş͕�ŐĂŵďůĞƌƐƚǀş͕�ǌĂĚůƵǎĞŶŽƐƚ�ĂƉŽĚ͘Ϳ͘� 

2. ^ŶşǎĞŶş�ƉŽĐŝƚƵ�ŽŚƌŽǎĞŶş�ŶĂ�ƐƚƌĂŶĢ�ĐŝǌŝŶĐƽ�ʹ ƉƌŽďůĠŵǇ�ũĞĚŶŽƚůŝǀĐƽ�ŶĂƌƽƐƚĂũş�Ɛ�ŶĞŵŽǎŶŽƐƚş�
ƎĞƓŝƚ�ũĞ�ŝŚŶĞĚ�ǌ�ĚƽǀŽĚƽ�ũĂǌǇŬŽǀĠ�ďĂƌŝĠƌǇ͘�WƎŝ�ǀĢƚƓşŵ�ƉŽēƚƵ�ƚůƵŵŽēŶşŬƽ�ďƵĚŽƵ�ŵŽĐŝ�ƎĞƓŝƚ�
ŶĂƐƚĂůĠ�ƐŝƚƵĂĐĞ�ƉƌƵǎŶĢũŝ�Ă�ĞĨĞŬƚŝǀŶĢũŝ͕�ēşŵǎ�ĚŽũĚĞ�ŬĞ�ƐŶŝǎŽǀĄŶş�ũĞũŝĐŚ�ĨƌƵƐƚƌĂĐĞ͕ Ă�ƉƎĞĚĞũĚĞ�
ƐĞ�ƚĂŬ�ŶĞĐŚƚĢŶǉŵ�ŶĄƐůĞĚŬƽŵ�ǀ�ďƵĚŽƵĐŶŽƐƚŝ͘� 
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3. �ǀǉƓĞŶş�ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝ�ƐŵĢƌĞŵ�ĚŽ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�ŬŽŵƵŶŝƚ͕�ũĂŬŽǎ�ŝ�ƐŵĢƌĞŵ�Ŭ�ǀĞƎĞũŶŽƐƚŝ͘� 
4. �ŬƚŝǀŝǌŽǀĄŶş� ƓŬŽů� ;�a� aƚĞĨĄŶŝŬŽǀĂ� Ă� �a� ŶĄďƎĞǎş� �ĄǀŽĚƵ�DşƌƵ� Ɛ� ŶĞũǀǇƓƓşŵ� ƉŽēƚĞŵ� ĚĢƚş�

ĐŝǌŝŶĐƽͿ�Ă�ƓŬŽůŬǇ�;Da�<ŽŶşēĞŬͿ�ƐĞ ǌĂĐşůĞŶşŵ�ŶĂ�ƉƌĂĐŽǀŶşŬǇ�ƓŬŽů͘� 
5. <ŽŵƉĞŶǌĂĐĞ� ĂŬƵƚŶşŚŽ� ŶĞĚŽƐƚĂƚŬƵ� ƚůƵŵŽēŶşŬƽ� ƉƎĞŬůĂĚǇ� ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ� ŝŶĨŽƌŵĂĐş� ĨŽƌŵŽƵ�

ůĞƚĄŬƽ͕�Ă�ũĞũŝĐŚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐĞ�ĚŽ�ƓŬŽů�Ă�ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬǉĐŚ�ǌĂƎşǌĞŶş�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ͘� 

  
s�ƌĄŵĐŝ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ďǇůǇ�ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶǇ�ŶĄƐůĞĚƵũşĐş�ĂŬƚŝǀŝƚǇ͗� 

x <ƵƌǌǇ�ēĞƐŬĠŚŽ�ũĂǌǇŬĂ�ǀ�ŵĂƚĞƎƐŬĠ�ƓŬŽůĞ 
x důƵŵŽēĞŶş 
x �ƐŝƐƚĞŶĐĞ�Ă�ĚŽƵēŽǀĄŶş�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ� 
x <ƵƌǌǇ�ēĞƐŬĠŚŽ�ũĂǌǇŬĂ�ƉƌŽ�ĚŽƐƉĢůĠ 

  

V ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ƐĞ�ǌĂ�ƓŬŽůƵ�ǀǌĚĢůĄǀĂũşĐş�ĐŝǌŝŶĐĞ�ƉŽǀĂǎƵũĞ�ƓŬŽůĂ͕�ŬƚĞƌĄ�ǀǌĚĢůĄǀĄ�ǀşĐĞ�ũĂŬ�ϱ�й�ǎĄŬƽ�
ʹ ĐŝǌŝŶĐƽ͘� EŽǀĢ� ũĞ� ŵŽǎŶĠ� ǀǌĚĢůĄǀĂĐş� Ă� ŝŶƚĞŐƌĂēŶş� ĂŬƚŝǀŝƚǇ� ĚĢƚş� ĐŝǌŝŶĐƽ� ĨŝŶĂŶĐŽǀĂƚ� ǌĞ� ǌĚƌŽũƽ�
DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ�ƓŬŽůƐƚǀş ŵůĄĚĞǎĞ a ƚĢůŽǀǉĐŚŽǀǇ �ĞƐŬĠ republiky͘�^ƚĄǀĂũşĐşŵ�ƉƌŽũĞŬƚĞŵ�ǀƓĂŬ�ĐŚĐĞŵĞ�
ƉŽĚƉŽƎŝƚ� ĂŬƚŝǀŝƚǇ͕� ŬƚĞƌĠ� ǌ ǀǉƓĞ� ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ� ǌĚƌŽũƽ� ŶĞŶş� ŵŽǎŶĠ� ŚƌĂĚŝƚ͘� /ŶƚĞŐƌĂēŶş� ĂŬƚŝǀŝƚǇ� ĚĢƚş�
ĐŝǌŝŶĐƽ�ǀ ŵĂƚĞƎƐŬǉĐŚ�ƓŬŽůĄĐŚ�ŵƵƐş�ďǉƚ�ŚƌĂǌĞŶǇ�ǌĞ�ǌŵşŶĢŶĠŚŽ ĚŽƚĂēŶşŚŽ�ƚŝƚƵůƵ�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ�ǀŶŝƚƌĂ�
ŬŽŵƉůĞǆŶĢ͕�ŶĞďŽƛ�ŶĂ�ŶĢ�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ƓŬŽůƐƚǀş͕�ŵůĄĚĞǎĞ�Ă�ƚĢůŽǀǉĐŚŽǀǇ�ŶĞƉĂŵĂƚƵũĞ�ǀƽďĞĐ͘ 
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^ŽĐŝĄůŶş�ŬƵƌĂƚĞůĂ�Ă�ďĞǌĚŽŵŽǀĞĐƚǀş 
WƌĄĐĞ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ŬƵƌĄƚŽƌĂ�ũĞ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�ƉƌĄĐĞ�Ɛ�ŽďēĂŶǇ�ǀ�ŽďƚşǎŶĠ�ƐŽĐŝĄůŶş�ƐŝƚƵĂĐŝ͕�Ɛ�ŽďēĂŶǇ͕�ŬƚĞƎş�
ƐĞ�ŽĐŝƚůŝ� ŶĂ� ŬƌĂũŝ� ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ� ǀǇůŽƵēĞŶş�ŶĞďŽ� ũŝǎ� ũƐŽƵ� ƐŽĐŝĄůŶĢ� ǀǇůŽƵēĞŶş͘�WƌŝŵĄƌŶş�ƉƎşēŝŶŽƵ�ŽƐŽď�
ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ǀǇůŽƵēĞŶş�ũĞ�ŶĞĨƵŶŬēŶŽƐƚ�ƌŽĚŝŶŶǉĐŚ�ǀǌƚĂŚƽ͕�ǌƚƌĄƚĂ�ďǇĚůĞŶş͕�ēĂƐƚĄ�ŬƌŝŵŝŶĄůŶş�ŵŝŶƵůŽƐƚ͕�
ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶŽƐƚ͕�ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬ�ĨŝŶĂŶēŶşĐŚ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ�Ă�ǀ�ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ǀǌƌƽƐƚĂũşĐş�ǌĂĚůƵǎĞŶŽƐƚ͘� 

  
SŽĐŝĄůŶş�ŬƵƌĄƚŽƌŬĂ�ƉŽƐŬǇƚƵũĞ�ŽĚďŽƌŶĠ�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş�ǌĞũŵĠŶĂ͗� 

¾ KƐŽďĄŵ� ǀĞ� ǀǉŬŽŶƵ� ƚƌĞƐƚƵ� ŽĚŶĢƚş� ƐǀŽďŽĚǇ� ŶĞďŽ� ǀƌĂĐĞũşĐş� ƐĞ� ǌ� ǀǉŬŽŶƵ� ƚƌĞƐƚƵ� ŽĚŶĢƚş�
svobody nebo vazby.  

¾ KƐŽďĄŵ�ďĞǌ�ƉƎşƐƚƎĞƓş͘ 
¾ KƐŽďĄŵ�ƉƌŽƉƵƓƚĢŶǉŵ�ǌĞ�ƓŬŽůƐŬǉĐŚ�ǌĂƎşǌĞŶş�ƉƌŽ�ǀǉŬŽŶ�ƷƐƚĂǀŶş�ēŝ�ŽĐŚƌĂŶŶĠ�ǀǉĐŚŽǀǇ͘ 
¾ KƐŽďĄŵ�ŽŚƌŽǎĞŶǉŵ�ĚƌŽŐŽǀŽƵ�ŶĞďŽ�ũŝŶŽƵ�ǌĄǀŝƐůŽƐƚş͕�ƉƌŽƉƵƓƚĢŶǉŵ�ǌ�ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐŬǉĐŚ�   ēŝ�

ũŝŶǉĐŚ�ůĠēĞďĞŶ͘ 
¾ KƐŽďĄŵ�ǀ�Ŭƌŝǌŝ�ŶĞďŽ�ǀ�ũŝŶĠ�ƚşǎŝǀĠ�ǎŝǀŽƚŶş�ƐŝƚƵĂĐŝ͘ 

  
WƌŽďůĠŵǇ�ŬůŝĞŶƚĞůǇ 

¾ �ŝũş�ǀ�ŶĞĚƽƐƚŽũŶǉĐŚ�ǎŝǀŽƚŶşĐŚ�ƉŽĚŵşŶŬĄĐŚ͕�ƉŽĚ�ŶĞďŽ�ƚĢƐŶĢ�ŶĂĚ�ŚƌĂŶŝĐş�ǎŝǀŽƚŶşŚŽ�ŵŝŶŝŵĂ͕�
Ɛ�ŶşǌŬŽƵ�ƓĂŶĐş�ǌşƐŬĂƚ�ƐƚĂŶĚĂƌĚŶş�ĨŽƌŵƵ�ďǇĚůĞŶş�ŶĞďŽ�ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͘ 

¾ �ůŽƵŚŽĚŽďĢ�ŶĞŶĂǀƓƚĢǀƵũş�ƉƌĂŬƚŝĐŬĠŚŽ�ůĠŬĂƎĞ͕ ŶĞǌŶĂũş�ũĞŚŽ�ũŵĠŶŽ�ŶĞďŽ�ŚŽ�ǀƽďĞĐ�ŶĞŵĂũş͘ 
¾ WŽƚǉŬĂũş� ƐĞ� Ɛ� ŶĂƌƽƐƚĂũşĐşŵŝ� ĚůƵŚǇ͕�ŵĂũşĐş� ĞǆŝƐƚĞŶēŶş� ƉƌŽďůĠŵǇ� Ă� ƉŽŚǇďƵũş� ƐĞ� ŶĂ�ŚƌĂŶŝĐŝ�

ͣƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ǀǇůŽƵēĞŶş͘͞ 
¾ �ĂũŝƓƚĢŶş�ďǇĚůĞŶş�ƉƌŽ�ŽƐŽďǇ�ǀǇǎĂĚƵũşĐş�ŶĞũĞŶ�ƐŽĐŝĄůŶş͕�ĂůĞ�ŝ�ǌĚƌĂǀŽƚŶş�Ă�ƉĞēŽǀĂƚĞůƐŬŽƵ�ƉĠēŝ͕�

ŬƚĞƌĠ�ŵĂũş ǀǌŚůĞĚĞŵ�ŬĞ�ƐǀĠŵƵ�ǌĚƌĂǀŽƚŶşŵƵ�ƐƚĂǀƵ�ƉƎŝǌŶĂŶŽƵ�ŝŶǀĂůŝĚŝƚƵ͕�ŶĞŵĂũş�ŶĄƌŽŬ�ŶĂ�
ǀǉƉůĂƚƵ�ĚƽĐŚŽĚƵ�Ă�ũƐŽƵ�ŽĚŬĄǌĄŶŝ�ŶĂ�ǀǉƉůĂƚǇ�ĚĄǀĞŬ�ŚŵŽƚŶĠ�ŶŽƵǌĞ͘ 

 
^ŽĐŝĄůŶş�ŬƵƌĄƚŽƌ�ǀĞůŵŝ�ƷǌĐĞ�ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ�Ɛ�ŶĞƐƚĄƚŶşŵŝ�ŶĞǌŝƐŬŽǀǉŵŝ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞŵŝ͕�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ƉŽĚşůş�
Ă�ǌĂďĞǌƉĞēƵũş�ƐŽĐŝĄůŶş�Ă�ƉŽƌĂĚĞŶƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�ǀǉƓĞ�ƵǀĞĚĞŶǉŵ�ŽƐŽďĄŵ͘ 
 
 

 
 
 
 
 
 

dĂď͘�ē͘�5; ǌĚƌŽũ͗�^ƚĂƚŝƐƚŝŬĂ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ŬƵƌĄƚŽƌĂ  

sǉǀŽũ�ƉŽēƚƵ�ŬůŝĞŶƚƽ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�
ŬƵƌĄƚŽƌĂ 

    

  2017  2018  2019  2020  
�ĞůŬĞŵ�ŬůŝĞŶƚƽ� 396 395 373 348 
Z toho VV, VTOS  328 316 311 284 
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�ǀǉƓĞŶŽƵ� pozornost  ƐŽĐŝĄůŶş  ŬƵƌĄƚŽƌŬĂ� ŬůĂĚĞ�ŶĂ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ  s  sĢǌĞŸƐŬŽƵ�ƐůƵǎďŽƵ��Z͕�ǌĞũŵĠŶĂ�
ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ͕�ŶĞďŽƛ�ƐĞ�ǌĚĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĢǌŶŝĐĞ�ƉƌŽ�ŵƵǎĞ͘�

 
        'ƌĂĨ͘�ē͘�Ϯ1͖�ǌĚƌŽũ͗�^ƚĂƚŝƐƚŝŬĂ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ŬƵƌĄƚŽƌĂ  

 

�ĞǌĚŽŵŽǀĞĐƚǀş 

WƎŝďůŝǎŶǉ�ŽĚŚĂĚ�ŽƐŽď�ďĞǌ�ĚŽŵŽǀĂ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�ũĞ�ĐĐĂ�ϯϬϬʹϰϬϬ͘�EĞũĞĚŶĄ�ƐĞ�ƉŽƵǌĞ�Ž�ŽƐŽďǇ͕�ŬƚĞƌĠ�
ũƐŽƵ�ƚǌǀ͘�ͣŶĂ�ƵůŝĐŝ͕͞�ĂůĞ�ũĚĞ�ŝ�Ž�ŽƐŽďǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ŶĞŵĂũş�ǎĄĚŶĠ�ǌĄǌĞŵş�Ă�ǀǇƵǎşǀĂũş�ďǇĚůĞŶş�ǀ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�
ƐůƵǎďĄĐŚ͕�ǀ�ŬŽŵĞƌēŶşĐŚ�ƵďǇƚŽǀŶĄĐŚ͕�ƐƋƵĂƚĞĐŚ�ēŝ�ƉƎĞƐƉĄǀĂũş�ƐƚƎşĚĂǀĢ�ŶĂ�ŶŽĐůĞŚĄƌŶĢ͕�Ƶ�ǌŶĄŵǉĐŚ͕�
ƉƎĄƚĞů͕�ŬŽŵĞƌēŶşĐŚ�ƵďǇƚŽǀŶĄĐŚ�ĂƉŽĚ͘�� 

<ĂƉĂĐŝƚǇ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď�ƉƌŽ�ŽƐŽďǇ�ďĞǌ�ƉƎşƐƚƎĞƓş�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ� 

�ǌǇůŽǀǉ�Ěƽŵ�ƉƌŽ�ŵƵǎĞ� ϲ�ƉŽŬŽũƽ�- Ϯϯ�ůƽǎĞŬ� 

EŽĐůĞŚĄƌŶĂ�ŵƵǎŝ� 2 pokoje - ϭϮ�ůƽǎĞŬ� 

EŽĐůĞŚĄƌŶĂ�ǎĞŶǇ͗� 3 pokoje - ϵ�ůƽǎĞŬ� 

EşǌŬŽƉƌĂŚŽǀĠ�ĚĞŶŶş�ĐĞŶƚƌƵŵ� ŽŬĂŵǎŝƚĄ�ŬĂƉĂĐŝƚĂ�Ϯϱ�ŽƐŽď� 

DĢƐƚƐŬǉ�ĂǌǇůŽǀǉ�Ěƽŵ�ƉƌŽ�ǎĞŶǇ�Ă�ŵĂƚŬǇ�Ɛ�ĚĢƚŵŝ� Ϯϰ�ƉŽŬŽũƽ�- ϱϬ�ůƽǎĞŬ� 

�ƽŵ�ŶĂ�Ɖƽů�ĐĞƐƚǇ� ϭϭ�ƉŽŬŽũƽ�- ϭϭ�ůƽǎĞŬ� 

EşǌŬŽƉƌĂŚŽǀĠ�ǌĂƎşǌĞŶş�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�Ă�ŵůĄĚĞǎ ŽŬĂŵǎŝƚĄ�ŬĂƉĂĐŝƚĂ�ϯϬ�ŽƐŽď 

dĂď͘�ē͘�6; zdroj: SKP-CENTRUM, o.p.s 
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sĢǌŶŝĐĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 

EĂ�ƷǌĞŵş�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ũĞĚŝŶĄ�ǀĢǌŶŝĐĞ�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͘�:Ğũş�ŚŝƐƚŽƌŝĞ�ƐĞ�ĚĂƚƵũĞ�
ŽĚ�ƌŽŬƵ�ϭϴϴϵ͘�s�ƐŽƵēĂƐŶŽƐƚŝ�ũĞ�ƉƌŽĨŝůŽǀĄŶĂ�ƉƌŽ�ǀǉŬŽŶ�ƚƌĞƐƚƵ�ŽĚŶĢƚş�ƐǀŽďŽĚǇ�ŽĚƐŽƵǌĞŶǉĐŚ�ŵƵǎƽ�
Ɛ� ŽƐƚƌĂŚŽƵ� ƐĞ� ƐƚƎĞĚŶşŵ� Ă� ǀǇƐŽŬǉŵ� ƐƚƵƉŶĢŵ� ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş� ;ǀ� ŵŝŶƵůŽƐƚŝ� ǀĢǌŶŝĐĞ� Ɛ� ĚŽǌŽƌĞŵ�                     
Ă� Ɛ� ŽƐƚƌĂŚŽƵͿ͘� :ƐŽƵ� ǌĚĞ� ǌƎşǌĞŶĂ� ŽĚĚĢůĞŶş� ƉƌŽ� ŽĚƐŽƵǌĞŶĠ� ŽƐŽďǇ� ƚƌǀĂůĞ� ƉƌĂĐŽǀŶĢ� ŶĞǌĂƎĂǌĞŶĠ�               
Ă�ŵůĂĚŝƐƚǀĠ�ŵƵǎĞ͘� 

KĚďŽƌŶĄ� ƉƌĄĐĞ� Ɛ� ŽĚƐŽƵǌĞŶǉŵŝ� ŽƐŽďĂŵŝ� ũĞ� ǌĂũŝƓƛŽǀĄŶĂ� ĐĞůŽƵ� ƓŬĄůŽƵ� ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ� ǀĢǌĞŸƐŬĠ�
ƐůƵǎďǇ͘� <ůşēŽǀŽƵ� ƌŽůŝ� ŚƌĂũş� ƚǉŵǇ� ƐůŽǎĞŶĠ� ǌ� ŽĚďŽƌŶǉĐŚ� ƉƌŽĨĞƐş� ʹ ƐƉĞĐŝĄůŶş� ƉĞĚĂŐŽŐ͕� ƉƐǇĐŚŽůŽŐ͕�
ƉƐǇĐŚŝĂƚƌ͕�ĂĚŝŬƚŽůŽŐ͕�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉƌĂĐŽǀŶşŬ͕�ǀǇĐŚŽǀĂƚĞů�ʹ terapeut, vychovatel.  

<ĂǎĚǉ� ŽĚƐŽƵǌĞŶǉ� ŵĄ� ǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶ� WƌŽŐƌĂŵ� ǌĂĐŚĄǌĞŶş͕� ũĞŚŽǎ� ǌĄŬůĂĚĞŵ� ũĞ� ŬŽŵƉůĞǆŶş� ǌƉƌĄǀĂ�
ƐŚƌŶƵƚĄ�ǌ�ǀǉƐůĞĚŬƽ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ͕�ƉĞĚĂŐŽŐŝĐŬĠŚŽ͕�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ůĠŬĂƎƐŬĠŚŽ�ƉŽƐŽƵǌĞŶş͘�
,ŽĚŶŽƚş�ƐĞ�ƌŝǌŝŬĂ�Ă�ƉŽƚƎĞďǇ�ŽĚƐŽƵǌĞŶĠŚŽ͕�Ɛ�ŽŚůĞĚĞŵ�ŶĂ�ĚĠůŬƵ�ƚƌĞƐƚƵ͕�ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬƵ�ŽƐŽďŶŽƐƚŝ�  
Ă� ƉƎşēŝŶǇ� ƚƌĞƐƚŶĠ� ēŝŶŶŽƐƚŝ͘� s� ƐŽƵēĂƐŶŽƐƚŝ� ǀĢǌŶŝĐĞ� ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ� ǀ� ƌĄŵĐŝ� ƉƌŽũĞŬƚƽ� Ɛ� ŶĞǌŝƐŬŽǀŽƵ�
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş� >ĂǆƵƐ� ǌ͘Ʒ͘� Ă� Ɛ� �ĞŶƚƌĞŵ� ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ� ƐůƵǎĞď� WƌĂŚĂ� ;ƉƌŽŐƌĂŵ� �ĞƚĂͿ͘� s ƌĄŵĐŝ� ƉŝůŽƚŶşŚŽ�
ƉƌŽŐƌĂŵƵ� ǌĂēĂůĂ� ƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀĂƚ� Ɛ Poradnou pro lidi v ƚşƐŶŝ� ;,ƌĂĚĞĐ� <ƌĄůŽǀĠͿ͕� ŬƚĞƌĄ� ƉŽƐŬǇƚƵũĞ�
ŽĚďŽƌŶĠ�ĚůƵŚŽǀĠ�ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͘ 

 

 

                                  dĂď͘�ē͘�7; ǌĚƌŽũ͗�sĢǌĞŸƐŬĄ�ƐůƵǎďĂ��Z 

WŽēĞƚ�ŽƐŽď�ǀĞ�ǀǉŬŽŶƵ�ƚƌĞƐƚƵ�ŽĚŶĢƚş�ƐǀŽďŽĚǇ�ǀĞ�ǀĢǌŶŝĐŝ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϮϬ� 

  

DĢƐşĐ� WŽēĞƚ�ǀĢǌŶĢŶǉĐŚ� <ĂƉĂĐŝƚĂ�ǀĢǌŶŝĐĞ� 
Leden  777  647 
jŶŽƌ� 777  647 
�ƎĞǌĞŶ� 786  647 
Duben  765  647 
<ǀĢƚĞŶ� 732  647 
�ĞƌǀĞŶ� 718  647 
�ĞƌǀĞŶĞĐ� 703  647 

Srpen  716  647 
�ĄƎş� 699  647 
\şũĞŶ� 694  647 

Listopad  693  647 
Prosinec  693  647 
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WƌŽ� ĐĞůŬŽǀǉ� ƉƎĞŚůĞĚ� ƐƚĂǀƵ� ŽƐŽď� ǀĞ� ǀǉŬŽŶƵ� ƚƌĞƐƚƵ� ŽĚŶĢƚş� ƐǀŽďŽĚǇ� ǀĞ� ǀĢǌŶŝĐŝ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ƵǀĄĚşŵĞ�
statistiku od roku 2017 v ŶĄǀĂǌŶŽƐƚŝ�ŶĂ�ƐƚĂŶŽǀĞŶŽƵ�ŬĂƉĂĐŝƚƵ�ǀĢǌŶŝĐĞ. Z ƚĂďƵůŬǇ�ũĞ�ƉĂƚƌŶĠ͕�ǎĞ�ǀĢǌŶŝĐĞ�ũĞ�
ŬĂƉĂĐŝƚŶĢ�ƚƌǀĂůĞ�ƉƎĞƚşǎĞŶĂ͘ 
 

                        �ĞůŬŽǀĠ  ƐƚĂǀǇ�ǀĢǌŶĢŶǉĐŚ�ŽƐŽď�ǀĞ�ǀĢǌŶŝĐŝ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ŽĚ�ƌŽŬƵ�ϮϬϭϳ�ĚŽ�ϮϬϮϬ  

 Ke konci roku  2017   2018   2019  2020  

Kapacita  680 647 647  647  

Stav  782 774 776  693  

dĂď͘�ē͘�8; ǌĚƌŽũ͗�sĢǌĞŸƐŬĄ�ƐůƵǎďĂ��Z  
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�ŶĂůǉǌĂ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ� 
WŽůŝĐŝĞ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝŬǇ� 
<ƌĂũƐŬĠ� ƎĞĚŝƚĞůƐƚǀş� ƉŽůŝĐŝĞ� WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ� ŬƌĂũĞ� ʹ jǌĞŵŶş� ŽĚďŽƌ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ƐĞ� ǀ� ƌĄŵĐŝ� ǀǉŬŽŶƵ�
ƐǀĢƎĞŶǉĐŚ�ƉƌĂǀŽŵŽĐş�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ĚĢůş�ŶĂ�ϯ�ŽďǀŽĚŶş�ŽĚĚĢůĞŶş͗� 

¾ KKW�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ϭ�ƐĞ�ƐşĚůĞŵ�ǀ�Ƶů͘�EĂ�^ƉƌĂǀĞĚůŶŽƐƚŝ�Ϯϱϭϲ 
¾ KKW�WĂƌĚƵďŝĐĞ�Ϯ�ƐĞ�ƐşĚůĞŵ�ǀ�Ƶů͘�WƌŽĚůŽƵǎĞŶĄ�Ϯϴϱ 
¾ KKW�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ϯ�ƐĞ�ƐşĚůĞŵ�ǀ�Ƶů͘�:ĂŶĂ��ĂũşĐĞ�ϵϰϲ 

 

 
               Kďƌ͘�ē͘�3; zdroj: www.mapykriminality.cz 

KďǀŽĚŶş�ŽĚĚĢůĞŶş�WĂƌĚƵďŝĐĞ�1  
KďǀŽĚŶş�ŽĚĚĢůĞŶş�WĂƌĚƵďŝĐĞ�2  
KďǀŽĚŶş�ŽĚĚĢůĞŶş�WĂƌĚƵďŝĐĞ�3  

http://www.mapykriminality.cz/
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WƽǀŽĚŶĢ� ďǇůŽ� ƷǌĞŵş� ŵĢƐƚĂ� ƌŽǌĚĢůĞŶŽ� ĚŽ� ϰ� ēĄƐƚş͕� ŬƚĞƌĠ� ǌĂƓƚŝƛŽǀĂůǇ� ϰ� ŽďǀŽĚŶş� ŽĚĚĢůĞŶş͘�
K ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ�ĚŽƓůŽ�Ŭ ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝ�Ă�ǌĄŶŝŬƵ�KďǀŽĚŶşŚŽ�ŽĚĚĢůĞŶş�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ϰ͕�ŬĚǇ� ũĞŚŽ�ƷǌĞŵŶş�
ēĄƐƚ�ďǇůĂ�ƌŽǌĚĢůĞŶĂ�ŵĞǌŝ�ǌďǉǀĂũşĐş�ϯ�ŽďǀŽĚŶş�ŽĚĚĢůĞŶş�Ă�ēĄƐƚ�ƉƎĞǀǌĂůŽ�KďǀŽĚŶş�ŽĚĚĢůĞŶş�WƎĞůŽƵē͘�
�ĄƌŽǀĞŸ�Ŭ ϭ͘ϭ͘ϮϬϮϭ�ǀǌŶŝŬůŽ�ŶĂ�jǌĞŵŶşŵ�ŽĚďŽƌƵ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�KĚĚĢůĞŶş�ŚůşĚŬŽǀĠ�ƐůƵǎďǇ͕�ǌĂũŝƓƛƵũşĐş�
ƐƉŽůĞēŶĢ�Ɛ ŬƌĂũƐŬǉŵ�ƷƚǀĂƌĞŵ�ʹ WŽŚŽƚŽǀŽƐƚŶşŵ�Ă�ĞƐŬŽƌƚŶşŵ�ŽĚĚĢůĞŶşŵ�ǀǉŬŽŶ�ŚůşĚŬŽǀĠ�ēŝŶŶŽƐƚŝ͕�
ůŝŶŬƵ�ϭϱϴ͕�ƉƌǀŽƚŶş�ǌĄƐĂŚǇ�ŶĂ�ŵşƐƚĢ�ēŝŶƵ�ĂƚĚ͘ 

 
WƌŽďůĞŵĂƚŝŬĂ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�ŽďǀŽĚƽ� 

KďǀŽĚŶş�ŽĚĚĢůĞŶş�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ϭ�ʹ ĐĞŶƚƌƵŵ�ŵĢƐƚĂ� 

<ƌŝƚĠƌŝĂ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŚŽ�ƌŝǌŝŬĂ͗� 

¾ WŽŚǇď�ŽƐŽď͕�ŬƚĞƌĠ�ŶĞŵĂũş�ƉƎşƐƚƎĞƓş�Ă�ƉŽŚǇď�ŬƌŝŵŝŶĄůŶĢ�ǌĄǀĂĚŽǀǉĐŚ�;ŝ�ĚƌŽŐŽǀĢ�ǌĄǀŝƐůǉĐŚͿ�
ŽƐŽď͕�ƚĂŬĠ�ŬŽŶĄŶş�ŵŶŽŚĂ�ƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚ�ĂŬĐş�ĂƚĚ͘� 

¾ h� ŶĄƐŝůŶĠ� ƚƌĞƐƚŶĠ� ēŝŶŶŽƐƚŝ� ũƐŽƵ� ƚŽ� ƌǀĂēŬǇ� ǀ� ŽŬŽůş� ŝ� ƵǀŶŝƚƎ� ďĂƌƽ� Ă� ƉŽĚŽďŶǉĐŚ� ŶŽēŶşĐŚ�
provozoven. 

¾ h�ŵĂũĞƚŬŽǀĠ� ƚƌĞƐƚŶĠ� ēŝŶŶŽƐƚŝ� ũƐŽƵ� ƚŽ� ǀůŽƵƉĄŶş� ĚŽ� ŬĂŶĐĞůĄƎş͕� ƐŬůĞƉƽ� Ă� ǀ� ĐĞŶƚƌƵ�ŵĢƐƚĂ�
ŬĂƉĞƐŶş�ŬƌĄĚĞǎĞ�ƉĞŶĢǎĞŶĞŬ͕�ŵŽďŝůŶşĐŚ�ƚĞůĞĨŽŶƽ�ĂƚĚ͘� 

 
KďǀŽĚŶş�ŽĚĚĢůĞŶş�WĂƌĚƵďŝĐĞ�Ϯ�- Polabiny  

<ƌŝƚĠƌŝĂ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŚŽ�ƌŝǌŝŬĂ͗� 

¾ WŽŚǇď�ŽƐŽď͕�ŬƚĞƌĠ�ŶĞŵĂũş�ƉƎşƐƚƎĞƓş�Ă�ƉŽŚǇď�ŬƌŝŵŝŶĄůŶĢ�ǌĄǀĂĚŽǀǉĐŚ�;ŝ�ĚƌŽŐŽǀĢ�ǌĄǀŝƐůǉĐŚͿ�
ŽƐŽď͕�Ă�ƉŽŚǇď�ƉŽĚŶĂƉŝůǉĐŚ�ŽƐŽď�ǀ�ŽŬŽůş�ŶŽēŶşĐŚ�ƉŽĚŶŝŬƽ͘� 

¾ h� ŶĄƐŝůŶĠ� ƚƌĞƐƚŶĠ� ēŝŶŶŽƐƚŝ� ũƐŽƵ� ƚŽ� ƌǀĂēŬǇ� ǀ� ŽŬŽůş� ŝ� ƵǀŶŝƚƎ� ďĂƌƽ� Ă� ƉŽĚŽďŶǉĐŚ� ŶŽēŶşĐŚ�
ƉƌŽǀŽǌŽǀĞŶ͘� s� ŶŽēŶş� ĚŽďĢ� ũĞ� ƉĂŬ� ǌĂǌŶĂŵĞŶĄŶ� ǀĞůŵŝ� ŽŵĞǌĞŶǉ� ƉŽŚǇď� ƉĂƌŬĞŵ�ǀ� ŽŬŽůş�
ƐůĞƉĠŚŽ�ƌĂŵĞŶĞ�Ă�ͣ�ĂũŬĂůƵ͞�ǀǌŚůĞĚĞŵ�Ŭ�ŽďĂǀĄŵ�ǌ�ŵŽǎŶĠ�ƷũŵǇ͘� 

 
KďǀŽĚŶş�ŽĚĚĢůĞŶş�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ϯ�- Dubina  

<ƌŝƚĠƌŝĂ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŚŽ�ƌŝǌŝŬĂ͗� 

¾ WŽŚǇď�ŽƐŽď͕�ŬƚĞƌĠ�ŶĞŵĂũş�ƉƎşƐƚƎĞƓş�Ă�ƉŽŚǇď�ŬƌŝŵŝŶĄůŶĢ�ǌĄǀĂĚŽǀǉĐŚ�;ŝ�ĚƌŽŐŽǀĢ�ǌĄǀŝƐůǉĐŚͿ�
ŽƐŽď͕�ƉŽŚǇď�ĐŝǌŝŶĐƽ�ƵďǇƚŽǀĂŶǉĐŚ ǀ�ĂƌĞĄůƵ�ͣ,ƽƌŬĂ͘͞� 

¾ h�ŶĄƐŝůŶĠ�ƚƌĞƐƚŶĠ�ēŝŶŶŽƐƚŝ�ũƐŽƵ�ƚŽ�ƌǀĂēŬǇ�ǀ�ŽŬŽůş�ďĂƌƽ͕�ĚŝƐŬŽƚĠŬ�Ă�ƌĞƐƚĂƵƌĂĐş͘� 
¾ h�ŵĂũĞƚŬŽǀĠ�ƚƌĞƐƚŶĠ�ēŝŶŶŽƐƚŝ�ũƐŽƵ�ƚŽ�ŬƌĄĚĞǎĞ�ǀĞ�ƐŬůĞƉĞĐŚ͕�ǀůŽƵƉĄŶş�ĚŽ�ƌŽĚŝŶŶǉĐŚ�ĚŽŵƽ͕�

ƉƌŽǀŽǌŽǀĞŶ�Ă�ŬƌĄĚĞǎĞ�ŬĂďĞůĞŬ�ǀ�D,�͕�ƚĂŬĠ�ĚƌŽďŶĠ�ŬƌĄĚĞǎĞ�ǀ�ŽďĐŚŽĚĞĐŚ�WĞnny Market, 
�ůďĞƌƚ�Ă�>ŝĚů�ŶĂ��ƵďŝŶĢ͕�ƐƉŽũĞŶĠ�ǌĞũŵĠŶĂ�Ɛ ǀǇƐŽŬǉŵ�ƉŽēƚĞŵ�ĐŝǌŝŶĐƽ�ƵďǇƚŽǀĂŶǉĐŚ�ǀ ĂƌĞĄůƵ�
,ƽƌŬĂ͘ 
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Mapa kriminality ʹ ƉŽƌŽǀŶĄŶş�ŵşƌǇ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ĚůĞ�ŬƌĂũƽ�  

WƌŽ�ŝůƵƐƚƌĂĐŝ�ƵǀĄĚşŵĞ�ƉƎĞŚůĞĚ�ĐĞůŬŽǀĠ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ǌĂ�ũĞĚŶŽƚůŝǀĠ�ŬƌĂũĞ͕�ǌĞ�ŬƚĞƌĠŚŽ�ǀǇƉůǉǀĂũş�ƉŽēƚǇ�
ǌũŝƓƚĢŶǉĐŚ�ƚƌĞƐƚŶǉĐŚ�ēŝŶƽ͕�ŽďũĂƐŶĢŶǉĐŚ�ƚƌĞƐƚŶǉĐŚ�ēŝŶƽ�Ă�ƉƌŽĐĞŶƚĂ�ŽďũĂƐŶĢŶŽƐƚŝ͘ 

 

 dĂď͘�ē͘�ϵ; zdroj: www.mapykriminality.cz 

   

Rok 2019  - ĐĞůŬŽǀĄ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚĂ      
WK\��1  �:/ad EK  K�:�^E EK  �K��d��E  
 KRAJ WK��d INDEX WK��d % WK��d 
1 <\W�,ů͘�ŵĢƐƚĂ�WƌĂŚǇ 49772 403 11158 22 2634 
2 <\W�jƐƚĞĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 17049 205,8 10911 64 995 
3 <\W�>ŝďĞƌĞĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 8555 195,4 4894 57 679 
4 <\W�DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 23846 193,3 12372 52 1510 
5 <\W�<ĂƌůŽǀĂƌƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 5716 188,3 3555 62 180 
6 <\W�WůǌĞŸƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 10318 180,6 4927 48 829 
7 <\W�:ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 19722 169,7 8378 42 1449 
8 <\W�^ƚƎĞĚŽēĞƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 20402 160,8 9370 46 1509 
9 <\W�KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 9823 153,9 5733 58 677 
10 <\W�:ŝŚŽēĞƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 9207 145,1 6109 66 705 
11 <\W�<ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 7115 128,4 4391 62 488 
12 <\W�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 5609 108,7 3607 64 368 
13 <\W�ŬƌĂũĞ�sǇƐŽēŝŶĂ 5534 108,1 3466 63 409 
14 <\W��ůşŶƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 6171 104,6 4133 67 360 
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Rok 2020  - ĐĞůŬŽǀĄ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚĂ      
WK\��1  �:/ad EK  K�:�^E EK  �K��d��E  
 KRAJ WK��d INDEX WK��d % WK��d 
1 <\W�,ů͘�ŵĢƐƚĂ�WƌĂŚǇ 35446 287 7839 22 2819 
2 <\W�jƐƚĞĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 14065 169,8 8437 60 1336 
3 <\W�>ŝďĞƌĞĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 6881 157,1 3711 54 711 
4 <\W�DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 18569 150,5 9642 52 1968 
5 <\W�WůǌĞŸƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 8444 147,8 3658 43 981 
6 <\W�<ĂƌůŽǀĂƌƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 4195 138,2 2504 60 473 
7 <\W�:ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 16025 137,9 6138 38 1526 
8 <\W�^ƚƎĞĚŽēĞƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 16916 133,3 7296 43 1831 
9 <\W�KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 7880 123,4 4399 56 826 
10 <\W�:ŝŚŽēĞƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 7567 119,3 4570 60 679 
11 <\W�<ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 5441 98,2 3252 60 620 
12 <\W�ŬƌĂũĞ�sǇƐŽēŝŶĂ 4563 89,1 2843 62 392 
13 <\W��ůşŶƐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 5230 88,7 3402 65 403 
14 <\W�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 4557 88,3 2736 60 420 

                   dĂď͘�ē͘�ϭϬ; zdroj: www.mapykriminality.cz 

 
 
 
 
 

   
  

 

�ĄŬůĂĚŶşŵ�ƵŬĂǌĂƚĞůĞŵ�ũĞ�index kriminality ʹ ƉŽēĞƚ�ƐƉĄĐŚĂŶǉĐŚ�ƚƌĞƐƚŶǉĐŚ�ēŝŶƽ ǌĂ�ǌǀŽůĞŶĠ�ēĂƐŽǀĠ�
ŽďĚŽďş�ŶĂ�ĚĂŶĠŵ�ƷǌĞŵş͕�ƉƎĞƉŽēƚĞŶǉ�ŶĂ�ϭϬ�ƚŝƐşĐ�ŽďǇǀĂƚĞů. Index kriminality v okrese Pardubice 
ƐĞ�ƉƎŝ�ƉŽēƚƵ�ŽďǇǀĂƚĞů�176 137 ƉŽŚǇďƵũĞ�ǀ�ƉƎĞƉŽēƚƵ�ŶĂ�ϭϬ�ϬϬϬ�ŽďǇǀĂƚĞů�ŶĂ�ēşƐůĞ�ϭϬϵ͕ϯ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϮϬ͘�
KŬƌĞƐ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ƐĞ�ƚĞĚǇ�ǀ�ƌĄŵĐŝ�ƚŽŚŽƚŽ�ŝŶĚĞǆƵ�ƉŽŚǇďƵũĞ�ŶĂ�ϰϰ͘�ŵşƐƚĢ�ǀ�ƌĞƉƵďůŝĐĞ�ǌ�ĐĞůŬŽǀĠŚŽ�
ƉŽēƚƵ�ϴϬ�ŽŬƌĞƐƽ͘�< ƉŽƌŽǀŶĄŶş�ŵƽǎĞŵĞ�ƵǀĠƐƚ�ƐŽƵƐĞĚŶş�ŽŬƌĞƐ�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ͕�ŬƚĞƌǉ�ƐĞ�ƉŽŚǇďƵũĞ�
na 62 ŵşƐƚĢ�ƉŽĚůĞ�ŝŶĚĞǆƵ͘ 

sǉǀŽũ�ŝŶĚĞǆƵ�kriminality Pardubice 
rok 2019 2020 
Index kriminality 141,8 109,3 

               dĂď͘�ē͘�ϭϭ; zdroj: MV �Z 

 

�ŝǌŝŶĞĐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ 
EĞĚşůŶŽƵ� ƐŽƵēĄƐƚş� <ƌĂũƐŬĠŚŽ� ƎĞĚŝƚĞůƐƚǀş� ƉŽůŝĐŝĞ� WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ� ŬƌĂũĞ� ũĞ�KĚďŽƌ� ĐŝǌŝŶĞĐŬĠ� ƉŽůŝĐŝĞ 
;ĚĄůĞ� ũĞŶ� K�WͿ͕� ŬƚĞƌǉ� ƐĞ� ƐƉĞĐŝĄůŶĢ� ǌĂďǉǀĄ� ĐŝǌŝŶĞĐŬŽƵ� ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬŽƵ� ǀ ƌĄŵĐŝ� ƉƎĞƐƚƵƉŬŽǀĠŚŽ͕�
ƐƉƌĄǀŶşŚŽ�ŝ�ƚƌĞƐƚŶşŚŽ�ƎşǌĞŶş͘ 

OCP ũĞ� ƐůŽǎĞŶ�ǌĞ�ϰ�ŽĚĚĢůĞŶş͕� ŬƚĞƌĄ�ŶĂǀǌĄũĞŵ�ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũş͕�ĂůĞ�ŬĂǎĚĠ�ŽĚĚĢůĞŶş�ŵĄ�ƐǀĠ�ŽƐŽďŝƚĠ�
ǌĂŵĢƎĞŶş͗ 

KĚĚĢůĞŶş�ƉŽďǇƚŽǀĠ�ŬŽŶƚƌŽůǇ͕�ƉĄƚƌĄŶş�Ă�ĞƐŬŽƌƚ 
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x EĞũǀĢƚƓş�ŽĚĚĢůĞŶş͕�ũĞŚŽǎ�ŚůĂǀŶş�ƉƌĂĐŽǀŶş�ŶĄƉůŶş�ũĞ�ƉƌŽǀĄĚĢŶş�ƉŽďǇƚŽǀǉĐŚ�ŬŽŶƚƌŽů͕�ƉĄƚƌĄŶş͕�
ĞƐŬŽƌƚ͕� ƐƉƌĄǀŶşŚŽ� ƎşǌĞŶş�ǀ souvislosti s ŶĞůĞŐĄůŶş�ŵŝŐƌĂĐş� с ŶĞůĞŐĄůŶşŵ�ƉŽďǇƚĞŵ�ĐŝǌŝŶĐƽ�     
Ă�ŶĞůĞŐĄůŶşŵ�ǌĂŵĢƐƚŶĄŶşŵ�ĐŝǌŝŶĐƽ͘� 

KĚĚĢůĞŶş�ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ 
x Specializuje se nĂ�ǀǇŚůĞĚĄǀĄŶş�Ă�ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş�ƚƌĞƐƚŶĠ�ēŝŶŶŽƐƚŝ�ĐŝǌŝŶĐƽ͕�ĚĄůĞ�ŶĂ�ƉĄƚƌĄŶş�ƉŽ�

ŽƐŽďĄĐŚ͕�ŶĂ�ŬƚĞƌĠ�ũĞ�ǀǇŚůĄƓĞŶ�ĞǀƌŽƉƐŬǉ�ŶĞďŽ�ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶş�ǌĂƚǉŬĂĐş�ƌŽǌŬĂǌ͘ 
KĚĚĢůĞŶş�ƉŽďǇƚŽǀǉĐŚ�ĂŐĞŶĚ� 

x WƌŽǀĄĚş�ŽǀĢƎŽǀĄŶş�ƉŽǌǀĄŶş͕�ƓĞƚƎĞŶş�ƉƌŽ�K�DW͕�ƉŽƚǀƌǌĞŶş�Ž�ŽƉƌĄǀŶĢŶŽƐƚŝ�ƉŽďǇƚƵ�ĐŝǌŝŶĐƽ, 
ĂŐĞŶĚƵ� ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş� Ɛ ƉŽďǇƚŽǀǉŵ� ŽƉƌĄǀŶĢŶşŵ� ĐŝǌŝŶĐƽ͕� ǀĞĚĞ� ƐƉƌĄǀŶş� ƎşǌĞŶş� ǀ souvislosti 
s ŶĞůĞŐĄůŶşŵ�ƉŽďǇƚĞŵ�ĐŝǌŝŶĐƽ͘ 

KĚĚĢůĞŶş�ĚŽŬůĂĚƽ�Ă�ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶǉĐŚ�ēŝŶŶŽƐƚş 
x KĚďŽƌŶĠ� ƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ� ǌĂďǉǀĂũşĐş� ƐĞ� ĂŐĞŶĚŽƵ� ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş� Ɛ ĐĞƐƚŽǀŶşŵŝ� ĚŽŬůĂĚǇ� ĐŝǌŝŶĐƽ͕�

ŬŽŶƚƌŽůŽƵ� ƉƌĂǀŽƐƚŝ� ĚŽŬůĂĚƽ͕� ǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŵ� KĚďŽƌŶĠŚŽ� ǀǇũĄĚƎĞŶş� ƉŽƐŽƵǌĞŶş� ƉƌĂǀŽƐƚŝ�
dokladu. 

�ŝǌŝŶĞĐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�<\W�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ  2019 2020 

�ĂŚĄũĞŶŽ�ƚƌĞƐƚŶşĐŚ�ƎşǌĞŶş    31 25 
EĞůĞŐĄůŶş�ŵŝŐƌĂĐĞ  323 259 
�ĂĚƌǎĞŶŽ�ŶĞƌĞŐƵůĠƌŶşĐŚ�ĚŽŬůĂĚƽ  58 48 
WŽēĞƚ�ƵĚĢůĞŶǉĐŚ�ǀǉũĞǌĚŶşĐŚ�ƉƎşŬĂǌƽ  42 122 
WŽēĞƚ�ƉƌŽǀĞĚĞŶǉĐŚ�ƉŽďǇƚŽǀǉĐŚ�ŬŽŶƚƌŽů 10 912 6917 
WŽēĞƚ�ŬŽŶƚƌŽů�ƵďǇƚŽǀĂĐşĐŚ�ǌĂƎşǌĞŶş 2 798 1723 
aĞƚƎĞŶş�ƉƌŽ�K�DW   513 283 
KǀĢƎĞŶŽ�ƉŽǌǀĄŶş   530 78 
WƎŝũĂƚŽ�ŚůĄƓĞŶş�ƉŽ�ƉƎşũĞǌĚƵ�;ϯ͘�ƐƚĄƚǇͿ  728 218 

          dĂď͘�ē͘�ϭϮ; ǌĚƌŽũ͗�<\W��K�W 
 

  
DĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 
\ĞĚŝƚĞůƐƚǀş�ŵĢƐƚƐŬĠ�ƉŽůŝĐŝĞ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ�ĐĞŶƚƌƵ�ŵĢƐƚĂ͕�WĞƌŶĞƌŽǀĢ�ƵůŝĐŝ�ēşƐůŽ�ϰϰϯ͘�DĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�
ƚĂŬĠ� ĚŝƐƉŽŶƵũĞ� ƐůƵǎĞďŶĂŵŝ� ǀ� ŶĞũǀĢƚƓşĐŚ� ƉĂƌĚƵďŝĐŬǉĐŚ� ŽďǀŽĚĞĐŚ͘� sǌŶŝŬ� ũĞ� ĚĂƚŽǀĄŶ� ƉƎŝũĞƚşŵ�
ǀǇŚůĄƓŬǇ� �ĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀĞŵ�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�Ž� ǌƎşǌĞŶş�ŵĢƐƚƐŬĠ�ƉŽůŝĐŝĞ͕� ǌĞ�ĚŶĞ�ϭϴ͘�ďƎĞǌŶĂ�ϭϵϵϮ͘�
ZĞƉƵďůŝŬŽǀĄ�Ă�ŵĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�ƐƉŽůƵ�ǀǌĄũĞŵŶĢ�ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũş͕�Ă�ŬƌŽŵĢ�ǌĂũŝƓƛŽǀĄŶş�ƚŽŬƵ�ŝŶĨŽƌŵĂĐş�   
ŝ�ƉƌĂŬƚŝĐŬǇ�ǀǇƎŝǌƵũş�ƉƎşƉĂĚǇ͕�ƉŽĚŶĢƚǇ�Ă�ŽǌŶĄŵĞŶş�ŽďēĂŶƽ͕�ďĞǌ�ŽŚůĞĚƵ�ŶĂ�ũĞũŝĐŚ�ƐƚĄƚŶş�ƉƎşƐůƵƓŶŽƐƚ͘�
WŽůŝĐŝƐƚĠ� ŝ� ƐƚƌĄǎŶşĐŝ� ƉůŶş� ƷŬŽůǇ� ǀ� ƌĄŵĐŝ� ƉƌĂǀŽŵŽĐş� ǀǇŵĞǌĞŶǉĐŚ� ƉůĂƚŶǉŵŝ� ǌĄŬŽŶǇ͕� ŬƚĞƌĠ� ƐĞ�                       
ǀ�ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ�ēĄƐƚĞĐŚ�ŽĚůŝƓƵũş͘� 

DĢƐƚƐŬĄ ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ĚĄůĞ�ƉƌŽǀŽǌƵũĞ� ƐǀŽũŝ�ēŝŶŶŽƐƚ� ŝ� ǀ�ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ�ŽŬŽůŶşĐŚ�ŽďĐşĐŚ͕�Ă� ƚŽ�ŶĂ�
ǌĄŬůĂĚĢ�ǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶş�ƐŵůŽƵǀǇ͘�:ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ŽďĐĞ�,ŽůŝĐĞ�Ă�,ŽƌŶş�:ĞůĞŶş�ǀ�ēĂƐŽǀĠŵ�ƌŽǌƐĂŚƵ�ϴǆ�ǌĂ�
ŵĢƐşĐ͘� s� ŽďĐşĐŚ� ^ƚĂƌĠ� ,ƌĂĚŝƓƚĢ� Ă� ^ƌĐŚ� ũĞ� ƉƌŽǀĄĚĢŶ� ƉŽƵǌĞ� ŽĚĐŚǇƚ� ƚŽƵůĂǀǉĐŚ� ǌǀşƎĂƚ� ǀ� ƉƎşƉĂĚĢ�
ƉŽƚƎĞďǇ�ŶĂ�ǀǇǎĄĚĄŶş͘�s�ŽďĐşĐŚ�̂ ƌŶŽũĞĚǇ͕�DŝŬƵůŽǀŝĐĞ�Ă�KƐƚƎĞƓĂŶǇ�ũĞ�ƉƌŽǀĄĚĢŶĂ�ƐůƵǎďĂ�ŶĂ�ǀǇǎĄĚĄŶş͕�
ƉƎĞǀĄǎŶĢ�ϭǆ�ǌĂ�ŵĢƐşĐ͘� 

s�ƌŽĐĞ�ϮϬϭϵ�ĚŽƓůŽ�Ŭ�ĚŽŬŽŶēĞŶş�ŬĂŵĞƌŽǀĠŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ĚůĞ�ƉƽǀŽĚŶş�ƐŵůŽƵǀǇ�ƉŽĚĞƉƐĂŶĠ�ǀ�ŬǀĢƚŶƵ�
ϮϬϭϱ͘��ĞůŬŽǀǉ�ƉŽēĞƚ�ŬĂŵĞƌ� ;ǀēĞƚŶĢ��<sͿ� ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶǉĐŚ�ĚŽ�<^� ũĞ�ϮϮϲ͘�sǉǌŶĂŵŶǉŵ�ŬƌŽŬĞŵ� ũĞ�           
ŝ� ƉƎŝƉŽũĞŶş� ĚĂůƓşĐŚ� ƵǎŝǀĂƚĞůƽ͘� <ƌŽŵĢ� ũŝǎ� ƉƎŝƉŽũĞŶĠŚŽ� �WDW� Ă͘Ɛ͘� Ă� ŽĚĚĢůĞŶş� ŬƌŝǌŽǀĠŚŽ� ƎşǌĞŶş�
ŵĂŐŝƐƚƌĄƚƵ͕�ŵĂũş�ŶŽǀĢ�ƎşǌĞŶ�ƉƎşƐƚƵƉ͗�^DW�Ă͘Ɛ͕͘�ŽƉĞƌĂēŶş�ƐƚƎĞĚŝƐŬŽ���^�Ă�ŽƉĞƌĂēŶş�ƐƚƎĞĚŝƐŬŽ�W�Z͘�
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KƉĞƌĂēŶş� ƐƚƎĞĚŝƐŬŽ� ,�^� ũĞ� ǀ� ũĞĚŶĄŶş͘� <^� ďǇů� ƉƎĞǀĞĚĞŶ� ŶĂ� ŵŽĚĞƌŶş� ƉůĂƚĨŽƌŵƵ� '� ʹ ^ŝŵ͕� ŬƚĞƌǉ�
ǌĂũŝƓƛƵũĞ�ũĞŚŽ�ĚĂůƓş�ƌŽǌǀŽũ͘�EĂƉƌŽƐƚŽ�ƵŶŝŬĄƚŶşŵ�ƉƌŽũĞŬƚĞŵ�ǀ�ƌĄŵĐŝ��Z�ũĞ�ϭϰ�ŬĂŵĞƌ�ƵƌēĞŶǉĐŚ�ƉƌŽ�
ēƚĞŶş�Z�͕�ŬƚĞƌĠ�ŵĢƐƚŽ�ǌşƐŬĂůŽ�ǀēĞƚŶĢ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ�ĚĂƌĞŵ͕�ǀ�ŚŽĚŶŽƚĢ�ƉƎĞƐ�ϭ�ŵŝů�<ē. Tyto kamery 
ũƐŽƵ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�ƐŵůŽƵǀǇ�Ɛ WŽůŝĐĞũŶşŵ�ƉƌĞǌşĚŝĞŵ�ƉƎŝƉŽũĞŶǇ�ŽŶ-ůŝŶĞ�ĚŽ�ƌĞŐŝƐƚƌƵ�ǀŽǌŝĚĞů�ǀ�ƉĄƚƌĄŶş͘ 

KďǀŽĚŶş�ŽĚĚĢůĞŶş� 
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ũĞ�ǌ�ƉŽŚůĞĚƵ�DĢƐƚƐŬĠ�ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ƌŽǌĚĢůĞŶŽ�ĚŽ�ēƚǇƎ�ŵĢƐƚƐŬǉĐŚ�
ŽďǀŽĚƽ͘�sǉŬŽŶ�ƐůƵǎďǇ�ǀ�ƌĄŵĐŝ�ƚĢĐŚƚŽ�ŽďǀŽĚƽ�ũĞ�ǌĂũŝƓƛŽǀĄŶ�ǌĞũŵĠŶĂ�ŽďǀŽĚŶşŵŝ�ƐƚƌĄǎŶşŬǇ͕�ŬƚĞƎş�
ƉƌŽǀĄĚĢũş�ǀǉŬŽŶ�ƐůƵǎďǇ�ǀĞ�ƐǀǉĐŚ�ƉƎŝĚĢůĞŶǉĐŚ�ŽŬƌƐĐşĐŚ͘�s�ƉƎşƉĂĚĢ�ƉŽƚƎĞďǇ�ũƐŽƵ�ŽďǀŽĚǇ�ƉŽƐşůĞŶǇ�
ƐƚƌĄǎŶşŬǇ�ǀǉũĞǌĚŽǀǉĐŚ�ŚůşĚĞŬ͕�ŬƚĞƎş�ƉƽƐŽďş�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ĐĞůĠŚŽ�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ. 
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^ƚĄůĄ�ƐůƵǎďĂ�ʹ ŽƉĞƌĂēŶş�  
¾ �ĂũŝƓƛƵũĞ� ǀ� ŶĞƉƎĞƚƌǎŝƚĠŵ� ƌĞǎŝŵƵ� ēŝŶŶŽƐƚ�DĢƐƚƐŬĠ� ƉŽůŝĐŝĞ� ŶĂ� ŬĂƚĂƐƚƌƵ�ŵĢƐƚĂ� WĂƌĚƵďŝĐ͘�

sǉŬŽŶ� ƐůƵǎďǇ� ũĞ� ƉƌŽǀĄĚĢŶ� ĚĞŶŶĢ͕� ŶĞƉƎĞƚƌǎŝƚĢ� Ϯϰ� ŚŽĚŝŶ͘� ^ƚĄůŽƵ� ƐůƵǎďƵ� ũĞ� ŵŽǎŶŽ�
ŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂƚ�ƚşƐŸŽǀŽƵ�ůŝŶŬŽƵ�ϭϱϲ͕�ƉĞǀŶŽƵ�ŶĞďŽ�ŵŽďŝůŶş�ƚĞůĞĨŽŶŶş�ůŝŶŬŽƵ͕�ēŝ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬŽƵ�
ƉŽƓƚŽƵ͘  

¾ \şĚş� Ă� ŬŽŽƌĚŝŶƵũĞ� ƉƌĂĐŽǀŶş� ēŝŶŶŽƐƚ� ƐƚƌĄǎŶşŬƽ� ǀ� ƉƎşŵĠŵ� ǀǉŬŽŶƵ� ƐůƵǎďǇ͕� ǀǇƐşůĄ� ũĞ�                         
Ŭ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉŵ�ƉƎşƉĂĚƽŵ͕�ũĞ�ŝ�ŚůĂǀŶşŵ�ǌĚƌŽũĞŵ�ŝŶĨŽƌŵĂĐş�ǌ�ĞǀŝĚĞŶĐş͕�ŬƚĞƌĠ�ŬĞ�ƐǀĠ�ēŝŶŶŽƐƚŝ�
ŶĞǌďǇƚŶĢ�ƉŽƚƎĞďƵũş͘� 

¾ s�ƌĄŵĐŝ�ǀǉŬŽŶƵ�ƐůƵǎďǇ�ƚĠǎ�ǌĂũŝƓƛƵũĞ�ƉƌŽǀŽǌ�ƉƵůƚƵ�ĐĞŶƚƌĂůŝǌŽǀĂŶĠ�ŽĐŚƌĂŶǇ�ŽďũĞŬƚƽ͕�ŽƐŽď�
ƉƎŝƉŽũĞŶǉĐŚ� ǀ� ƉƌŽũĞŬƚƵ� ͣ^ŝŐŶĄů� ǀ� ƚşƐŶŝ͕͞� ŬĂŵĞƌ� ŵĢƐƚƐŬĠŚŽ� ŬĂŵĞƌŽǀĠŚŽ� ƐǇƐƚĠŵƵ͕�
ŝŶĨŽƌŵĂēŶşŚŽ� ǀǉƐƚƌĂǎŶĠŚŽ� Ă� ǀĂƌŽǀĂĐşŚŽ� ƐǇƐƚĠŵƵ� ŽďǇǀĂƚĞůƐƚǀĂ� Ă� ŬŽŶƚĂŬƚ� ƐĞ� ǀƓĞŵŝ�
ƐůŽǎŬĂŵŝ�ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĠŚŽ�ǌĄĐŚƌĂŶŶĠŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ͘� 
V roce 202Ϭ�ďǇůŽ�ŶĂ�W�K�ƉƎŝƉŽũĞŶŽ�ϭϰϯ�ŽďũĞŬƚƽ͕�ƉƎŝēĞŵǎ�ďǇůŽ�ƌĞŐŝƐƚƌŽǀĄŶŽ�ϲϱϮ�ƉƎşƉĂĚƽ�
ŶĂƌƵƓĞŶş� ŽďũĞŬƚƽ͘� < ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ� ďǇůŽ� ƉƎŝƉŽũĞŶŽ� ǀ ƌĄŵĐŝ� ͣ^ŝŐŶĄůƵ� ǀ ƚşƐŶŝ͞� ĐĞůŬĞŵ� ϯϴ�
ŽďēĂŶƽ͘���ƎĂĚ�ƐĞŶŝŽƌƽ�ƐĞ�ũĞĚŶĄ�Ž�ǀĞůŝĐĞ�ŬůĂĚŶĢ�ƉƎŝũşŵĂŶŽƵ�Ă�ǎĄĚĂŶŽƵ�ƉŽŵŽĐ͘�WŽƉƚĄǀŬĂ�
ǀǉƌĂǌŶĢ� ƉƎĞǀǇƓƵũĞ� ŶĂďşĚŬƵ͕� ĐŽǎ� ƐǀĢĚēş� Ž� ǀĞůŝŬĠŵ� ǌĄũŵƵ� Ž� ƚƵƚŽ� ƐůƵǎďƵ͘� �ĄƌŽǀĞŸ� Ŭ je 
k ^ŝŐŶĄůƵ�ǀ ƚşƐŶŝ�ƉƎŝƉŽũĞŶŽ�ĚĂůƓşĐŚ�ϭϳ�ŽďēĂŶƽ�ƉŽĚ�ŶĂĚĂĐş��ŝǀŽƚ�ϵϬ͕�ŬĚǇ�ƚŝƚŽ�ũƐŽƵ�ŶĂƉŽũĞŶŝ�
ŶĂ�W�K��ŝǀŽƚ�ϵϬ͕�ŬƚĞƌǉ�ƉƌŝŽƌŝƚŶĢ�ǀǇƌŽǌƵŵşǀĄ�ƉƎşďƵǌŶĠ�ƐĞŶŝŽƌƽ͘ 

 
WƎĞƐƚƵƉŬŽǀĠ�ŽĚĚĢůĞŶş� 

¾ ^ŚƌŽŵĂǎěƵũĞ�Ă�ǌƉƌĂĐŽǀĄǀĄ�ǀĞƓŬĞƌŽƵ�ēŝŶŶŽƐƚ�ƐƚƌĄǎŶşŬƽ�DĢƐƚƐŬĠ�ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͘ 
¾ KďēĂŶĠ� ǌĚĞ�ŵŽŚŽƵ ĚŽƎĞƓŝƚ� ĚŽƉƌĂǀŶş�ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ͕ uhradit blokovou pokutu, zaevidovat 

ũşǌĚŶş� ŬŽůĂ� ŶĞďŽ� ŬŽƵƉŝƚ� ũĞĚŶŽƌĄǌŽǀĠ� ƉŽǀŽůĞŶş� ǀũĞǌĚƵ� ĚŽ� ůŽŬĂůŝƚ� ŬĚĞ� ũĞ� ǀũĞǌĚ� ŵşƐƚŶş�
ƷƉƌĂǀŽƵ�ǌĂŬĄǌĄŶ͘� 
 

�ŽƉƌĂǀŶş�ƐŬƵƉŝŶĂ� 
¾ �ŝŶŶŽƐƚ�ŽĚĚĢůĞŶş�ũĞ�ǌĂŵĢƎĞŶĂ�ŶĂ�ƉŽƵǎşǀĄŶş�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƵ�Ŭ�ǌĂďƌĄŶĢŶş�ŽĚũĞǌĚƵ�

ǀŽǌŝĚůĂ�ŶĂ�ƓƉĂƚŶĢ�ƉĂƌŬƵũşĐş�ǀŽǌŝĚůĂ͕�ŽĚƚĂŚǇ�ǀŽǌŝĚĞů͕�ũĂŬŽǎ�ŝ�ŵĢƎĞŶş�ƌǇĐŚůŽƐƚŝ 
Psovodi  
WƌĂĐŽǀŶş�ŶĄƉůŸ�ƚǀŽƎş�ĚǀĢ�ǌĄŬůĂĚŶş�ēŝŶŶosti:  

¾ sǉŬŽŶ�ƐůƵǎďǇ�ƐĞ�ƉƐĞŵ͘ 
¾ KĚĐŚǇƚ�ƚŽƵůĂǀǉĐŚ�Ă�ƐǇŶĂŶƚƌŽƉŶşĐŚ�ǌǀşƎĂƚ͘� 

 
:şǌĚŶş�ŽĚĚşů� 

¾ �ĂũŝƓƛƵũĞ� ƐƉŽƌƚŽǀŶş� ĂŬĐĞ͕� ŬƚĞƌĠ�ŵĂũş� ƉƎĞĚĞǀƓşŵ� ƌŝǌŝŬŽǀǉ� ĐŚĂƌĂŬƚĞƌ͕� ǀēĞƚŶĢ� ĚŽƉƌŽǀŽĚƵ�
ĨĂŶŽƵƓŬƽ͕� ĚĄůĞ� ǀǉŬŽŶ� ƐůƵǎďǇ� ǀ ƚĢǎŬŽ� ĚŽƐƚƵƉŶǉĐŚ� ůŽŬĂůŝƚĄĐŚ� WĂƌĚƵďŝĐ� ʹ ǌĂŚƌĄĚŬĄƎƐŬĠ�
koloŶŝĞ͕�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶş�ēŝŶŶŽƐƚ�ǀ ŽŬŽůş�ŚƎďŝƚŽǀƽ�;ǌĞũŵĠŶĂ�ǀ ŽďĚŽďş�ͣĚƵƓŝēĞŬ͞Ϳ͕�ƉŽĚşůş�ƐĞ�ŶĂ�
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶşĐŚ�ĂŬĐşĐŚ�ĂƚĚ͘ 

 
sǉũĞǌĚŽǀĠ�ƐŬƵƉŝŶǇ� 
�ĂũŝƓƛƵũş�ŶĞƉƎĞƚƌǎŝƚǉ�ǀǉŬŽŶ�ƐůƵǎďǇ͕�ŵĞǌŝ�ŚůĂǀŶş�ƷŬŽůǇ�ƉĂƚƎş͗� 

¾ KŬĂŵǎŝƚĄ�ƌĞĂŬĐĞ�ŶĂ�ƚşƐŸŽǀĠ�ǀŽůĄŶş�ϭϱϲ 
¾ <ŽŶƚƌŽůĂ�ŽďũĞŬƚƽ�ƉƎŝƉŽũĞŶǉĐŚ�ŶĂ�ͣWƵůƚ�ĐĞŶƚƌĂůŝǌŽǀĂŶĠ�ŽĐŚƌĂŶǇ͞�ŵĢƐƚƐŬĠ�ƉŽůŝĐŝĞ͘� 

  
WƌĞǀĞŶƚŝǀŶĢ�ŝŶĨŽƌŵĂēŶş�ƐůƵǎďĂ� 

¾ �ĂũŝƓƛƵũĞ� ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ� ŵĞǌŝ� ŵĢƐƚƐŬŽƵ� ƉŽůŝĐŝş� Ă� ǀĞƎĞũŶŽƐƚş͘� WŽĚĄǀĄ� ƚŝƐŬŽǀĄ� ƉƌŽŚůĄƓĞŶş͕�
ŝŶĨŽƌŵƵũĞ�ŽďēĂŶǇ�Ž�ĂŬƚƵĄůŶş�ƐŝƚƵĂĐŝ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ�ŵĠĚŝş͘� 
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¾ WƽƐŽďş� ǀ ŽďůĂƐƚŝ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� Ă� ĚŽƉƌĂǀŶş� ǀǉĐŚŽǀǇ͕� ŬĚǇ� ǀǇƵǎşǀĄ� ŶĞƌĞƉƌĞƐŝǀŶşĐŚ�
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ͕�ũĞũŝĐŚǎ�ƷŬŽůĞŵ�ũĞ�ƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶş�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚĢ�Ă�ŽďĂǀ�ǌ�Ŷş͘� 

¾ WƽƐŽďş���ŶĂ�ƌŝǌŝŬŽǀĠ�ƐŬƵƉŝŶǇ͕�ŬƚĞƌǉŵŝ�ũƐŽƵ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�ĚĢƚŝ͕�ŵůĄĚĞǎ�Ă�ƐĞŶŝŽƎŝ͘� 
¾ �Ž�ŽĚĚĢůĞŶş�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶş�Ă�ŝŶĨŽƌŵĂēŶş�ƐůƵǎďǇ�ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĢ�ƐƉĂĚĄ�ƚĠǎ�ĂƐŝƐƚĞŶƚŬǇ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�

ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ͕� ŬƚĞƌĄ� ǀĢŶƵũĞ� ŶĞũĞŶ� ƌŽŵƐŬĠ� ŬŽŵƵŶŝƚĢ� ǀ WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ͕� ĂůĞ� ǌĂŵĢƎƵũĞ� ƐĞ� ŝ� ŶĂ�
osoby bez domova. 

 

WƎĞŚůĞĚ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ƎĞƓĞŶǉĐŚ�DĢƐƚƐŬŽƵ�ƉŽůŝĐŝş�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϮϬ 

 
 'ƌĂĨ͘�ē͘�Ϯ2; ǌĚƌŽũ͗�DĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ  

WŽĚƌŽďŶĢũƓş�ƉƎĞŚůĞĚ�ƎĞƓĞŶǉĐŚ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ 

 
 'ƌĂĨ͘�ē͘�Ϯ3; ǌĚƌŽũ͗�DĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ  

 

 

 

 

 

24954

2629
1826 544

WƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƎĞƓĞŶĠ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϮϬ

doprava ǀĞƎĞũŶǉ�ƉŽƎĄĚĞŬ ƷƐĞŬŽǀĠ�ŵĢƎĞŶş�ƌǇĐŚůŽƐƚŝ KƐƚĂƚŶş

855; 33%

867; 33%

310; 12%

408; 15%

188; 7% 1; 0%

WƎĞŚůĞĚ�ƎĞƓĞŶǉĐŚ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�

Α�ϰ�ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�ƉŽƎĄĚŬƵ�ǀĞ
ƐƚĄƚŶş�ƐƉƌĄǀĢ�Ă�ƷǌĞŵŶş�ƐĂŵŽƐƉƌĄǀĢ

Α�ϱ�ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�ǀĞƎĞũŶĠŵƵ
ƉŽƎĄĚŬƵ

Α�ϳ�ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ
ƐŽƵǎŝƚş

Α�ϴ�ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�ŵĂũĞƚŬƵ

ĂůŬŽŚŽů�Ă�ŬŽƵƎĞŶş

ŽƐƚĂƚŶş
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 DĞǌŝƌŽēŶş�sƌŽǀŶĄŶş�ƉƎĞƐƚƵƉŬƵ�ƎĞƓĞŶǉĐŚ�DĢƐƚƐŬŽƵ�ƉŽůŝĐŝş v roce 2019 a 2020 

 

 

 

 

Tab. ē. 13; ǌĚƌŽũ͗�DĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ  

V ŽďůĂƐƚŝ�ͣǀĞƎĞũŶĠŚŽ�ƉŽƎĄĚŬƵ͞�ǀ ƌŽĐĞ�ϮϬϮϬ�ďǇůĂ�ǌĂ�ϭ�ϯϬϬ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ƵůŽǎĞŶĂ�ƉĂĐŚĂƚĞůƽŵ�ƉŽŬƵƚĂ�
ǀ�ĐĞůŬŽǀĠ�ǀǉƓŝ�ϭ Ϯϯϴ�ϮϬϬ�<ē͘�ϭϲϬ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ďǇůŽ�ƉƎĞĚĄŶŽ�ŬĞ�ƐƉƌĄǀŶşŵƵ�ƎşǌĞŶş͕�Ϯϳϰ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ďǇůŽ�
ƎĞƓĞŶŽ�ĚŽŵůƵǀŽƵ͘� 

EĂ�ƷƐĞŬƵ�ĚŽƉƌĂǀǇ�ďǇůĂ�ǌĂ�ϭϯ ϯϭϰ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ƵůŽǎĞŶĂ�ƉĂĐŚĂƚĞůƽŵ�ƉŽŬƵƚĂ�ǀ ĐĞůŬŽǀĠ�ǀǉƓŝ�ϯ 842 500 
<ē͕�ϱ ϱϳϲ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ďǇůŽ�ƉƎĞĚĄŶŽ�ĚŽ�ƐƉƌĄǀŶşŚŽ�ƎşǌĞŶş͕�Ϯ ϳϰϵ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ďǇůŽ�ǀǇƎĞƓĞŶŽ�ĚŽŵůƵǀŽƵ͕�
ϭϴ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ƉƎĞĚĄŶŽ�Ŭ ƎĞƓĞŶş�WŽůŝĐŝŝ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝŬǇ�Ă�ϴϵϰ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ŶĞďǇůŽ�ƉŽƚǀƌǌĞŶŽ͘ 
�ĞůŬŽǀĠ�ƐŶşǎĞŶş�ƉŽēƚƵ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ v ƌŽĐĞ�ϮϬϮϬ�ŽƉƌŽƚŝ�ƌŽŬƵ�ϮϬϭϵ�ďǇůŽ�ŽĚƌĂǌĞŵ�ŽŵĞǌĞŶĠŚŽ�ƉŽŚǇďƵ�
ŽƐŽď͕� ƵǌĂǀƎĞŶş� Ă� ŶĄƐůĞĚŶĠŚŽ� ŽŵĞǌĞŶş� ƉŽƎĄĚĄŶş� ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉĐŚ� Ă� ŬƵůƚƵƌŶşĐŚ� ĂŬĐş� ǀ ƌĄŵĐŝ� ďŽũĞ�           
Ɛ�ŽŶĞŵŽĐŶĢŶşŵ��ŽǀŝĚ�ϭϵ͘ 

 

^ƚĂƚŝƐƚŝŬĂ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ƎĞƓĞŶǉĐŚ�ŶĂ�ƷƌŽǀŶŝ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�ƷƎĂĚƽ�ŵĢƐƚƐŬǉĐŚ�ŽďǀŽĚƽ ;jDKͿ 

WƎĞƐƚƵƉĞŬ� ũĞ� ĚĞůŝŬƚŶş ũĞĚŶĄŶş� ŶŝǎƓşŚŽ� ƐƚƵƉŶĢ� ǌĄǀĂǎŶŽƐƚŝ� ŶĞǎ� ƚƌĞƐƚŶǉ� ēin, ŬƚĞƌĠ� ũĞ� ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǇ�
ƓŬŽĚůŝǀĠ� Ă� ŬƚĞƌĠ� ũĞ� ǀǉƐůŽǀŶĢ� ǌĂ� ƉƎĞƐƚƵƉĞŬ� ŽǌŶĂēĞŶŽ� ǌĄŬŽŶĞŵ͘ <ůĂƐŝĐŬǉŵŝ� ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ� ũƐŽƵ�
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ� ĚŽƉƌĂǀŶş͕� ƉƌŽƚŝ� ǀĞƎĞũŶĠŵƵ� ƉŽƎĄĚŬƵ� ŶĞďŽ� ƉƌŽƚŝ� ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ� ƐŽƵǎŝƚş͘� WƎĞƐƚƵƉŬƵ� ƐĞ�
ĚŽƉŽƵƓƚş�ƉƎĞƐƚƵƉĐĞ͕�ĐŽǎ�ŵƽǎĞ�ďǉƚ�ũĂŬ�ĨǇǌŝĐŬĄ͕ tak ƉƌĄǀŶŝĐŬĄ�ŽƐŽďĂ ēŝ�ƉŽĚŶŝŬĂũşĐş ĨǇǌŝĐŬĄ�ŽƐŽďĂ͘�
WƌŽ� ƷēĞůǇ� ƚŽŚŽ� ĚŽŬƵŵĞŶƚƵ� ƐůĞĚƵũĞŵĞ� ƉŽƵǌĞ� ǀǇďƌĂŶĠ� ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ� ƉƌŽũĞĚŶĄǀĂŶĠ� ĚůĞ� ǌĄŬ͘������������������������
ē͘�ϮϱϭͬϮϬϭϲ�^ď͕͘�Ž�ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ�ƉƎĞƐƚƵƉĐşĐŚ͕�ǀ�ƉůĂƚŶĠŵ�ǌŶĢŶş͕�ŬƚĞƌǉ�ǀĞƓĞů�ǀ�ƷēŝŶŶŽƐƚ�ĚŶĞ�ϭ͘�ϳ͘�ϮϬϭϳ͘�
sůŝǀĞŵ�ǌŵĢŶǇ�ůĞŐŝƐůĂƚŝǀǇ�ƵǀĄĚşŵĞ�ǀǉŬĂǌǇ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ�ƉƌŽũĞĚŶĄǀĂŶǉĐŚ�jƎĂĚǇ�ŵĢƐƚƐŬǉĐŚ�ŽďǀŽĚƽ�    
v roce 2020 s ƉŽƌŽǀŶĄŶşŵ�ƌŽŬƵ�ϮϬϭϵ͘� 

 

^ůĞĚŽǀĂŶĠ�ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ 

¾ Α�ϰ� - WƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ� ƉŽƎĄĚŬƵ�ǀĞ� ǀĞƎĞũŶĠ� ƐƉƌĄǀĢ�Ă�ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ� ƉŽƎĄĚŬƵ�ǀ�ƷǌĞŵŶş�
ƐĂŵŽƐƉƌĄǀĢ 

¾ Α�ϱ�- WƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�ƉŽƎĄĚŬƵ 
¾ Α�ϳ�- WƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ�ƐŽƵǎŝƚş 
¾ Α�ϴ�- WƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�ŵĂũĞƚŬƵ 

 

 

 

 

WƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƎĞƓĞŶĠ�DĢƐƚƐŬŽƵ�ƉŽůŝĐŝş 
rok 2019 2020 
ĐĞůŬŽǀǉ�ƉŽēĞƚ�ƎĞƓĞŶǉĐŚ�ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ 38 976 29 953 
ǀĞƎĞũŶǉ�ƉŽƎĄĚĞŬ ;ΑΑ�ϰ͕ϱ͕ϳ͕ϴͿ 3 650 2 629 
doprava 33 539 24 954 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Delikt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Delikt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%E1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%E1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%E1vnick%E1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%E1vnick%E1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
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jDK�WĂƌĚƵďŝĐĞ�/�ʹ ƐƚƎĞĚ�ŵĢƐƚĂ 

 

dĂď͘�ē͘�ϭ4; ǌĚƌŽũ͗�jDK�/� 

jDK�WĂƌĚƵďŝĐĞ�//�ʹ Polabiny, Cihelna 

dĂď͘�ē͘�ϭ5͖�ǌĚƌŽũ͗�jDK�//  

jDK�WĂƌĚƵďŝĐĞ�///�ʹ Dubina 

 Α�ϰ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďĞĐŶĢ�ǌĄǀĂǌŶǉŵ�

ǀǇŚůĄƓŬĄŵ 

Α�ϱ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�
ƉŽƎĄĚŬƵ 

Α�ϳ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ�

ƐŽƵǎŝƚş 

Α�ϴ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

majetku 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
ŵůĂĚŝƐƚǀş 0 0 0 0 3 0 0 1 
�ŽƐƉĢůş 12 15 3 5 124 99 19 15 
celkem 12 15 3 5 127 99 19 16 
Celkem 
2019 

 
161 

Celkem 
2020 

 
135 

                                                                                                                                    dĂď͘�ē͘�16; ǌĚƌŽũ͗�jDK�///�  

 Α�ϰ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

ŽďĞĐŶĢ�
ǌĄǀĂǌŶǉŵ�
ǀǇŚůĄƓŬĄŵ 

Α�ϱ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�
ƉŽƎĄĚŬƵ 

Α�ϳ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ�

ƐŽƵǎŝƚş 

Α�ϴ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�ŵĂũĞƚŬƵ 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
ŵůĂĚŝƐƚǀş  0  1  4  10 
�ŽƐƉĢůş  24  27  178  99 
celkem  24  28  182  109 
Celkem 
2019 

 
^ƚĂƚŝƐƚŝĐŬĠ�ƷĚĂũĞ�ǌĂ�ƌŽŬ�ϮϬϭϵ�ŶĞũƐŽƵ�ĚůĞ�ƐĚĢůĞŶş�ƐƉƌĄǀŶşŚŽ�ŽƌŐĄŶƽ�Ŭ dispozici. 

Celkem 
2020 

 
343 

 Α�ϰ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďĞĐŶĢ�ǌĄǀĂǌŶǉŵ�

ǀǇŚůĄƓŬĄŵ 

Α�ϱ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�
ƉŽƎĄĚŬƵ 

Α�ϳ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ�

ƐŽƵǎŝƚş 

Α�ϴ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

majetku 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
ŵůĂĚŝƐƚǀş 0 0 2 1 0 2 9 6 
�ŽƐƉĢůş 52 39 10 32 129 137 42 36 
celkem 52 39 12 33 129 139 51 42 
Celkem 
2019 

 
244 

Celkem 
2020 

 
253 



38 

jDK�WĂƌĚƵďŝĐĞ�/s�ʹ WĂƌĚƵďŝēŬǇ 

 Α�ϰ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďĞĐŶĢ�ǌĄǀĂǌŶǉŵ�

ǀǇŚůĄƓŬĄŵ 

Α�ϱ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�
ƉŽƎĄĚŬƵ 

Α�ϳ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ�

ƐŽƵǎŝƚş 

Α�ϴ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

majetku 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
ŵůĂĚŝƐƚǀş 0 0 0 0 0 1 0 0 
�ŽƐƉĢůş 36 12 4 2 43 52 11 6 
celkem 36 12 4 2 43 53 11 6 
Celkem 
2019 

 
94 

Celkem 
2020 

 
73 

dĂď͘�ē͘�17͖�ǌĚƌŽũ͗�jDK�/s  

jDK�WĂƌĚƵďŝĐĞ�s�ʹ Dukla 

 Α�ϰ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďĞĐŶĢ�ǌĄǀĂǌŶǉŵ�

ǀǇŚůĄƓŬĄŵ 

Α�ϱ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�
ƉŽƎĄĚŬƵ 

Α�ϳ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ�

ƐŽƵǎŝƚş 

Α�ϴ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

majetku 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
ŵůĂĚŝƐƚǀş 0 0 0 0 4 0 1 2 
�ŽƐƉĢůş 30 19 20 26 191 142 55 46 
celkem 30 19 20 26 195 142 56 48 
Celkem 
2019 

 
301 

Celkem 
2020 

 
235 

                                                                                                                                          dĂď͘�ē͘�18͖�ǌĚƌŽũ͗�jDK�s 

jDK�WĂƌĚƵďŝĐĞ�s/�ʹ ^ǀşƚŬŽǀ 

 Α�ϰ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďĞĐŶĢ�ǌĄǀĂǌŶǉŵ�

ǀǇŚůĄƓŬĄŵ 

Α�ϱ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�
ƉŽƎĄĚŬƵ 

Α�ϳ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ�

ƐŽƵǎŝƚş 

Α�ϴ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

majetku 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
ŵůĂĚŝƐƚǀş 0 0 0 0 0 0 1 0 
�ŽƐƉĢůş 10 0 4 0 32 39 7 1 
celkem 10 0 4 0 32 39 8 1 
Celkem 
2019 

 
54 

Celkem 
2020 

 
40 

dĂď͘�ē͘�19; zdroj͗�jDK�s/ 
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jDK�WĂƌĚƵďŝĐĞ�s//�ʹ Rosice na Labem 

 Α�ϰ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďĞĐŶĢ�ǌĄǀĂǌŶǉŵ�

ǀǇŚůĄƓŬĄŵ 

Α�ϱ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�
ƉŽƎĄĚŬƵ 

Α�ϳ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ�

ƐŽƵǎŝƚş 

Α�ϴ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

majetku 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
ŵůĂĚŝƐƚǀş 0 0 0 0 0 0 0 4 
�ŽƐƉĢůş 8 14 10 2 76 94 21 42 
celkem 8 14 10 2 76 94 21 46 
Celkem 
2019 

 
115 

Celkem 
2020 

 
156 

                    dĂď͘�ē͘�20͖�ǌĚƌŽũ͗�jDK�s//� 

jDK�WĂƌĚƵďŝĐĞ�s///�ʹ Hostovice 

 Α�ϰ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďĞĐŶĢ�ǌĄǀĂǌŶǉŵ�

ǀǇŚůĄƓŬĄŵ 

Α�ϱ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�ƉŽƎĄĚŬƵ 

Α�ϳ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�
ŽďēĂŶƐŬĠŵƵ�

ƐŽƵǎŝƚş 

Α�ϴ 
ƉƎĞƐƚƵƉŬǇ�ƉƌŽƚŝ�

majetku 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
ŵůĂĚŝƐƚǀş 0 0 0 0 0 0 0 0 
�ŽƐƉĢůş 0 0 0 0 0 1 0 0 
celkem 0 0 0 0 0 1 0 0 
Celkem 
2019 

 
0 

Celkem 
2020 

 
1 

                                       dĂď͘�ē͘�Ϯ1͖�ǌĚƌŽũ͗�jDK�s/// 

 

WƌŽďůĞŵĂƚŝŬĂ�ƐĚşůĞŶǉĐŚ�ĚŽƉƌĂǀŶşĐŚ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ 

^ĂŵŽƐƚĂƚŶŽƵ�ŬĂƉŝƚŽůŽƵ�Ă�ǀǌƌƽƐƚĂũşĐşŵ�ƉƌŽďůĠŵĞŵ�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ�ũƐŽƵ ĞůĞŬƚƌŽŬŽůŽďĢǎŬǇ͘�ZĂĚĂ�ŵĢƐƚĂ�
WĂƌĚƵďŝĐ� hƐŶĞƐĞŶşŵ� ē͘� R/5929/2021 schvĄlila DĞŵŽƌĂŶĚƵŵ� Ž� ƉŽƌŽǌƵŵĢŶş� ƉƎŝ� ǌĂǀĄĚĢŶş�                   
Ă� ƉƌŽǀŽǌŽǀĄŶş� ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚ� ŬŽůŽďĢǎĞŬ� ŶĂ� ƷǌĞŵş� ŵĢƐƚĂ� WĂƌĚƵďŝĐĞ. V ƉƎşůŽǌĞ� ē͘� ϭ� ƚŽŚŽƚŽ�
DĞŵŽƌĂŶĚĂ�ũƐŽƵ�ƐĐŚǀĄůĞŶĂ�ƉƌĂǀŝĚůĂ�ƉƌŽ�ƉƌŽǀŽǌ�ĞůĞŬƚƌŽŬŽůŽďĢǎĞŬ͕�ũĞũŝĐŚ�ƉĂƌŬŽǀĄŶş͕�ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ�
provozovatele atd. V ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ũƐŽƵ�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ�ĚǀĂ�ƉƌŽǀŽǌŽǀĂƚĞůĠ�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ��Žůƚ Services 
s.r.o. a Lime. WƌŽǀŽǌ� ĞůĞŬƚƌŽŬŽůŽďĢǎĞŬ� ƐĞ� ƎşĚş� ǌĄŬŽŶĞŵ� ē͘� ϯϲϭͬϮϬϬϬ� ^ď͘�K� ƐŝůŶŝēŶşŵ� ƉƌŽǀŽǌƵ͕�
ŽĚĚşůĞŵ�ϱ�ʹ �ǀůĄƓƚŶş�ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş�ƉƌŽ�ĐŚƽǌŝ͕�ũşǌĚƵ�ŶĞŵŽƚŽƌŽǀǉĐŚ�ǀŽǌŝĚĞů͕�ũşǌĚƵ�ŶĂ�ǌǀşƎĞƚŝ�Ă�ǀĞĚĞŶş�
Ă� ŚŶĂŶş� ǌǀşƎĂƚ͘� sǌŚůĞĚĞŵ� ŬĞ� ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝ͕� ǎĞ� ƵǎŝǀĂƚĞůĠ� ĞůĞŬƚƌŽŬŽůŽďĢǎĞŬ ƐƚĂŶŽǀĞŶĄ pravidla 
ƉŽƌƵƓƵũş, ǌĂŵĢƎƵũĞ�ƐĞ�ŽƉĂŬŽǀĂŶĢ�ŶĂ�ũĞũŝĐŚ�ŬŽŶƚƌŽůƵ�ũĂŬ�ŵĢƐƚƐŬĄ͕�ƚĂŬ�ƐƚĄƚŶş�ƉŽůŝĐŝĞ�ǀĞ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ�  
Ɛ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş ��^/W� ;ŶĂƉƎ͘� ũĞ� ƉŽǀŽůĞŶĂ� ũşǌĚĂ� ƉŽƵǌĞ� ƉŽ� ĐǇŬůŽƐƚĞǌĐĞ͕� ƐŝůŶŝĐŝ� ēŝ� ǀ ƉŝŬƚŽŐƌĂŵŽǀĠŵ�
ŬŽƌŝĚŽƌƵ� ƉƌŽ� ĐǇŬůŝƐƚǇ͕� ŽƐŽďǇ� ŵůĂĚƓş� ϭϴ� ůĞƚ� ŵƵƐş� ũĞǌĚŝƚ� Ɛ ƉƎŝůďŽƵ� Ă� ũĞ� ǌĂŬĄǌĄŶĂ� ũşǌĚĂ�                                    
ve dvou, ŶĞƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶşŵ rychlosti apod.). 
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RiǌŝŬŽǀĠ�ůŽŬĂůŝƚǇ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ 
>ŽŬĂůŝƚĂ��ĞƓŬŽǀĂ� 

>ŽŬĂůŝƚĂ�ũĞ�ƐŝƚƵŽǀĂŶĄ�ǀ�ĐĞŶƚƌƵ�ŵĢƐƚĂ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�DĢƐƚƐŬĠŚŽ�ŽďǀŽĚƵ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�s͘��Ă�ĐĞŶƚƌĄůŶş�ďŽĚ�
ůŽŬĂůŝƚǇ�ůǌĞ�ƉŽǀĂǎŽǀĂƚ�DĢƐƚŬŽƵ�ƵďǇƚŽǀŶƵ�ǀ�ƵůŝĐŝ��ĞƓŬŽǀĂ�ē͘�Ɖ͘�ϭϮϰϬ͘�hďǇƚŽǀŶĂ�ƐůŽƵǎŝůĂ�ŽĚ�ƌŽŬƵ�
ϮϬϬϯ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�Ŭ�ƵďǇƚŽǀĄŶş�ĚůƵǎŶşŬƽ�ŵĢƐƚĂ�ŶĞďŽ�ũĂŬŽ�ďǇƚŽǀĄ�ŶĄŚƌĂĚĂ�ƉƌŽ�ƉƎşƉĂĚǇ͕�ŬĚǇ�ƐŽƵĚ�
ƌŽǌŚŽĚŶĞ�Ž�ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ�ŵĢƐƚĂ�ƉŽƐŬǇƚŶŽƵƚ�ĚůƵǎŶşŬŽǀŝ�ŶĂ�ŶĄũĞŵŶĠŵ�ŶĄŚƌĂĚŶş�ďǇĚůĞŶş͘�s�ƐŽƵēĂƐŶĠ�
ĚŽďĢ� ũƐŽƵ� ŶĂ� ƵďǇƚŽǀŶĢ� ŝ� ůŝĚĠ͕� ŬƚĞƎş�ŵŽǎŶŽƐƚ� ďǇĚůĞŶş� ŶĂ� ƵďǇƚŽǀŶĢ� ƐĂŵŝ� ǀǇŚůĞĚĂůŝ͘� sĞ� ēƚǇƎĞĐŚ�
ƉŽƐĐŚŽĚşĐŚ�ũĞ�ϯϳ�ďǇƚŽǀǉĐŚ�ũĞĚŶŽƚĞŬ͕�ǀĞ�ŬƚĞƌǉĐŚ�ũĞ�ƵďǇƚŽǀĄŶŽ�ƐƚĂďŝůŶĢ�ŬŽůĞŵ�ϭϬϬ�ůŝĚş͕�ǌ�ēĞŚŽǎ�ũĞ�
ƉƎŝďůŝǎŶĢ�ƉŽůŽǀŝŶĂ�ĚĢƚş͘�s ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ũĞ�ǌĚĞ�ƵďǇƚŽǀĄŶŽ�ϴϭ�ŽƐŽď͘�sĞůŬĄ�ēĄƐƚ�ŽďǇǀĂƚĞů�ũĞ�ǌĄǀŝƐůĄ�
ŶĂ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ĚĄǀŬĄĐŚ͕�ŵĂũş�ƉƌŽďůĠŵǇ�ǀ�ŽďůĂƐƚŝ�ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͕�ďǇĚůĞŶş�Ă�ǀǌĚĢůĄŶş͘�EĢŬƚĞƌĠ�ƌŽĚŝŶǇ�
ǌĚĞ�ǎŝũş�ǀşĐĞ�ŶĞǎ�ϭϬ�ůĞƚ͘� 

s� ƓŝƌƓş� ůŽŬĂůŝƚĢ� ũƐŽƵ� ƐŽƵƐƚƎĞĚĢŶǇ� ƐŽĐŝĄůŶş� ƐůƵǎďǇ� ƚǇƉƵ� ĂǌǇůŽǀǉĐŚ� ĚŽŵƽ͕� ŶŽĐůĞŚĄƌĞŶ͕�
ŶşǌŬŽƉƌĂŚŽǀĠŚŽ�ĐĞŶƚƌĂ͕�ĂŵďƵůĂŶƚŶş�Ă�ƚĞƌĠŶŶş�ƉƌŽŐƌĂŵǇ�ƉƌŽ�ĚƌŽŐŽǀĠ�ƵǎŝǀĂƚĞůĞ͘�/�ǌ�ƚĢĐŚƚŽ�ĚƽǀŽĚƽ�
ũĞ�ŵŽǎŶĠ�ǌĂǌŶĂŵĞŶĂƚ�ƵƌēŝƚĠ�ŶĂƉĢƚş�ǀ�ůŽŬĂůŝƚĢ�Ă�ŵşƌŶĢ�ǌǀǉƓĞŶŽƵ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚƵ͘� 

WƌŽďůĠŵǇ�ǀ ůŽŬĂůŝƚĢ͗� 

¾ rŝǌŝŬŽǀĠ� ƚƌĄǀĞŶş� ǀŽůŶĠŚŽ� ēĂƐƵ� ĚĢƚş͕� ŬƚĞƌĠ� ēĂƐƚŽ� ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƵũş� Ɛ� ŶĄǀǇŬŽǀǉŵŝ� ůĄƚŬĂŵŝ͕�
ĚŽƉŽƵƓƚş�ƐĞ�ǀĂŶĚĂůƐƚǀş͕�ǌĄƓŬŽůĄĐƚǀş�ĂƚƉ͘ 

�� ƚĢĐŚƚŽ�ĚƽǀŽĚƽ�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ� ƌĞĂůŝǌƵũĞ�ƉƎşŵŽ�ŶĂ�ƵďǇƚŽǀŶĢ�<ŽŵƵŶŝƚŶş� ĐĞŶƚƌƵŵ͕� ŬƚĞƌĠ� ƐĞ�
ŝŶƚĞŶǌŝǀŶĢ�ǀĢŶƵũĞ�ƉƌĄĐŝ�Ɛ�ƉƎĞĚƓŬŽůŶşŵŝ�Ă�ƓŬŽůŶşŵŝ�ĚĢƚŵŝ͘���Ă�ϲ�ůĞƚ�ƉƽƐŽďĞŶş�<ŽŵƵŶŝƚŶşŚŽ�ĐĞŶƚƌĂ�
ďǇůŽ�ǌĂǌŶĂŵĞŶĄŶŽ�ĚşŬǇ�ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐŬĠ�ƉƌĄĐŝ�ǌůĞƉƓĞŶş�ƐŝƚƵĂĐĞ͕�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�Ƶ�ĐşůŽǀĠ�ƐŬƵƉŝŶǇ�ƓŬŽůŶşĐŚ�
ĚĢƚş͘� 
 

Lokalita Husova ēƉ͘�1116-1119  

:ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ĚǀĂ�ĐŝŚůŽǀĠ�ŽďĞĐŶş�ĚŽŵǇ�ƐĞ�ēƚǇƎŵŝ�ǀĐŚŽĚǇ͘�s�ŬĂǎĚĠŵ�ǀĐŚŽĚĢ�ũĞ�ϮϮ�Ăǎ�Ϯϰ�ďǇƚŽǀǉĐŚ�
ũĞĚŶŽƚĞŬ�Ž�ǀĞůŝŬŽƐƚŝ�ϭнϭ͕�ŵĂǆ͘�ϮнŬŬ͕�ǌ�ŶŝĐŚǎ�ŬĂǎĚĄ�ŵĄ�ƐǀĠ�ƐŽĐŝĄůŶş�ǌĂƎşǌĞŶş͘ Lokalita se v minulosti 
ǀǇǌŶĂēŽǀĂůĂ�ǀǇƓƓş�ŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐş�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƐůĂďǉĐŚ�ǀşĐĞēĞƚŶǉĐŚ�ƌŽĚŝŶ͕�ƉƎĞǀĄǎŶĢ�ƌŽŵƐŬǉĐŚ͕�ƷƉůŶǉĐŚ�ŝ�
ŶĞƷƉůŶǉĐŚ͘��ĄƐƚ�ŽďǇǀĂƚĞů�ůŽŬĂůŝƚǇ�ũĞ�ǌĄǀŝƐůĄ�ŶĂ�ƌƽǌŶǉĐŚ�ĚĄǀŬĄĐŚ�ƐƚĄƚŶş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉŽĚƉŽƌǇ�ēŝ�ŚŵŽƚŶĠ�
nouze. 
WŽēƚǇ�ŽďǇǀĂƚĞů�ǀ�ůŽŬĂůŝƚĢ�ŵĂũş�ŬůĞƐĂũşĐş�ƚĞŶĚĞŶĐŝ͕�ĐŽǎ�ũĞ�ĚĄǀĄŶŽ�ĚŽ�ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�Ɛ�ƉƎŝƌŽǌĞŶŽƵ�ŵŝŐƌĂĐş�
ēŝ�ǀǇƐƚĢŚŽǀĄŶşŵ�ǌ�ĚƽǀŽĚƵ�ĚůƵŚƽ�ŶĂ�ŶĄũĞŵŶĠŵ͘�<Ğ�ŬŽŶĐŝ�ϯ͘�ēƚǀƌƚůĞƚş�ϮϬϮϭ�ďǇĚůĞůŽ�ǀ�ůŽŬĂůŝƚĢ�ϵϲ�
ŽƐŽď�ǀĞ�ϯϮ�ďǇƚŽǀǉĐŚ�ũĞĚŶŽƚŬĄĐŚ͘� 
sĞůŬǉŵ�ƉƎşŶŽƐĞŵ�ƉƌŽ�ŵĢƐƚŽ�ũĞ�ǀ�ƌĄŵĐŝ�ůŽŬĂůŝƚǇ�ĨƵŶŐŽǀĄŶş�asisƚĞŶƚŬǇ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ƉŽůŝĐŝĞ͕�ŬƚĞƌĄ�ŵĄ�
ŬĂŶĐĞůĄƎ�ƉƎşŵŽ�ǀ�ůŽŬĂůŝƚĢ͘��ĄŬůĂĚŶşŵ�ĐşůĞŵ�ũĞũş�ƉƌĄĐĞ�ũĞ�ƐŶŝǎŽǀĂƚ�Ă�ƉƎĞĚĐŚĄǌĞƚ�ƌŝǌŝŬŽǀĠŵƵ�ũĞĚŶĄŶş�
ŶĄũĞŵŶşŬƽ� ǀĞ� ƐŵǇƐůƵ� ƉƎĞƐƚƵƉŬƽ� ēŝ� ƌƵƓĞŶş� ŽďēĂŶƐŬĠŚŽ� ƐŽƵǎŝƚş͕� ƌŽǌǀŽũ� ŬǀĂůŝƚŶşĐŚ� ŵĞǌŝůŝĚƐŬǉĐŚ�
ǀǌƚĂŚƽ� ŵĞǌŝ� ŶĄũĞŵŶşŬǇ͕� ƵĚƌǎŽǀĄŶş� ƉŽƎĄĚŬƵ� ǀ� ůŽŬĂůŝƚĢ͕� ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ� ƐĞ� ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶǉŵŝ�
ŝŶƐƚŝƚƵĐĞŵŝ� ēŝ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞŵŝ� Ă� ƉŽǌŝƚŝǀŶş� ƉƽƐŽďĞŶş� ƐŵĢƎƵũşĐş� ŬĞ� ǌůĞƉƓĞŶş� ƉŽǀĢƐƚŝ� ǌĚĞũƓş� ĂĚƌĞƐǇ͘�
WŽǌŝƚŝǀŶş� ũĞ͕� ǎĞ� ƐĂŵŝ� ŽďǇǀĂƚĞůĠ� Ɛ� ĂƐŝƐƚĞŶƚŬŽƵ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũş͕� Ă� ǎĞ� ēĄƐƚ� ŽďǇǀĂƚĞů� ũĞũş�
ƉƽƐŽďĞŶş�ǀŶşŵĄ�ŬůĂĚŶĢ͘� 
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WƌŽďůĠŵǇ�ǀ ůŽŬĂůŝƚĢ͗ 

¾ RǇĐŚůĠ�ĐŚĄƚƌĄŶş�ŬŽŵƉůĞǆƵ�ďǇƚŽǀǉĐŚ�ĚŽŵƽ. 
¾ ZŝǌŝŬŽǀĠ� ƚƌĄǀĞŶş� ǀŽůŶĠŚŽ� ēĂƐƵ� ƓŬŽůŽƵ� ƉŽǀŝŶŶǉĐŚ� ĚĢƚş͕� ǌũŵ͘� ƉĂŬ� ǀĂŶĚĂůŝƐŵƵƐ� ʹ ŶŝēĞŶş�

ŵĂũĞƚŬƵ� ŵĢƐƚĂ� ǀē͘� ĚĢƚƐŬĠŚŽ� ŚƎŝƓƚĢ� ǀĞ� ǀŶŝƚƌŽďůŽŬƵ͘� s� ůŽŬĂůŝƚĢ� ƐĞ� ƉŽŚǇďƵũĞ� ϯϴ� ĚĢƚş�                    
a mlĂĚŝƐƚǀǉĐŚ͕�ŬƚĞƌĠ�ĚşŬǇ�ĐŚƵĚŽďĢ�ƌŽĚŝēƽ�ŶĞŵĂũş�ŵŽǎŶŽƐƚ͕�ũĂŬ�ǀŚŽĚŶĢ�ƚƌĄǀŝƚ�Ɛǀƽũ�ǀŽůŶǉ�
ēĂƐ͘ 

¾ EĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄ�ƓŬŽůŶş�ĚŽĐŚĄǌŬĂ͘� 
¾ s� ůŽŬĂůŝƚĢ� ŬƌŽŵĢ� ĂƐŝƐƚĞŶƚŬǇ�ŵĢƐƚƐŬĠ� ƉŽůŝĐŝĞ� ŝŶƚĞŶǌŝǀŶĢ� ƉƽƐŽďş� ƐŽĐŝĄůŶş� ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ͕� ǀē͘�

ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ� ŽƌŐĄŶƵ� ƐŽĐŝĄůŶĢ� ƉƌĄǀŶş� ŽĐŚƌĂŶĢ� ĚĢƚş͘� �ůŽƵŚŽĚŽďĢ� ƐĞ� ǀƓĂŬ� ŶĞĚĂƎş͕� ǌĂ�
ƐƚĄǀĂũşĐşŚŽ�ƐƚĂǀƵ�ƐŝƚƵĂĐŝ�ƐƚĂďŝůŝǌŽǀĂƚ͘� 

 

�ĢůĞŚƌĂĚƐŬĄ�ēƉ͘�513 a ēƉ͘�379 

:ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ǀǇƐŽŬŽƉŽĚůĂǎŶş�ŵĢƐƚƐŬĠ�ĚŽŵǇ͕�ŬĚĞ�ũƐŽƵ�ƵďǇƚŽǀĄŶǇ�ŶşǌŬŽƉƎşũŵŽǀĠ�ŽƐŽďǇ͘��ŽĐŚĄǌş�ǌĚĞ�
k ŽďĚŽďŶǉŵ�ƉƌŽďůĠŵƽŵ�ũĂŬŽ�ǀ ůŽŬĂůŝƚĢ�,ƵƐŽǀĂ͕�ĂǀƓĂŬ�Ɛ ǀǇƓƓşŵ�ƌŝǌŝŬĞŵ�ŬŽŶĨůŝŬƚƵ�Ɛ ƵďǇƚŽǀĂŶǉŵŝ�
cizinci v ƵďǇƚŽǀĂĐşŵ�ǌĂƎşǌĞŶş�,ĂƌŵŽŶǇ͕�ŬƚĞƌĠ�Ɛ ŵĢƐƚƐŬǉŵŝ�ĚŽŵǇ�ƉƎşŵŽ�ƐŽƵƐĞĚş͘ 

Hotel Harmony  

^ŽƵŬƌŽŵĠ�ƵďǇƚŽǀĂĐş�ǌĂƎşǌĞŶş�Ɛ ŬĂƉĂĐŝƚŽƵ�ϭϳϰ�ďǇƚƽ͕�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ǀ�ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ�ůĞƚĞĐŚ�ƐƉĞĐŝĂůŝǌƵũĞ�ŶĂ�
ƵďǇƚŽǀĄǀĄŶş�ĐŝǌŝŶĐƽ a ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ�ĂŐĞŶƚƵƌ͘�^ŝƚƵĂĐĞ�ũĞ�ǀĞůŵŝ�ƉŽĚŽďŶĄ͕�ũĂŬŽ�Ƶ�ŶşǎĞ�
ƵǀĞĚĞŶĠ�ƵďǇƚŽǀŶǇ�,ƽƌŬĂ͘ 

hďǇƚŽǀŶĂ�,ƽƌŬĂ� 

^ŽƵŬƌŽŵĠ� ƵďǇƚŽǀĂĐş� ǌĂƎşǌĞŶş� ǀ ŵŝŶƵůŽƐƚŝ� ǀǇƵǎşǀĂŶĠ� Ŭ� ƵďǇƚŽǀĄŶş� ƐŽĐŝĄůŶĢ� ƐůĂďǉĐŚ� ŬůŝĞŶƚƽ͘�                    
s�ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ�ůĞƚĞĐŚ�ƐĞ�ǀƓĂŬ�ǌĂŵĢƎƵũĞ�ǀǉŚƌĂĚŶĢ�ŶĂ�ƵďǇƚŽǀĄǀĄŶş�ĐŝǌŝŶĐƽ͕�ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ�
agentur. hďǇƚŽǀĄǀĂũş�ƐĞ�ǌĚĞ�ŝ�ĐŝǌŝŶĐŝ͕�ŬƚĞƎş�ĚŽũşǎĚş�ǌĂ ƉƌĂĐş�Ăǎ�ĚŽ�ĂƵƚŽŵŽďŝůŬǇ�aŬŽĚĂ�ǀ�<ǀĂƐŝŶĄĐŚ͘�
DĢƐƚƐŬĄ� ƉŽůŝĐŝĞ� ƐŝƚƵĂĐŝ� ǀ� ůŽŬĂůŝƚĢ� ŝŶƚĞŶǌŝǀŶĢ� ŵŽŶŝƚŽƌƵũĞ͘� EĞũǀĢƚƓşŵ� ƉƌŽďůĠŵĞŵ� ǀ� ůŽŬĂůŝƚĢ� ũĞ�
ǀǌƌƽƐƚĂũşĐş�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚĂ͕�ǌĞũŵĠŶĂ�ƉƎĞƐƚƵƉŬŽǀĠŚŽ�ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ�ǌ ŽďůĂƐƚŝ�ǀĞƎĞũŶĠŚŽ�ƉŽƎĄĚŬƵ͕�ŵĂũĞƚŬƵ�
Ă�ƌƵƓĞŶş�ŶŽēŶşŚŽ�ŬůŝĚƵ͕�Ă ŬůĞƐĂũşĐş�ƉŽĐŝƚ�ďĞǌƉĞēş�ŽƐƚĂƚŶşĐŚ�ŽďǇǀĂƚĞů�ůŽŬĂůŝƚǇ͘�hďǇƚŽǀŶĂ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�
ŶĂ�ŽŬƌĂũŝ�WĂƌĚƵďŝĐ͘��şŬǇ�ũĞũş�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝ�ƐĞ�ƉĂŬ�ƉƌŽďůĠŵŽǀŽƵ�ēĄƐƚş�ƐƚĄǀĄ�ŝ�ŽŬŽůş�ďůşǌŬĠŚŽ�ŽďĐŚŽĚƵ�
WĞŶŶǇ� DĂƌŬĞƚ͕� �ůďĞƌƚ� Ă� >ŝĚů͕� ŬĚĞ� ǌĞũŵĠŶĂ� ǀ� ůĞƚŶşĐŚ� ŵĢƐşĐşĐŚ� ƉŽďǉǀĄ� ǀĞůŬĠ� ŵŶŽǎƐƚǀş� ĐŝǌŝŶĐƽ�
ƉŽǎşǀĂũşĐşĐŚ�ĂůŬŽŚŽůŝĐŬĠ�ŶĄƉŽũĞ͘ 
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/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĄůŶş�ĂŶĂůǉǌĂ� 
Z ŶĄƐůĞĚƵũşĐşŚŽ� ĚŝĂŐƌĂŵƵ� ũĞ� ƉĂƚƌŶĠ͕� ǎĞ� ĚŽ� ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬǇ� ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ� Ă� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�
ǀƐƚƵƉƵũĞ� ƐƉŽƵƐƚƵ� ǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚ�ĂŬƚĠƌƽ� ƐƚĄƚŶş� ƐƉƌĄǀǇ͕� ƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇ�Ă�ŶĞǌŝƐŬŽǀĠŚŽ�ƐĞŬƚŽƌƵ͕� ŬƚĞƌĠ�
ƐǀŽƵ�ēŝŶŶŽƐƚş Ă�ǀǌĄũĞŵŶŽƵ�ƐƉŽůƵƉƌĂĐş�ǀǇƚǀĄƎĞũş�ƉƌŽ�ĚĂŶĠ�ƷǌĞŵş�ĨƵŶŬēŶş�Ă�ǀǌĄũĞŵŶĢ�ƉƌŽƐƚƵƉŶǉ�
ƐǇƐƚĠŵ͘� 

 

 

 

  

DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ǀŶŝƚƌĂ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝŬǇ   

<ƌĂũƐŬǉ�ƷƎĂĚ�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ  
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 

  WŽůŝĐŝĞ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝŬǇ 
  

DĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�Pardubice 

  

DƵůƚŝŬƵůƚƵƌŶş�ĐĞŶƚƌƵŵ 

  

WƌŽďĂēŶş�Ă�ŵĞĚŝĂēŶş�ƐůƵǎďĂ� 

  

KŬƌĞƐŶş�Ă�ŬƌĂũƐŬǉ�ƐŽƵĚ 

  

^ƚĄƚŶş�ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀş 

  

Pedagogicko-ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐŬĄ�ƉŽƌĂĚŶĂ   

WŽƌĂĚŶĂ�ƉƌŽ�ƌŽĚŝŶƵ�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�kraje   
^ƚƎĞĚŝƐŬŽ�ǀǉĐŚŽǀŶĠ�ƉĠēĞ�Pyramida   

EĞŵŽĐŶŝĐĞ�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ�
WĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ŶĞŵŽĐŶŝĐĞ 

  

Seniorcentrum 

  

�ĄŬůĂĚŶş�Ă�ƐƚƎĞĚŶş�ƓŬŽůƐƚǀş 

  

EĄƌŽĚŶş�ƌĂĚĂ�ŽƐŽď�ƐĞ�ǌĚƌĂǀŽƚŶşŵ� 
ƉŽƐƚŝǎĞŶşŵ��Z͕�ǌ͘Ɛ͘   
�şůǉ�ŬƌƵŚ�ďĞǌƉĞēş, z.s.   
KďēĂŶƐŬĄ�ƉŽƌĂĚŶĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�ǌ͘�Ɛ͘�   
Laxus ǌ͘Ʒ͘   
SKP - CENTRUM, o.p.s.   
Most pro, o.p.s.   
F ŽŶĚ�ŽŚƌŽǎĞŶǉĐŚ�ĚĢƚş�ǌ͘Ɛ͘   
Centrum na podporu integrace  
cŝǌŝŶĐƽ ƉƌŽ�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 
>ŝŶŬĂ�ďĞǌƉĞēş   
^ĂůĞƐŝĄŶƐŬǉ�ŬůƵď�ŵůĄĚĞǎĞ, z.s. 
Centrum Don Bosco  

 

 
-  

Romodrom o.p. s.   
  

KƌŐĂŶŝǌĂĐĞ�ƉŽĚşůĞũşĐş�ƐĞ�ŶĂ� 
ƉƌĞǀĞŶĐŝ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ� 

Pardubice   

EĞƐƚĄƚŶş�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ   ^ƚĄƚŶş�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ�Ă� 
ƐĂŵŽƐƉƌĄǀĂ   
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KĚďŽƌ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ǀĢĐş 
KĚďŽƌ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ǀĢĐş�ũĞ�ǀǉǌŶĂŵŶǉŵ�ēůĄŶŬĞŵ�Ă�ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĞŵ�ǀƓĞĐŚ�ēŝŶŶŽƐƚş͕�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ�
WĂƌĚƵďŝĐĞ�ĚĢũş�ǀ ƌĄŵĐŝ�ƎĞƓĞŶş�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐŝƚƵĂĐş�ŽďēĂŶƽ�ŵĢƐƚĂ͘� 
&ƵŶŬēŶĢ� ũĞ� ƌŽǌĚĢůĞŶ�ŶĂ�ϰ�ŽĚĚĢůĞŶş - ŽĚĚĢůĞŶş� ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ� ƐůƵǎĞď�Ă�ƉƌĞǀĞŶĐĞ͕�ŽĚĚĢůĞŶş� ƐŽĐŝĄůŶĢ�
ƉƌĄǀŶş ŽĐŚƌĂŶǇ� ĚĢƚş͕� ŽĚĚĢůĞŶş� ƐŽĐŝĄůŶş� ƉĠēĞ� Ă� ŽĚĚĢůĞŶş� ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠ� Ă� ƌŽǌǀŽũŽǀǉĐŚ� ŬŽŶĐĞƉĐş͕�
ƉƎŝēĞŵǎ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�Ă�ƉƌĞǀĞŶĐŝ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ƐĞ�ƉƌŝŵĄƌŶĢ�ǀĢŶƵũş�ƉƌǀŶş�ĚǀĢ�ŽĚĚĢůĞŶş͘ 
WŽĚ�ŽĚďŽƌ�ƚĂŬĠ�ŐĞƐēŶĢ�ƐƉĂĚĄ�<ŽŵŝƐĞ�ƉƌŽ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ�Ă�ƉƌĞǀĞŶĐŝ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�;ďůşǎĞ�Ž�ŬŽŵŝƐŝ�ǀŝǌ͘�
str. 47) 
 
KĚĚĢůĞŶş�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď�Ă�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�;ĚĄůĞ�ũĞŶ�K^^WͿ 
sǇŬŽŶĄǀĄ� ƐŽĐŝĄůŶş� Ă� ƚĞƌĠŶŶş� ƐŽĐŝĄůŶş� ƉƌĄĐŝ� ǀ� ƌĄŵĐŝ� ƐƉƌĄǀŶşŚŽ� ŽďǀŽĚƵ� ŽďĞĐŶşŚŽ� ƷƎĂĚƵ� ŽďĐĞ�                 
Ɛ�ƌŽǌƓşƎĞŶŽƵ�ƉƽƐŽďŶŽƐƚş͘ ZĂŵĢƎƵũĞ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�ŶĂ�ƎĞƓĞŶş�ŬƌŝǌŽǀǉĐŚ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐŝƚƵĂĐş�ũĞĚŶŽƚůŝǀĐƽ�   
a rodin͕�ǌĄŬůĂĚŶşŚŽ�Ă�ŽĚďŽƌŶĠŚŽ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕�ƎĞƓĞŶş�ĚůƵŚŽǀĠ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬǇ. V ƌĄŵĐŝ�
ƐǀĠ� ēŝŶŶŽƐƚŝ� ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ� ƐĞ�ǀƓĞŵŝ�ĂŬƚĠƌǇ� ǀ ƌĄŵĐŝ� ƐŽĐŝĄůŶş� ƐşƚĢ� ǀĞ�ŵĢƐƚĢ�ʹ ƷǌŬĄ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ je 
ŶĂǀĄǌĄŶĂ�ǌĞũŵĠŶĂ Ɛ�jƎĂĚĞŵ�ƉƌĄĐĞ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�ƉƎŝ�ƎĞƓĞŶş�ŶĞƉƎşǌŶŝǀĠ�ƐŝƚƵĂĐĞ�ŬůŝĞŶƚƽ͕�ŬƚĞƎş�ǎŝũş�     
ǀ� ŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŶş� ĨŽƌŵĢ� ďǇĚůĞŶş͘� dŽƚŽ� ŽĚĚĢůĞŶş� ǀĞ� ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ� Ɛ odborem majetku a investic 
ŽĚďŽƌŶĢ�ƉĂƌƚŝĐŝƉƵũĞ�ŶĂ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ďǇĚůĞŶş�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ͘� 

KromĢ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ�ũƐŽƵ�ǌĚĞ�ǌĂƎĂǌĞŶǇ�ƉŽǌŝĐĞ�ʹ ƌŽŵƐŬĠŚŽ�ƉŽƌĂĚĐĞ͕�ŵĂŶĂǎĞƌ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�
ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�Ă�ƉƌŽƚŝĚƌŽŐŽǀǉ�ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌ͘ sǉǌŶĂŵŶŽƵ�ƉŽǌŝĐş͕�ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ǌĚĞ�ĚŽ�ŽĚĚĢůĞŶş�ǌĂƎĂǌĞŶĂ�ũĞ�
ƚĂŬĠ�ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌ�ƉƌŽ�ĐŝǌŝŶĐĞ͘�dĞŶ�ƐĞ�ǌĂŵĢƎƵũĞ�ǌĞũŵĠŶĂ�ŶĂ͗ 

x Koordinaci aktiviƚ�ĐŝǌŝŶĞĐŬĠ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬǇ�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ. 
x ^ƉŽůƵƉƌĄĐŝ�ƐĞ�ǌĄƐƚƵƉĐŝ�ǀĞůŬǉĐŚ�ǌĂŵĢƐƚŶĂǀĂƚĞůƽ͕�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ�ĂŐĞŶƚƵƌ͕�ƵďǇƚŽǀĂƚĞůƽ͕�WŽůŝĐŝĞ�

�Z͕��ŝǌŝŶĞĐŬĠ�ƉŽůŝĐĞ�Ă�KĚďŽƌĞŵ�ĂǌǇůŽǀĠ�Ă�ŵŝŐƌĂēŶş�ƉŽůŝƚŝŬǇ�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ�ǀŶŝƚƌĂ��Z. 
x �ũŝƓƚĢŶş�ĂŬƚƵĄůŶşĐŚ�ƉŽǌŶĂƚŬƽ�ǌ ƚĞƌĠŶƵ�Ă�ƉƎĞŶŽƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐş�ŶĂ�ǀĞĚĞŶş�ŵĢƐƚĂ. 
x Komunikaci s ŶĞǌŝƐŬŽǀǉŵŝ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞŵŝ�ǌĂŵĢƎĞŶǉŵŝ�ŶĂ�ĐŝǌŝŶĐĞ�Ă�ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ�ĂŬƚƵĄůŶşŚŽ�

ƐƚĂǀƵ�ĐŝǌŝŶĞĐŬĠ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬǇ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ.  
 

WŽĚ�ƚŽƚŽ�ŽĚĚĢůĞŶş�ũĞ�ƚĂŬĠ�ĨƵŶŬēŶĢ�ƉŽĚƎĂǌĞŶŽ͗ 

¾ DƵůƚŝŬƵůƚƵƌŶş�ĐĞŶƚƌƵŵ� 
Vzniklo 1. 9. 2010, ŶĂǀĂǌƵũĞ�ŶĂ�ƚƌĂĚŝĐĞ�ƌŽŵƐŬĠŚŽ�ƐƚƎĞĚŝƐŬĂ͘��ĢŚĞŵ�ƚĢĐŚƚŽ�ůĞƚ�ƐĞ�ƉŽĚĂƎŝůŽ�
ǀ� DƵůƚŝŬƵůƚƵƌŶşŵ� ĐĞŶƚƌƵ� ǀǇƚǀŽƎŝƚ� ƐƚĂďŝůŶş� ǌĄǌĞŵş� ƉƌŽ� ŶĂƉůŶĢŶş� ŚůĂǀŶşŚŽ� ĐşůĞ� ǌĂƎşǌĞŶş͕�
ŬƚĞƌǉŵ� ũĞ�ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶş�ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş�Ɛ�ŶĂďşĚŬŽƵ�ŶĞũƌƽǌŶĢũƓşĐŚ�ĂŬƚŝǀŝƚ�ŵůĄĚĞǎŝ͕�
ĂůĞ�ƚĂŬĠ�ǌĄũĞŵĐƽŵ�ǌ�ƎĂĚ�ĚŽƐƉĢůǉĐŚ�ŬůŝĞŶƚƽ͘��ĂƎşǌĞŶş�ŵĄ�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶş�ĐŚĂƌĂŬƚĞƌ͕�ƉŽƐůĄŶşŵ�
ũĞ�ͣƐƚĄŚŶŽƵƚ͞�ŽŚƌŽǎĞŶŽƵ�ŵůĄĚĞǎ�ǌĞũŵĠŶĂ�ǌ�ƎĂĚ�ZŽŵƽ�ǌ�ƵůŝĐĞ͘�:Ğ�ǀǉǌŶĂŵŶǉŵ�ƐƵďũĞŬƚĞŵ�
ǀ� ŽďůĂƐƚŝ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� ǌĞũŵĠŶĂ� ƌŽŵƐŬĠ�ŵůĄĚĞǎĞ͘� s� ƌĄŵĐŝ� ũĞŚŽ� ƉƽƐŽďĞŶş� ǌĚĞ�
ƉƌŽďşŚĂũş� ƚĂŬĠ�ŶĞũƌƽǌŶĢũƓş�ŬŽŶǌƵůƚĂĐĞ�ŶĂ� ƚĠŵĂƚĂ͕� ũĂŬŽ� ũƐŽƵ�ďǇĚůĞŶş͕� ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͕� ƓŬŽůĂ͕�
ĚůƵŚǇ�ēŝ�ŵĞǌŝůŝĚƐŬĠ�ǀǌƚĂŚǇ͘�WƌƽŵĢƌŶǉ�ƉŽēĞƚ�ŬůŝĞŶƚƽ�ƐĞ�ƉŽŚǇďƵũĞ�ŽŬŽůŽ�ϮϬʹϯϱ�ŽƐŽď�ĚĞŶŶĢ͘ 
DƵůƚŝŬƵůƚƵƌŶş�ĐĞŶƚƌƵŵ�ǀĞ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ�Ɛ�ƌŽŵƐŬǉŵ�ƉŽƌĂĚĐĞŵ�ǌĂƓƚŝƛƵũĞ�Ă�ƉŽƐŬǇƚƵũĞ�ǌĄǌĞŵş�
ZŽŵƐŬĠ�ƌĂĚĢ͘  
ZŽŵƐŬĄ rada ũĞ�ŶĞĚşůŶŽƵ�ƐŽƵēĄƐƚş�ƉƌĄĐĞ�ŽĚĚĢůĞŶş ƉƎŝ�ĞĨĞŬƚŝǀŶşŵ�ƎĞƓĞŶş�ŶĞƉƎşǌŶŝǀĠ�ƐŝƚƵĂĐĞ�
ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ� ƉƎşƐůƵƓŶşŬƽ� ŬŽŵƵŶŝƚǇ͘� ^ŬůĄĚĄ� ǌĞ� ƚƎş� ƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚĞůƽ� ŬŽŵƵŶŝƚǇ͕� ŬƚĞƎş� ǀ� ƉƎşƉĂĚĢ�
ǀǌŶŝŬůĠŚŽ�ƉƌŽďůĠŵƵ� ēŝ� ŶĞĚŽƌŽǌƵŵĢŶş� ũĞĚŶĂũş� Ɛ� ƌŽĚŝŶŽƵ� ēŝ� Ɛ� ŬůŝĞŶƚĞŵ� ƐĂŵŽƚŶǉŵ͘�Tato 
variaŶƚĂ�ƎĞƓĞŶş�ƐĞ�ƵŬĂǌƵũĞ�ũĂŬŽ�ǀĞůŝĐĞ�ĞĨĞŬƚŝǀŶş͘��ŽƐƵĚ�ZĂĚĂ�ƎĞƓŝůĂ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�ƉƌŽďůĠŵǇ� 
Ɛ�ŶĞǀŚŽĚŶǉŵ�ĐŚŽǀĄŶşŵ�ƌŽŵƐŬǉĐŚ�ĚĢƚş�ǀĞ�ƓŬŽůĄĐŚ�nebo ŶĂ�ǀĞƎĞũŶǉĐŚ�ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşĐŚ͘  
WƌŽǀŽǌ�DƵůƚŝŬƵůƚƵƌŶşŚŽ�ĐĞŶƚƌĂ�ũĞ�ŚƌĂǌĞŶ�ǌ�ƌŽǌƉŽēƚƵ�ŵĢƐƚĂ͘� 



44 

 
¾ DĢƐƚƐŬĄ�ƵďǇƚŽǀŶĂ��ĞƓŬŽǀĂ�ϭϮϰϬ  

 
¾ <ŽŵƵŶŝƚŶş�ĐĞŶƚƌƵŵ 

:Ğ� ƵŵşƐƚĢŶŽ� ǀ� ďƵĚŽǀĢ� ŵĢƐƚƐŬĠ� ƵďǇƚŽǀŶǇ� �ĞƓŬŽǀĂ� ϭϮϰϬ͘� <ŽŵƵŶŝƚŶş� ĐĞŶƚƌƵŵ vzniklo             
ǌ� ƉƽǀŽĚŶş� ŬůƵďŽǀŶǇ� ƉƌŽ� ĚĢƚŝ͕� ŶĂ� ǌĄŬůĂĚĢ� ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠ� ƉŽƚƎĞďǇ� ǀǇƚǀŽƎŝƚ� ƉƌŽƐƚŽƌ� ƉƌŽ�
ĂŬƚŝǀŝƚǇ�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�ǎŝũşĐş�ŶĂ�ƵďǇƚŽǀŶĢ͘�DĢƐƚƐŬĄ�ƵďǇƚŽǀŶĂ�ƐůŽƵǎŝůĂ v minulosti jako prostor 
ƉƌŽ� ǀǇƐƚĢŚŽǀĂŶĠ� ƌŽĚŝŶǇ� Ă� ũĞĚŶŽƚůŝǀĐĞ� ǌ� ŵĢƐƚƐŬǉĐŚ� ďǇƚƽ͘� dşŵƚŽ� ƐĞ� ǌĚĞ� ŶĂŬƵŵƵůŽǀĂůǇ�
ƉƌŽďůĠŵŽǀĠ�ŵŶŽŚĂēĞƚŶĠ�ƌŽĚŝŶǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ďǇůǇ�ǌĄǀŝƐůĠ�ŶĂ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ĚĄǀŬĄĐŚ͘��ŽĐŚĄǌĞůŽ�ǌĚĞ�
Ŭ�ŶĂĚŵĢƌŶĠŵƵ�ŶŝēĞŶş ŵĂũĞƚŬƵ�ŵĢƐƚĂ͕�ŶŝŬĚŽ�ŶĞŵĢů�ŬŽŶƚƌŽůƵ�ŶĂĚ�ƓŬŽůŶş�ĚŽĐŚĄǌŬŽƵ�ĚĢƚş͕�
ƚǇ�ƐĞ�ƉĂŬ�ēĂƐƚŽ�ŶĞŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶĢ�ƉŽŚǇďŽǀĂůǇ�ƉŽ�ĚŽŵĢ�ēŝ�ƉƎĞĚ�Ŷşŵ. 
WƌŽǀŽǌ� ŬŽŵƵŶŝƚŶşŚŽ� ĐĞŶƚƌĂ� ũĞ� ǌĂũŝƓƚĢŶ� ƚƎĞŵŝ� ůĞŬƚŽƌǇ� Ă� ũĞ� ŽƚĞǀƎĞŶŽ� ŬĂǎĚǉ� ǀƓĞĚŶş� ĚĞŶ͕�
ĐşůŽǀǉŵŝ� ƐŬƵƉŝŶĂŵŝ� ũƐŽƵ�ƉƎĞĚƓŬŽůŶş�Ă� ƓŬŽůŶş�ĚĢƚŝ� ǎŝũşĐş� ǀ� ůŽŬĂůŝƚĢ͘�WƌŽǀŽǌ�ƉůŶĢ� ĨŝŶĂŶĐƵũĞ 
ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ǌĞ�ƐǀĠŚŽ�ƌŽǌƉŽēƚƵ͘� 
 
<ŽŵƵŶŝƚŶş�ĐĞŶƚƌƵŵ�ƉƌŽ�ƉƎĞĚƓŬŽůŶş�ĚĢƚŝ - ŽƚĞǀƎĞŶŽ�ŬĂǎĚǉ�ǀƓĞĚŶş�ĚĞŶ�ϴ͗ϯϬ�ʹ 12:00 hod.  
WƎĞĚƓŬŽůŶş� ŬůƵď� ũĞ� ƵƌēĞŶ� ƉƌŽ� ĚĢƚŝ� ǀĞ� ǀĢŬƵ� ŽĚ� ϯ� ůĞƚ͕� ŬƚĞƌĠ� ŶĞŶĂǀƓƚĢǀƵũş� ƐƚĂŶĚĂƌĚŶş�
ƉƎĞĚƓŬŽůŶş�ǌĂƎşǌĞŶş͘�dǇƚŽ�ĚĢƚŝ�ũƐŽƵ�ēĂƐƚŽ�ǀĞůŝĐĞ�ĂŬƚŝǀŶş͕�ŶĞǌǀůĄĚĂũş�ďĢǎŶĠ�ǀĢĐŝ͕�ũĂŬŽ�ũĞ�ƐĞĚĢƚ�
Ƶ�ƐƚŽůƵ�ǀ�ŬůŝĚƵ͕�ƉŽǌĚƌĂǀŝƚ͕�ƉŽĚĢŬŽǀĂƚ͕�ŶĞƵŵş�ƉŽũŵĞŶŽǀĂƚ�ďĂƌǀǇ͕�ƐǀĠ�ƉŽĐŝƚǇ͕�ƓƉĂƚŶĢ�ŵůƵǀş͕�
ŶĞŵĂũş� ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠ� ŶĄǀǇŬǇ͘ �şůĞŵ ũĞ͕� ĂďǇ� ĚĢƚŝ� ŵĢůǇ� ŶĢũĂŬŽƵ ǌŬƵƓĞŶŽƐƚ� Ɛ� ƉƌŽƐƚƎĞĚşŵ�
ƉŽĚŽďŶǉŵ�ŵĂƚĞƎƐŬĠ�ƓŬŽůĞ͘�WƌŽďşŚĄ�ǌĚĞ�ĐşůĞŶĄ�ƉƎşƉƌĂǀĂ�ŶĂ�ŬůĂƐŝĐŬŽƵ�ƉƎĞĚƓŬŽůŶş�ƉƎşƉƌĂǀƵ�
Ă�ǌĄƉŝƐ�ĚŽ�ƓŬŽůǇ͘��ĂůƓş�ĂŬƚŝǀŝƚǇ�ƉƎĞĚƓŬŽůŶşŚŽ�ŬůƵďƵ�ƐĞ� ŝŶƐƉŝƌƵũş�ƌĄŵĐŽǀǉŵŝ�ǀǌĚĢůĄǀĂĐşŵŝ�
ƉƌŽŐƌĂŵǇ�ƉƌŽ�ƉƎĞĚƓŬŽůŶş�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş͘��şƚĢ�ƐĞ�ŶĂƵēş�ǀŶşŵĂƚ�ĐŝǌşŚŽ�ĚŽƐƉĢůĠŚŽ�ũĂŬŽ�ĂƵƚŽƌŝƚƵ�
Ă�ƉƎŝǌƉƽƐŽďŝƚ�ƐĞ�ũĂƐŶĠŵƵ�ƌĞǎŝŵƵ͘� 

EĞĚşůŶŽƵ�ƐŽƵēĄƐƚş�ēŝŶŶŽƐƚŝ�ũƐŽƵ�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶş�ƚĠŵĂƚĂ͘�ŚůĂǀŶĢ�ŽƐŽďŶş�ŚǇŐŝĞŶĂ͕�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ�
ƉŽŚǇďƵ� ŶĂ� ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ� Ă� ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶş� ĂƵƚŽƌŝƚǇ� ĚŽƐƉĢůĠŚŽ͘� �Ģƚŝ� ƐĞ� ǌĚĞ� Ƶēş� ǌĄŬůĂĚŶş�
ĚŽǀĞĚŶŽƐƚŝ͕�ŬƚĞƌĠ�ďĢǎŶĠ�ĚşƚĢ�ǀĢƚƓŝŶŽƵ�Ƶŵş�ǌ�ĚŽŵŽǀĂ͘��Ž�ƉŽǀŝŶŶĠ�ƉƎĞĚƓŬŽůŶş�ĚŽĐŚĄǌŬǇ�
tak nenastupuje jako outsider͘�>ĞŬƚŽƎŝ�ƉƌĂĐƵũş�ŝ�Ɛ�ƌŽĚŝēŝ͘�dŝ�ũƐŽƵ�ŶƵĐĞŶŝ�ƉƎŝƉƌĂǀŽǀĂƚ�Ɛǀǉŵ�
ĚĢƚĞŵ�ƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ�ƐǀĂēŝŶǇ͕�ũƐŽƵ�ǌĂƉŽũŽǀĄŶŝ�ĚŽ�ĂŬƚŝǀŝƚ�Ɛ�ĚĢƚŵŝ�ĂƉŽĚ͘� 

<ŽŵƵŶŝƚŶş�ĐĞŶƚƌƵŵ�ƉƌŽ�ƓŬŽůŶş�ĚĢƚŝ - ŽƚĞǀƎĞŶŽ�ŬĂǎĚǉ�ǀƓĞĚŶş�ĚĞŶ�ϭϯ͗ϯϬ�ʹ 17:00 hod. 
KĚƉŽůĞĚŶş�ĂŬƚŝǀŝƚǇ�ũƐŽƵ�ƵƌēĞŶǇ�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�ƓŬŽůŽƵ�ƉŽǀŝŶŶĠ͘�sĞůŬǉ�ĚƽƌĂǌ�ũĞ�ŬůĂĚĞŶ�ŶĂ�ƓŬŽůŶş�
ƉƎşƉƌĂǀƵ�Ă�ĚŽƵēŽǀĄŶş͘�ZĞǎŝŵ�ĐĞŶƚƌĂ�ũĞ�ŶĂƐƚĂǀĞŶ�ƚĂŬ͕�ǎĞ�ƷēĂƐƚ�ŶĂ�ǀŽůŶŽēĂƐŽǀǉĐŚ�ĂŬƚŝǀŝƚĄĐŚ�
ũĞ� ƉŽĚŵşŶĢŶĂ�ƉƎĞĚĐŚŽǌş� ƷēĂƐƚş� ŶĂ� ƓŬŽůŶş� ƉƎşƉƌĂǀĢ͘�WŽŬƵĚ� ƐĞ� ƉƎşƉƌĂǀǇ� ĚşƚĢ� ŶĞǌƷēĂƐƚŶş͕�
ŶĞŵƽǎĞ�ďǉƚ�ƉƎşƚŽŵŶŽ�ŶĂ�ƚĢĐŚƚŽ�ĂŬƚŝǀŝƚĄĐŚ͘�dŽ�ƐĂŵĠ�ƉůĂƚş͕�ƉŽŬƵĚ�ĚşƚĢ�ŶĞũĚĞ�ĚŽ�ƓŬŽůǇ͘  
�Ģƚŝ� ǌĚĞ� ŵĂũş� ŵŽǎŶŽƐƚ� ƌŽǌǀşũĞƚ� ƐǀĠ� ǌĄũŵǇ� Ă� ƉŽƚŬĄǀĂƚ� ƐǀĠ� ŬĂŵĂƌĄĚǇ͘� >ĞŬƚŽƎŝ� ĚĢƚĞŵ�
ŶĂƐůŽƵĐŚĂũş� Ă� ƉŽŵĄŚĂũş� ƎĞƓŝƚ� ũĞũŝĐŚ� ŬĂǎĚŽĚĞŶŶş� ƉƌŽďůĠŵǇ͘� �şƚĢ� ĚŽƐƚĄǀĄ� ƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ�
ǌƉĢƚŶŽƵ� ǀĂǌďƵ� ŶĂ� ƐǀŽũĞ� ĐŚŽǀĄŶş͘� ^ŽƵēĄƐƚş� ƉƌŽŐƌĂŵƵ� ũƐŽƵ� ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶş� ďĞƐĞĚǇ�                             
Ă�ǁŽƌŬƐŚŽƉǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ƌĞĂŐƵũş�ŶĂ�ŬŽŶŬƌĠƚŶş�ƐŝƚƵĂĐĞ�ǀǇĐŚĄǌĞũşĐş�ǌ�ďĢǎŶĠ�ƌĞĂůŝƚǇ͘�WŽƎĄĚĂũş�ƐĞ�
ƚĞŵĂƚŝĐŬĠ�ƚǉĚŶǇ͕�ŬĚǇ�ũƐŽƵ�ĚĢƚŝ�ĂŬƚŝǀŶĢ�ǌĂƉŽũĞŶǇ�ĚŽ�ƚǀŽƌďǇ�ƉƌŽŐƌĂŵƵ͕�ƐŽƵƚĢǎş�ŵĞǌŝ�ƐĞďŽƵ͘�
ZĞǎŝŵ ũĞ�ƉŽŵĢƌŶĢ�ƉƎşƐŶǉ͕�ĚĢƚŝ�ŚŽ�ǀƓĂŬ�ƉƎŝũĂůǇ�Ă�Ɛŝ�ũƐŽƵ�ǀĢĚŽŵǇ͕�ǎĞ�ũĞũŝĐŚ�ƌŽĚŝēĞ�ŶĞŵĂũş�
ƚĂŬŽǀĠ�ƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝ͕�ĂďǇ�Ɛ�Ŷŝŵŝ�ŶĂƉƐĂůŝ�ƷŬŽůǇ�ĚŽ�ƓŬŽůǇ͕�ŶĞƵŵş�ƐĞ�Ɛ�Ŷŝŵŝ�ĚŽƵēŽǀĂƚ͕�ŶĞŵĂũş�
ĚŽŵĂ� ǀŚŽĚŶŽƵ� ǀǉƉŽēĞƚŶş� ƚĞĐŚŶŝŬƵ͘� s� ĚŶĞƓŶş� ĚŽďĢ� ĚĢƚŝ� ǀĞ� ƓŬŽůĞ� ƉƌĂĐƵũş� ďĢǎŶĢ�                           
Ɛ�ŝŶƚĞƌŶĞƚĞŵ͕�ĐŽǎ�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƐůĂďĠ�ĚĢƚŝ�ŶĞŵŽŚŽƵ�ǀƽďĞĐ͕�ŶĞďŽ�ŶĞ�ƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ͘  
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KĚĚĢůĞŶş�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉƌĄǀŶş�ŽĐŚƌĂŶǇ�ĚĢƚş�;ĚĄůĞ�ũĞŶ�K^WK�Ϳ 
^ŽĐŝĄůŶĢ�ƉƌĄǀŶş�ŽĐŚƌĂŶĂ�ĚĢƚş�ƐĞ�ƎşĚş�ǌĄŬ͘�ē͘�ϯϱϵͬϭϵϵϵ�^ď͕͘�Ž�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉƌĄǀŶş�ŽĐŚƌĂŶĢ�ĚĢƚş͕�ǀĞ�ǌŶĢŶş�
ƉŽǌĚĢũƓşĐŚ� ƉƎĞĚƉŝƐƽ͘�KĚ�ϭ͘� ϭ͘� ϮϬϭϱ� ũƐŽƵ�ŽƌŐĄŶǇ� ƐŽĐŝĄůŶĢ� ƉƌĄǀŶş� ŽĐŚƌĂŶǇ� ĚĢƚş� ƉŽǀŝŶŶǇ� ƎşĚŝƚ� ƐĞ�
^ƚĂŶĚĂƌĚǇ�ŬǀĂůŝƚǇ�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉƌĄǀŶş�ŽĐŚƌĂŶǇ�ĚĢƚş͘�dǇ�ŬƌŽŵĢ�ƷƉƌĂǀǇ�ƉƌŽĐĞƐƽ�Ă�ƉŽƐƚƵƉƽ�ŶĂ�ƷƐĞŬƵ�
ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉƌĄǀŶş�ŽĐŚƌĂŶǇ�ĚĢƚş�ƐƚĂŶŽǀƵũş� ŝ�ŽƉƚŝŵĄůŶş�ƉĞƌƐŽŶĄůŶş�ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş�ǀǉŬŽŶƵ�ƚĠƚŽ�ĂŐĞŶĚǇ�     
ǀ� ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ� ŶĂ� ƉŽēƚƵ� ŶĞǌůĞƚŝůǉĐŚ� ĚĢƚş� ǀĞ� ƐƉƌĄǀŶşŵ�ŽďǀŽĚƵ� Ă�ŵşƎĞ� ŶĄƌŽēŶŽƐƚŝ� ǀǉŬŽŶƵ� ƐŽĐŝĄůŶĢ�
ƉƌĄǀŶş�ŽĐŚƌĂŶǇ�ĚĢƚş͘� 

V ƌĄŵĐŝ�ǀǉŬŽŶƵ�ƐƚĄƚŶş�ƐƉƌĄǀǇ�ǌĂũŝƓƛƵũĞ�ϯ�ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĠ�ĂŐĞŶĚǇ͗ 
x dĞƌĠŶŶş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉƌĄĐĞ͕�ŬŽůŝǌŶş�ŽƉĂƚƌŽǀŶŝĐƚǀş�ŶĞǌůĞƚŝůǉĐŚ�ĚĢƚş 
x ^ŽĐŝĄůŶş�ŬƵƌĂƚĞůĂ�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�Ă�ŵůĄĚĞǎ 
x EĄŚƌĂĚŶş�ƌŽĚŝŶŶĄ�ƉĠēĞ 

 

Ze statistiky OSPOD:  

WŽēĞƚ�ƉƎşƉĂĚƽ�ƎĞƓĞŶǉĐŚ�ŽĚĚĢůĞŶşŵ�^WK�� Rok 
2017  

Rok 
2018  

Rok 
2019  

Rok 
2020  

�ĞůŬŽǀǉ�ƉŽēĞƚ�ĚĢƚş͗� 1493 1371  1345 1043 

WŽēĞƚ�ĚĢƚş�ƎĞƓĞŶǉĐŚ�ŬƵƌĄƚŽƌĞŵ͗� 205 178 156 286 

dƌĞƐƚŶĄ�ēŝŶŶŽƐƚ� 67 59 38 42 

hŵşƐƚĢŶş�ǀĞ�ǀǉŬŽŶƵ�ƚƌĞƐƚƵ� 0 0 0 2 

KƉĂƚƎĞŶş�ƵůŽǎĞŶĄ�ĚĢƚĞŵ�ŵůĂĚƓşŵ�ϭϱ�ůĞƚ� 10 9 5 5 

sǉĐŚŽǀŶĠ�ƉƌŽďůĠŵǇ� 155 119 89 75 

EĄǀƌŚǇ�ŶĂ�ƷƐƚĂǀŶş�ǀǉĐŚŽǀƵ� 19 23 3 16 

EĄǀƌŚǇ�ŶĂ�ŽĐŚƌĂŶŶŽƵ�ǀǉĐŚŽǀƵ  0 0 0 0 

WƎĞƐƚƵƉŬǇ� 13 13 8 9 
      dĂď͘�ē͘�22; zdroj: statistiky OSV  

<ůŝĞŶƚǇ�ŬƵƌĄƚŽƌƽ�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�Ă�ŵůĄĚĞǎ�ũƐŽƵ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�ƉĂĐŚĂƚĞůĠ�ŵĂũĞƚŬŽǀĠ�ƚƌĞƐƚŶĠ�ēŝŶŶŽƐƚŝ�Ă�ĚĢƚŝ�  
ƐĞ� ǌĄǀĂǎŶǉŵŝ� ƉŽƌƵĐŚĂŵŝ� ĐŚŽǀĄŶş� ;ƷƚĢŬǇ� ǌ� ĚŽŵŽǀĂ͕� ǌĄƓŬŽůĄĐƚǀşͿ͘� s letech 2020-ϮϬϮϭ� ƐĞ� ǌǀǉƓŝů�
ƉŽēĞƚ�ĚĢƚş͕�ŬƚĞƌĠ�ďǇůǇ�ƎĞƓĞŶǇ�ǀ�ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�ƐĞ�ǌĄƓŬŽůĄĐƚǀşŵ�ǀ ƌĄŵĐŝ�Žn-ůŝŶĞ�ǀǉƵŬǇ�ƉƎŝ�ƵǌĂǀƎĞŶş�ƓŬŽů�
z ĚƽǀŽĚƵ�ƉĂŶĚĞŵŝĞ��ŽǀŝĚϭϵ͕� ŬĚǇ� ƐĞ�ŶĞƉƎŝƉŽũŽǀĂůǇ�ŶĂ� ǀǉƵŬƵ͘�s ƵǀĞĚĞŶĠ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞ� ũĞ�ǀƓĂŬ�
ƚĢǎŬĠ� ƌŽǌŚŽĚŶŽƵƚ͕� ǌĚĂ� Ŭ ĚĂŶĠ� ƐŝƚƵĂĐŝ� ĚŽƓůŽ� Ŭ ĚƽǀŽĚƵ͕� ǎĞ� ĚşƚĢ� ŶĞĐŚƚĢůŽ� ŶĞďŽ� ǌĚĂ� ŶĞŵĢůŽ�
ƉŽƚƎĞďŶŽƵ� ƚĞĐŚŶŝŬƵ͘�s� ƌĄŵĐŝ�ƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶş� ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉĂƚŽůŽŐŝĐŬǉŵ� ũĞǀƽŵ�ŽƌŐĄŶ� ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉƌĄǀŶş�
ŽĐŚƌĂŶǇ�ĚĢƚş�ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ�Ɛ�ŶĞǀůĄĚŶşŵŝ�ŶĞǌŝƐŬŽǀǉŵŝ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞŵŝ͕�ƐƚĄƚŶş�ƉŽůŝĐŝş͕�ŵĢƐƚƐŬŽƵ�ƉŽůŝĐŝş͕�
ƓŬŽůŶşŵŝ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕�ĂƐŝƐƚĞŶƚĞŵ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�Ă�ĚĂůƓşŵŝ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞŵŝ͘�WŽƐŬǇƚƵũĞ�ƐŽƵēŝŶŶŽƐƚ�
ŵĢƐƚƐŬĠ� ƉŽůŝĐŝ͕� ŬĚǇ� ƐĞ� ƷēĂƐƚŶş� ŬŽŶƚƌŽů� ǌĂŵĢƎĞŶǉĐŚ� ŶĂ� ƚƌĄǀĞŶş� ǀŽůŶĠŚŽ� ēĂƐƵ� ŶĞǌůĞƚŝůǉĐŚ� ĚĢƚş�               
ǀ� ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŬǉĐŚ� ůŽŬĂůŝƚĄĐŚ͘� ZĞĂůŝǌƵũĞ� ǀůĂƐƚŶş� ĚĞƉŝƐƚĄǎŶş� ēŝŶŶŽƐƚ� ƉƌĂǀŝĚĞůŶǉŵŝ� ŬŽŶƚƌŽůĂŵŝ�
ǀǇƚŝƉŽǀĂŶǉĐŚ�ƌŝǌŝŬŽǀǉĐŚ�ůŽŬĂůŝƚ͘� 

KĚ�ůŝƐƚŽƉĂĚƵ�ϮϬϭϴ�ŵĂũş�Ŭ�ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůǇ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�ŬŽŶŬƌĠƚŶşŚŽ�ŬƵƌĄƚŽƌĂ͕�ƐĞ�ŬƚĞƌǉŵ�
ŵŽŚŽƵ�ŬŽŶǌƵůƚŽǀĂƚ�ũĞĚŶŽƚůŝǀĠ�ƉƎşƉĂĚǇ͘�s�ƌĄŵĐŝ�ƚĠƚŽ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ�ŬƵƌĄƚŽƎŝ�ĚŽĐŚĄǌĞũş�ĚŽ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�
ƓŬŽů͕�ŬĚĞ�ƉŽƐŬǇƚƵũş�ŽďĞĐŶĠ�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş�ƵēŝƚĞůƽŵ͕�ƌŽĚŝēƽŵ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ƐĂŵŽƚŶǉŵ�ĚĢƚĞŵ͘� 
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WŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞůĠ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď�Ă�ĚĂůƓş�ƐƵďũĞŬƚǇ 
sĢƚƓŝŶĂ�ŶĞǌŝƐŬŽǀǉĐŚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş�ƉŽƐŬǇƚƵũĞ�ƐǀĠ�ƐůƵǎďǇ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĐĞ�dle ǌĄŬ͘�ē͘�ϭϬϲͬϮϬϬϴ�
^ď͕͘�Ž�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐůƵǎďĄĐŚ͕�ǀĞ�ǌŶĢŶş�ƉŽǌĚĢũƓşĐŚ�ƉƎĞĚƉŝƐƽ͘� 
EĞũǀşĐĞ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş� ƉŽƐŬǇƚƵũĞ� ƐůƵǎďƵ ^ŽĐŝĄůŶş� ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş (ĚůĞ� Α� ϯϳ� ǌĄŬ͘� ē͘� ϭϬϲͬϮϬϬϴ� ^ď͕͘�                      
Ž� ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ� ƐůƵǎďĄĐŚ͕� ǀĞ� ǌŶĢŶş� ƉŽǌĚĢũƓşĐŚ� ƉƎĞĚƉŝƐƽ)͕� ƉƌŽ� ƌƽǌŶĠ� ĐşůŽǀĠ� ƐŬƵƉŝŶǇ ;ŶĂƉƎ͘� ŽƐŽďǇ�
z ǀǉŬŽŶƵ�ƚƌĞƐƚƵ�ŽĚŶĢƚş�ƐǀŽďŽĚǇ͕�ŽƐŽďǇ�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�ƐŽĐŝĄůŶşŵ�ǀǇůŽƵēĞŶşŵ͕�ĐŝǌŝŶĐĞ͕�ŽƐŽďǇ�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�
ƚƌĞƐƚŶŽƵ�ēŝŶŶŽƐƚş�ĂƉŽĚ.) dĢŵŝƚŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞŵŝ�ũƐŽƵ͗� 

x �şůǉ�ŬƌƵŚ�ďĞǌƉĞēş͕�ǌ͘Ɛ͘ 
x >ĂǆƵƐ�ǌ͘Ʒ͘ 
x Most pro o.p.s. 
x EĄƌŽĚŶş�ƌĂĚĂ�ŽƐŽď�ƐĞ�ǌĚƌĂǀŽƚŶşŵ�ƉŽƐƚŝǎĞŶşŵ��Z͕�ǌ͘Ɛ͘ 
x KďēĂŶƐŬĄ�ƉŽƌĂĚŶĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�ǌ͘Ɛ͘ 
x WŽƌĂĚŶĂ�ƉƌŽ�ƌŽĚŝŶƵ�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 
x Romodrom o.p.s. 
x ^ƉƌĄǀĂ� ƵƉƌĐŚůŝĐŬǉĐŚ� ǌĂƎşǌĞŶş�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ� ǀŶŝƚƌĂ� �Z� ʹ Centrum na podporu integrace 

ĐŝǌŝŶĐƽ�ƉƌŽ�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 
 
�ĂůƓşŵŝ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞŵŝ͕� ŬƚĞƌĠ� ƉŽƐŬǇƚƵũş� ũŝŶǉ druh ƐůƵǎďǇ� ďƵě� ŶĂ� ǌĄŬůĂĚĢ� ǌĄŬŽŶĂ� Ž� ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�
ƐůƵǎďĄĐŚ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�ũŝŶǉĐŚ�ǌĄŬŽŶƽ�ũƐŽƵ͗�� 
 
WƌŽďĂēŶş�Ă�ŵĞĚŝĂēŶş�ƐůƵǎďĂ�ʹ ƉŽďŽēŬĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 

¾ ƐĞ� ƎşĚş� ǌĄŬŽŶĞŵ� ē͘� ϮϱϳͬϮϬϬϬ� ^ď͕͘� Ž� ƉƌŽďĂēŶş� Ă�ŵĞĚŝĂēŶş� ƐůƵǎďĢ͕� ǀĞ� ǌŶĢŶş� ƉŽǌĚĢũƓşĐŚ�
ƉƎĞĚƉŝƐƽ, 

¾ ƵƐŝůƵũĞ� Ž� ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶş� ƷēŝŶŶĠŚŽ� Ă� ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǇ� ƉƌŽƐƉĢƓŶĠŚŽ� ƎĞƓĞŶş� ŬŽŶĨůŝŬƚƽ�
ƐƉŽũĞŶǉĐŚ�Ɛ�ƚƌĞƐƚŶŽƵ�ēŝŶŶŽƐƚş�Ă�ƐŽƵēĂƐŶĢ�ŽƌŐĂŶŝǌƵũĞ�Ă�ǌĂũŝƓƛƵũĞ�ĞĨĞŬƚŝǀŶş�Ă�ĚƽƐƚŽũŶǉ�ǀǉŬŽŶ�
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŶşĐŚ� ƚƌĞƐƚƽ� Ă�ŽƉĂƚƎĞŶş� Ɛ� ĚƽƌĂǌĞŵ�ŶĂ� ǌĄũŵǇ�ƉŽƓŬŽǌĞŶǉĐŚ͕�ŽĐŚƌĂŶƵ� ŬŽŵƵŶŝƚǇ�        
a prevenci kriminality, 

¾ ŚůĂǀŶş�ĐşůĞ�ēŝŶŶŽƐƚŝ�ƚĠƚŽ�ƐůƵǎďǇ�ũĞ�ŝŶƚĞŐƌĂĐĞ�ƉĂĐŚĂƚĞůĞ͕�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐĞ�ƉŽƓŬŽǌĞŶĠŚŽ�Ă�ŽĐŚƌĂŶĂ�
ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ, 

¾ ǌĂũŝƓƛƵũĞ�ƉƌŽďĂēŶş�ƉƌŽŐƌĂŵǇ�ƉƌŽ�ŵůĂĚŝƐƚǀĠ�ǀĞ�ƐŵǇƐůƵ�Α�ϭϳ�ŽĚƐƚ͘�ϭ�ǌĄŬŽŶĂ�ē͘�ϮϭϴͬϮϬϬϯ�^ď͘�
Ž�ƐŽƵĚŶŝĐƚǀş�ǀĞ�ǀĢĐĞĐŚ�ŵůĄĚĞǎĞ͕�ǀĞ�ǌŶĢŶş�ƉŽǌĚĢũƓşĐŚ�ƉƎĞĚƉŝƐƽ. 

 

>ĂǆƵƐ�ǌ͘Ʒ͘ 
¾ KƌŐĂŶŝǌĂĐĞ� ƉŽƐŬǇƚƵũşĐş� ƐǀĠ� ƐůƵǎďǇ� ǀ ƌĄŵĐŝ� ƉƌŝŵĄƌŶş� ƉƌŽƚŝĚƌŽŐŽǀĠ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� Ă� ĚĄůĞ� ƉĂŬ�

ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶƵ�ƵǎŝǀĂƚĞůƽ�ĚƌŽŐ�Ă�ũĞũŝĐŚ�ďůşǌŬĠ�Ɛ ĐşůĞŵ�ŵŝŶŝŵĂůŝǌĂĐĞ�ŶĞŐĂƚŝǀŶşĐŚ�
ĚŽƉĂĚƽ�ƵǎşǀĄŶş�ĚƌŽŐ. jǌĐĞ�ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ�Ɛ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş�^ĞŵŝƌĂŵŝƐ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐĞ�ǌĂďǉǀĄ�Ɛƚejnou 
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬŽƵ�Ă�ƚŽƚŽǎŶŽƵ�ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶŽƵ�ŽƐŽď͘ 

V ƌĄŵĐŝ�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ�ũĞ�ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶŽ�ϱ�ƐůƵǎĞď͗� 
1. �ĞŶƚƌƵŵ�ƉƌŝŵĄƌŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ - ƉŽƐŬǇƚƵũĞ�ƓŬŽůĄŵ�Ă�ŽĚďŽƌŶĠ�ůĂŝĐŬĠ�ǀĞƎĞũŶŽƐƚŝ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶş�

ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝ�Ă�ŽĚďŽƌŶĠ�ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş�ǀ ŽďůĂƐƚŝ�ƉƌŝŵĄƌŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ƌŝǌŝŬŽǀĠŚŽ�ĐŚŽǀĄŶş. 
2. �ŵďƵůĂŶƚŶş� ĐĞŶƚƌƵŵ� - ƉŽƐŬǇƚƵũĞ� ƐůƵǎďǇ� ŶĄƐůĞĚŶĠ� ƉĠēĞ͕� ŬƚĞƌĠ� ũƐŽƵ� ƵƌēĞŶǇ� ůŝĚĞŵ�

ŽŚƌŽǎĞŶǉŵ�ĚƽƐůĞĚŬǇ�ƵǎşǀĄŶş�ŶĞůĞŐĄůŶşĐŚ�ĚƌŽŐ͕�ĂůŬŽŚŽůƵ͕�ƉĂƚŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ�ŚƌĄēƐƚǀş�Ă�ũĞũŝĐŚ�
ďůşǌŬǉŵ. 

3. �ĞŶƚƌƵŵ� ƉŽƌĂĚĞŶƐŬǉĐŚ� ƐůƵǎĞď� ƉƌŽ� ŽďǀŝŶĢŶĠ� Ă� ŽĚƐŽƵǌĞŶĠ ʹ poskytuje ƐŽĐŝĄůŶş�                         
Ă�ĂĚŝŬƚŽůŽŐŝĐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�ƵǎŝǀĂƚĞůƽŵ�ĚƌŽŐ�ǀĞ�ǀĂǌďĢ�Ă�ǀǉŬŽŶƵ�ƚƌĞƐƚƵ�ŽĚǀĢƚş�ƐǀŽďŽĚǇ. 
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4. K-Centrum - ŶşǌŬŽƉƌĂŚŽǀĠ�ĐĞŶƚƌƵŵ�ƉŽƐŬǇƚƵũşĐş�ŽĚďŽƌŶĠ�ƐŽĐŝĄůŶş�Ă�ĂĚŝŬƚŽůŽŐŝĐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�
ƵǎŝǀĂƚĞůƽŵ�ĚƌŽŐ�Ă�ũĞũŝĐŚ�ďůşǌŬǉŵ�ŽƐŽďĄŵ. 

5. �ĞŶƚƌƵŵ�ƚĞƌĠŶŶşĐŚ�ƉƌŽŐƌĂŵƽ - ƉŽƐŬǇƚƵũĞ�ƐŽĐŝĄůŶş�Ă�ĂĚŝŬƚŽůŽŐŝĐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�ƵǎŝǀĂƚĞůƽŵ�ĚƌŽŐ�
v ũĞũŝĐŚ� ƉƎŝƌŽǌĞŶĠŵ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş� ǌĂ� ƷēĞůĞŵ�ŵŝŶŝŵĂůŝǌĂĐĞ� ƌŝǌŝŬ� ƐƉŽũĞŶǉĐŚ� Ɛ ƵǎşǀĄŶşŵ� ĚƌŽŐ�         
Ă�ŽĐŚƌĂŶǇ�ǀĞƎĞũŶĠŚŽ�ǌĚƌĂǀş. 

 
SKP-CENTRUM o.p.s. 

¾ WŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞů� ƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂŶǉĐŚ� ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ� ƐůƵǎĞď͕� ŬƚĞƌǉ� ŵĄ� ŶĞũƓŝƌƓş� ƉŽƌƚŽĨŽůŝŽ�
ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉĐŚ�ƐůƵǎĞď�ƌƽǌŶǉŵ�ĐşůŽǀǉŵ�ƐŬƵƉŝŶĄŵ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ. 

¾ WŽƐůĄŶşŵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ�ũĞ�ͣƉŽŵĄŚĂƚ�ǀƐƚĄƚ͞�ŽƐŽďĄŵ�ǀ ƚşƐŶŝ�Ă�ŽƐŽďĄŵ�ŽŚƌŽǎĞŶǉŵ�ƐŽĐŝĄůŶşŵ�
ǀǇůŽƵēĞŶşŵ͗� ƐĞŶŝŽƌƽŵ͕� ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ� ƉŽƐƚŝǎĞŶǉŵ͕� ůŝĚĞŵ� ǀ� Ŭƌŝǌŝ� Ă� ďĞǌ� ƉƎşƐƚƎĞƓş͕� ŽďĢtem 
ĚŽŵĄĐşŚŽ� ŶĄƐŝůş͕� ĚĢƚĞŵ� Ă� ŵůĂĚǉŵ� ĚŽƐƉĢůǉŵ� ďĞǌ� ĨƵŶŐƵũşĐşŚŽ� ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ� ǌĄǌĞŵş�                       
Ă�ƉƎşƐůƵƓŶşŬƽŵ�ŵŝŶŽƌŝƚ. 

¾ V ƌĄŵĐŝ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ƐĞ�ũĞĚŶĄ�ǌĞũŵĠŶĂ�Ž�ŶĄƐůĞĚƵũşĐş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƐůƵǎďǇ͗��ǌǇůŽǀǉ�Ěƽŵ�
ƉƌŽ�ŵƵǎĞ͕�EŽĐůĞŚĄƌŶĂ�ƉƌŽ�ŵƵǎĞ͕�DĢƐƚƐŬǉ�ĂǌǇůŽǀǉ�Ěƽŵ�ƉƌŽ�ǎĞŶǇ�Ă�ŵĂƚŬǇ�Ɛ ĚĢƚŵŝ� ;ǀē͘�
KƌŝǌŽǀĠ�ƉŽŵŽĐŝͿ͕�EŽĐůĞŚĄƌŶĂ�ƉƌŽ�ǎĞŶǇ͕��ƽŵ�ŶĂ�Ɖƽůŝ�ĐĞƐƚǇ͕�EşǌŬŽƉƌĂŚŽǀĠ�ĚĞŶŶş�ĐĞŶƚƌƵŵ�
ǀē͘�ƚĞƌĠŶŶşĐŚ�ƉƌŽŐƌĂŵƽ͕�EşǌŬŽƉƌĂŚŽǀĠ�ĚĞŶŶş�ĐĞŶƚƌƵŵ�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�Ă�ŵůĄĚĞǎ�ʹ &ƌĞĞ�ŬůƵď�;ǀē͘�
ƚĞƌĠŶŶşŚŽ�ƉƌŽŐƌĂŵƵͿ͕�WƌŽďĂēŶş�ƉƌŽŐƌĂŵ�Ă�/ŶƚĞƌǀĞŶēŶş�ĐĞŶƚƌƵŵ. 

 
 

^ǇƐƚĠŵ�ƉĠēĞ�Ž�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�ĚĢƚŝ 
�Ğůǉ�ƐǇƐƚĠŵ�ƉĠēĞ�Ž�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�ĚĢƚŝ�ƉƌŽƓĞů�Ă�ƐƚĄůĞ�ƉƌŽĐŚĄǌş�ǀǉǌŶĂŵŶǉŵŝ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂēŶşŵŝ�ŬƌŽŬǇ͕�
ũĞũŝĐŚǎ�ĐşůĞŵ�ǌǀǉƓĞŶş�ŬǀĂůŝƚǇ�ƉƌĄĐĞ�Ɛ ŽŚƌŽǎĞŶǉŵŝ�ĚĢƚŵŝ ƚĂŬ͕�ĂďǇ�ďǇůĂ�ǌĂĐŚŽǀĄŶĂ�Ă�ƌŽǌǀşũĞŶĂ�ũĞũŝĐŚ�
ǌĄŬůĂĚŶş� ƉƌĄǀĂ͘� EĂ� ƷƌŽǀŶŝ� ŬĂǎĚĠŚŽ� ŬƌĂũĞ� ďƵĚĞ� ǀǇďƵĚŽǀĄŶĂ� Ɛşƛ� ƐůƵǎĞď� ;ƉƎĞƐĂŚƵũşĐş� ǀǇŵĞǌĞŶş�
ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ� ƐůƵǎĞďͿ͕� ŬƚĞƌĄ� ŬǀĂůŝƚĂƚŝǀŶĢ� ŝ� ŬǀĂŶƚŝƚĂƚŝǀŶĢ� ƉŽŬƌǇũĞ� ƉŽƚƎĞďǇ ŽŚƌŽǎĞŶǉĐŚ� ĚĢƚş a rodin           
v regionu. 

WŽďǇƚŽǀĄ�ǌĂƎşǌĞŶş�ƉƌŽ�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�ĚĢƚŝ� 

�ĢƚƐŬǉ�ĚŽŵŽǀ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 
x ƉƎşƐƉĢǀŬŽǀĄ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ� WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ� ŬƌĂũĞ͕� ŬƚĞƌĄ� ǌĂũŝƓƛƵũĞ� ƉŽĚůĞ� Α� ϭϮ� ǌĄŬŽŶĂ�                        

ē͘� ϭϬϵͬϮϬϬϮ� ^ď͕͘� Ž� ǀǉŬŽŶƵ� ƷƐƚĂǀŶş� ǀǉĐŚŽǀǇ� ŶĞďŽ� ŽĐŚƌĂŶŶĠ� ǀǉĐŚŽǀǇ� ǀĞ� ƓŬŽůƐŬǉĐŚ�
ǌĂƎşǌĞŶşĐŚ� Ă� Ž� ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶĢ� ǀǉĐŚŽǀŶĠ� ƉĠēŝ� ǀĞ� ƓŬŽůƐŬǉĐŚ� ǌĂƎşǌĞŶşĐŚ� Ă� Ž� ǌŵĢŶĢ� ĚĂůƓşĐŚ�
ǌĄŬŽŶƽ͕�ƉĠēŝ�Ž�ĚĢƚŝ�Ɛ�ŶĂƎşǌĞŶŽƵ�ƷƐƚĂǀŶş�ǀǉĐŚŽǀŽƵ͕�ŬƚĞƌĠ�ŶĞŵĂũş�ǌĄǀĂǎŶĠ�ƉŽƌƵĐŚǇ�ĐŚŽǀĄŶş͘�
DĂǆŝŵĄůŶş�ŬĂƉĂĐŝƚĂ�ǌĂƎşǌĞŶş�ũĞ�ϰϬ�ĚĢƚş. 

x �ĂũŝƓƛƵũĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş�ƉĠēŝ�Ž�ĚĢƚŝ�ǀĞ�ǀĢŬƵ�ŽĚ�ϯ�ĚŽ�ϭϴ�ůĞƚ͕�ŶĞũĚĠůĞ�ĚŽ�Ϯϲ�ůĞƚ. 
x WůŶş�ǌĞũŵĠŶĂ�ƷŬŽůǇ�ǀǉĐŚŽǀŶĠ͕�ǀǌĚĢůĄǀĂĐş�Ă�ƐŽĐŝĄůŶş. 

�ĢƚƐŬĠ�ĐĞŶƚƌƵŵ�sĞƐŬĄ 

x �ĂƎşǌĞŶş�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�ǀǇǎĂĚƵũşĐş�ŽŬĂŵǎŝƚŽƵ�ƉŽŵŽĐ�ǀ ŶĞƉƎĞƚƌǎŝƚĠŵ�ƉƌŽǀŽǌƵ 
x �ĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠ�ǌĂƎşǌĞŶş�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�Ă�ũĞũŝĐŚ�ƌŽĚŝēĞ� 
x �ĂũŝƓƛƵũĞ�ŬŽŵƉůĞǆŶş�ƉĠēŝ�ĚĢƚĞŵ�ŽƉƵƓƚĢŶǉŵ͕�ƚǉƌĂŶǉŵ�Ă�ĚĢƚĞŵ�ƐĞ�ƐƉĞĐŝĄůŶşŵŝ�ƉŽƚƎĞďĂŵŝ�

ŽĚ�ŶĂƌŽǌĞŶş�Ăǎ�ĚŽ�ϭϴ�ůĞƚ�ǀĢŬƵ 
x Poskytuje ŬŽŵƉůĞǆŶş�ƉĠēŝ�ŶĞǌůĞƚŝůǉŵ�ŵĂƚŬĄŵ�Ɛ�ŶĂƎşǌĞŶŽƵ�ƷƐƚĂǀŶş�ǀǉĐŚŽǀŽƵ� 
x sǇŬŽŶĄǀĄ�specializovanŽƵ�ǌĚƌĂǀŽƚŶş�ƉĠēŝ�ĚĢƚĞŵ�ǀĞůŵŝ�ƚĢǎĐĞ�ŚĞŶĚŝŬĞƉŽǀĂŶǉŵ 
x Poskytuje ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş�ƉĠēŝ�ƚĢŚŽƚŶǉŵ�ŵĂƚŬĄŵ�Ă�ŵĂƚŬĄŵ�Ɛ�ĚĢƚŵŝ�ǀ�ƚşǎŝǀĠ�ƐŽĐŝĄůŶş�ƐŝƚƵĂĐŝ 

ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ�ĚůŽƵŚŽĚŽďǉĐŚ͕�ŬƌĄƚŬŽĚŽďǉĐŚ�ŝ�ĚĞŶŶşĐŚ�ƉŽďǇƚƽ� 
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x Poskytuje ĂŵďƵůĂŶƚŶş� Ă� ƉŽƌĂĚĞŶƐŬĠ� ƐůƵǎďǇ� ƉƌŽ� ďŝŽůŽŐŝĐŬĠ� ŝ ŶĄŚƌĂĚŶş� ƌŽĚŝēĞ�                               
ǀ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŬǉĐŚ�ƐŝƚƵĂĐşĐŚ͕�ƌĞƐƉŝƚŶş�ƉŽďǇƚǇ͘� 

&ŽŶĚ�ŽŚƌŽǎĞŶǉĐŚ�ĚĢƚş�ʹ <ůŽŬĄŶĞŬ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 

x �ĂƎşǌĞŶş�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�ǀǇǎĂĚƵũşĐş�ŽŬĂŵǎŝƚŽƵ�ƉŽŵŽĐ͕� ũĞ�ǌƎşǌĞŶ�ŶĞƐƚĄƚŶş�ŶĞǌŝƐŬŽǀŽƵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş�
&ŽŶĚ�ŽŚƌŽǎĞŶǉĐŚ�ĚĢƚş͘� 

x WƎŝũşŵĄ�ĚĢƚŝ�ǀĞ�ǀĢŬƵ�Ϭʹ18 let, z ĐĞůĠ�ƌĞƉƵďůŝŬǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ǌ ǀĄǎŶǉĐŚ�ĚƽǀŽĚƽ�ŶĞŵŽŚŽƵ�ǌƽƐƚĂƚ�
ǀĞ�ƐǀĠ�ƌŽĚŝŶĢ 

x WŽƐŬǇƚƵũĞ�ŽĐŚƌĂŶƵ�Ă�ƉŽŵŽĐ�ĚşƚĢƚŝ͕� ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ŽĐŝƚůŽ�ďĞǌ� ũĂŬĠŬŽůŝǀ�ƉĠēĞ͕� ũĞŚŽ�ǎŝǀŽƚ�ŶĞďŽ�
ŶĞƉƎşǌŶŝǀǉ�ǀǉǀŽũ� ũĞ�ǀĄǎŶĢ�ŽŚƌŽǎĞŶ͕�ŽĐŝƚůŽ�ƐĞ�ďĞǌ�ƉĠēĞ�ƉƎŝŵĢƎĞŶĠ� ũĞŚŽ�ǀĢŬƵ͕� ũĞ�ƚĢůĞƐŶĢ�
ŶĞďŽ� ĚƵƓĞǀŶĢ� ƚǉƌĂŶĠ� ŶĞďŽ� ǌŶĞƵǎşǀĂŶĠ͕� ŽĐŝƚůŽ� ƐĞ� ǀ ƉƌŽƐƚƎĞĚş� ŶĞďŽ� ƐŝƚƵĂĐŝ͕� ŬĚǇ� ũƐŽƵ�
ǌĄǀĂǎŶǉŵ�ǌƉƽƐŽďĞŵ�ŽŚƌŽǎĞŶĂ�ũĞŚŽ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƉƌĄǀĂ 

^ƚƎĞĚŝƐŬŽ�ǀǉĐŚŽǀŶĠ�ƉĠēĞ�WǇƌĂŵŝĚĂ ǀ�ZǇďŝƚǀş 

x �ĂŵĢƎƵũĞ�ƐĞ�ŶĂ�ƎĞƓĞŶş�Žďƚşǎş�ƚǉŬĂũşĐşĐŚ�ƐĞ�ƉƌŽďůĠŵŽǀĠŚŽ�ĐŚŽǀĄŶş�ǀĞ�ƓŬŽůŶşŵ�ŝ�ǀ�ĚŽŵĄĐşŵ�
ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕�ƉŽƐŬǇƚƵũĞ�ƉŽƌĂĚĞŶƐŬĠ͕�ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŬĠ�Ă�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŬĠ�ƐůƵǎďǇ͘ 

x �ĂŵĢƎƵũĞ� ƐĞ� ŶĂ� ƉŽŵŽĐ� ĚĢƚĞŵ� Ă� ŵůĄĚĞǎŝ� ǀĞ� ǀĢŬƵ� ϲ� ʹ 18 let a jejich ƌŽĚŝŶĄŵ, ƷǌĐĞ�
ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ�ƐĞ�ƓŬŽůĂŵŝ ;ǌĂďǉǀĄ�ƐĞ�ŬůŝŵĂƚĞŵ�ƚƎşĚŶşĐŚ�ŬŽůĞŬƚŝǀƽͿ Ă�ĚĂůƓşŵŝ� ŝŶƐƚŝƚƵĐĞŵŝ͕�
ŬƚĞƌĠ�ǀƐƚƵƉƵũş�ĚŽ�ǀǉĐŚŽǀŶĠŚŽ�ƉƌŽĐĞƐƵ�ĚĢƚş�Ă�ŵůĄĚĞǎĞ͘�\ĞƓş�ǌĞũŵĠŶĂ�ƓŬŽůŶş�ŶĞƷƐƉĢƓŶŽƐƚ�
Ă�ǌĄƓŬŽůĄĐƚǀş͕�ƚŽƵůĄŶş�Ă�ƷƚĢŬǇ�ǌ ĚŽŵŽǀĂ͕�ƉƌŽďůĠŵǇ�ǀ ƌŽĚŝŶŶǉĐŚ�ǀǌƚĂǌşĐŚ͕�ŶĞƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶş�
ĂƵƚŽƌŝƚǇ� ĚşƚĢƚĞŵ͕� ŬŽŶĨůŝŬƚǇ� Ɛ ǀƌƐƚĞǀŶşŬǇ͕� ǌĄǀĂĚŽǀĠ� ƚƌĄǀĞŶş� ǀŽůŶĠŚŽ� ēĂƐƵ͕� ƐƉĞĐŝĨŝĐŬĠ�
ƉŽƌƵĐŚǇ�ƵēĞŶş͕�ƉŽƌƵĐŚǇ�ĐŚŽǀĄŶş�Ă�ĚĢƚŝ�ƐĞ�ƐǇŶĚƌŽŵĞŵ���,�͘� 
 

Komise pro ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ�Ă�ƉƌĞǀĞŶĐŝ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� 
:ĞĚŶĄ� ƐĞ� Ž� ƉŽƌĂĚŶş� Ă� ŝŶŝĐŝĂƚŝǀŶş� ŽƌŐĄŶ� ZĂĚǇ�ŵĢƐƚĂ� WĂƌĚƵďŝĐ͕� ŬƚĞƌǉ� ƉůŶş� ƌĂĚŽƵ� ƵůŽǎĞŶĠ� ƷŬŽůǇ͕�
ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞ� ŶĂ� ƐƚƎĞĚŶĢĚŽďĠ� ŬŽŶĐĞƉĐŝ� ƌŽǌǀŽũĞ� ǀĞ� ƐǀĢƎĞŶĠ� ŽďůĂƐƚŝ͕� ƉƌŽũĞĚŶĄǀĄ� Ă� ƎĞƓş� ŶĄǀƌŚǇ͕�
ƉƎŝƉŽŵşŶŬǇ�Ă�ƉŽĚŶĢƚǇ�ŽďēĂŶƽ�ǀ ƌĄŵĐŝ�ƐǀĢƎĞŶĠ�ŐĞƐĐĞ�ǀ ŽďůĂƐƚŝ�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠ�ƉƽƐŽďŶŽƐƚŝ�ŽďĐĞ͘� 
 
DĞǌŝ�ŚůĂǀŶş�ēŝŶŶŽƐƚŝ�ŬŽŵŝƐĞ�ƉĂƚƎş͗ 

x DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ 
x DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ�ŵŝŵŽƎĄĚŶǉĐŚ�ƵĚĄůŽƐƚş ǀē͘ ƉƌŽƚŝƉŽǀŽĚŸŽǀĠ Ă�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĐŚƌĂŶy 
x /ŶŝĐŝĂĐĞ�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶşĐŚ�Ă�ũŝŶǉĐŚ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ�ĂŬĐş 
x ^ƉŽůƵƉƌĄĐĞ�Ɛ ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶǉŵ�ǌĄĐŚƌĂŶŶǉŵ�ƐǇƐƚĠŵĞŵ 
x ,ŽĚŶŽĐĞŶş�Ă�ĚŽƉŽƌƵēĞŶş�ZĂĚĢ�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ�ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ĚŽƚĂĐş�ǌ Programu prevence 

ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�Ă�ǌǀǇƓŽǀĄŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ͘� 
 
WƌŽŐƌĂŵ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�Ă�ǌǀǇƓŽǀĄŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�ŵĄ�ǌĂ�Đşů�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƉŽĚƉŽƌŽǀĂƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ�
Ă�ƉƌŽũĞŬƚǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ũƐŽƵ�ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶǇ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ͘�WƌŽŐƌĂŵ�ũĞ�ƌŽǌĚĢůĞŶ�ŶĂ�Ϯ�ĚŽƚĂēŶş�ƚŝƚƵůǇ͗� 

¾ WƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�Ă�ǌǀǇƓŽǀĄŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ 
¾ WŽĚƉŽƌĂ�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĐŚƌĂŶǇ 

 
WŽƐŬǇƚŽǀĄŶş� ĚŽƚĂĐş� ƐĞ� ƎşĚş� �ĄƐĂĚami ƉƌŽ� ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶş� ĚŽƚĂĐş� ǌ� ƌŽǌƉŽēƚƵ� ƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŚŽ� ŵĢƐƚĂ�
WĂƌĚƵďŝĐĞ� Ă� WƌĂǀŝĚůĂ� ƉƌŽ� ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶş� ĚŽƚĂĐş� ǌ� WƌŽŐƌĂŵƵ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� Ă� ǌǀǇƓŽǀĄŶş�
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ͘� s� ƚĂďƵůŬĄĐŚ� ;ǀŝǌ͘� ŶşǎĞͿ� ũƐŽƵ� ƵǀĞĚĞŶǇ� ǀǇƉůĂĐĞŶĠ� ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ� ǀ� ĚŽƚĂēŶşŵ� ƚŝƚƵůƵ�
WƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�Ă�ǌǀǇƓŽǀĄŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐti v letech 2020 a 2021.  
 



49 

WƎĞŚůĞĚ�ǎĂĚĂƚĞůƽ�ǌ ƚŝƚƵůƵ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�Ă�ǌǀǇƓŽǀĄŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�ǀ�ƌŽĐĞ�
2020  

 

�ĂĚĂƚĞů�ĚŽƚĂĐĞ� EĄǌĞǀ�ƉƌŽũĞŬƚƵ� �ĞůŬŽǀĠ�ŶĄŬůĂĚǇ�
ƉƌŽũĞŬƚƵ�;<ēͿ� 

WŽǎĂĚŽǀĂŶĠ�
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ ;<ēͿ  

^ĐŚǀĄůĞŶĠ�
dotace ;<ēͿ 

SKP-CENTRUM, o.p.s.  
  

�ĢƚƐŬĠ�ĐĞŶƚƌƵŵ� 333 000  153 000  95 000 

SKP-CENTRUM, o.p.s.  
  

WƌŽďĂēŶş�ƉƌŽŐƌĂŵ� 344 347  110 000  74 000 

SKP-CENTRUM, o.p.s.  
  

WƌĄǌĚŶŝŶǇ�ďĞǌ�ŶƵĚǇ� 63 000  63 000  0 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
  

NENA ʹ ĚŽŵŽǀ�ďĞǌ�ŶĄƐŝůş� 238 000  58 081  32 000 

�şůǉ�ŬƌƵŚ�ďĞǌƉĞēş� WŽƌĂĚŶĂ��şůĠŚŽ�ŬƌƵŚƵ�
ďĞǌƉĞēş͕�ǌ͘�Ɛ͕͘�WĂƌĚƵďŝĐĞ� 

1 184 865 100 000 60 000 

EŽǀĠ��ĞƐŬŽ͕�ŶĂĚĂēŶş�
fond 
  

Revolution Train Tour 
2020 ʹ Tour podzim v 
WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ  

228 000  180 000 0 

^ĞŵŝƌĂŵŝƐ�ǌ͘Ʒ͘ WƌŽŐƌĂŵ�ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ�
ƉƌŝŵĄƌŶş�ƉƌĞǀĞŶĐĞ 

452 200  357 000 259 000 

                                                                                                                       Celkem vyplaceno                  520 000                
dĂď͘�ē͘�23; zdroj: OSV  

�ĂůƓş�ĨŝŶĂŶēŶş�ƉŽĚƉŽƌĂ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϮϬ�   
�ĂĚĂƚĞů�ĚŽƚĂĐĞ� EĄǌĞǀ�ƉƌŽũĞŬƚƵ� WƎŝĚĢůĞŶĠ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ�;<ēͿ 

DĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ� 
  

<ĂŵĞƌŽǀǉ�ƐǇƐƚĠŵ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠ�ǌĄǀŽĚŝƓƚĢ� 500 000  

 dĂď͘�ē͘�24; zdroj: OSV 

WƎĞŚůĞĚ�ǎĂĚĂƚĞůƽ�ǌ�ƚŝƚƵůƵ�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�Ă�ǌǀǇƓŽǀĄŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϮϭ    
�ĂĚĂƚĞů�ĚŽƚĂĐĞ� EĄǌĞǀ�ƉƌŽũĞŬƚƵ� �ĞůŬŽǀĠ�

ŶĄŬůĂĚǇ�
ƉƌŽũĞŬƚƵ�;<ēͿ� 

WŽǎĂĚŽǀĂŶĠ�
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ�;<ēͿ 

^ĐŚǀĄůĞŶĄ�
dotace ;<ēͿ  

SKP Centrum, o.p.s.  
  

�ĢƚƐŬĠ�ĐĞŶƚƌƵŵ� 355 000  204 000  161 300  

SKP Centrum, o.p.s.  
  

WƌŽďĂēŶş�ƉƌŽŐƌĂŵ� 421 000  93 000  71 100 

SKP Centrum, o.p.s.  
  

Nena ʹ �ŽŵŽǀ�ďĞǌ�ŶĄƐŝůş� 281 000  39 000  29 400  

�şůǉ�ŬƌƵŚ�ďĞǌƉĞēş͕�ǌ͘Ɛ͘  WŽƌĂĚŶĂ�ďşůĠŚŽ�ŬƌƵŚƵ�ďĞǌƉĞēş͕�ǌ͘�
s., Pardubice  

1 361 550  100 000  85 100  

^�D/Z�D/^�ǌ͘Ʒ͘� WƌŽŐƌĂŵ�ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ�ƉƌŝŵĄƌŶş�
ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ƌŝǌŝŬŽǀĠŚŽ�ĐŚŽǀĄŶş�ŶĂ��a�
ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ  

864 530  580 000  352 800  

                                                                                                                                    Celkem vyplaceno          699 700  
dĂď͘�ē͘�25; zdroj: OSV  

 



50 

�şůĞ�Ă�ŽƉĂƚƎĞŶş 
EĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�ǀǉƓĞ�ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ�ĂŶĂůǇƚŝĐŬǉĐŚ�ēĄƐƚş�ďǇůǇ�ǀǇĚĞĨŝŶŽǀĄŶǇ�ŬŽŶŬƌĠƚŶş�ĐşůĞ�Ă�ŽƉĂƚƎĞŶş͕�ŬƚĞƌĠ�ƉůŶĢ�
ƌĞĨůĞŬƚƵũş�ĂŬƚƵĄůŶş�ƉŽƚƎĞďǇ�ŵĢƐƚĂ�Ă� ũĞŚŽ�ŽďǇǀĂƚĞů�ŵĢƐƚĂ�ǀ ƌĄŵĐŝ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�Ă�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ͘�
:ĞĚŶŽƚůŝǀĠ� ĐşůĞ� Ă� ŽƉĂƚƎĞŶş� <ŽŶĐĞƉēŶşŚŽ� ƉůĄŶƵ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� Ŭriminality ;ĚĄůĞ� ũĞŶ� <WW<Ϳ ďǇůǇ� ƚǀŽƎĞŶǇ� ŝ�
v ŬŽŶƚĞǆƚƵ�ũŝǎ�ƉƎŝũĂƚǉĐŚ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉĐŚ�ĚŽŬƵŵĞŶƚƽ͕�ƐĞ�ŬƚĞƌǉŵŝ�ƚǀŽƎş�ƐǇŶĞƌŐŝŝ͕�ƉƎşƉ͘�ũĞ�ĚŽƉůŸƵũş�ēŝ�zƉƎĞƐŸƵũş͘� 

DĞǌŝ�ƚǇƚŽ�ĚŽŬƵŵĞŶƚǇ�ƉĂƚƎş�ŶĂƉƎ͗͘ 

¾ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ďǇĚůĞŶş�ƉƌŽ�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 
¾ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉ�ƉůĄŶ�ƌŽǌǀŽũĞ�ŵĢƐƚĂ�;Ϯ014-2025) 
¾ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ƓŬŽůƐƚǀş�WĂƌĚƵďŝĐ�ϮϬϯϬ 
¾ Strategie pro kulturu a kreativitu (2018-2024) 
¾ <ŽŵƵŶŝƚŶş�ƉůĄŶ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�Ă�ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ�ƐůƵǎĞď�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ�ŶĂ�ŽďĚŽďş�ϮϬϮϭ-2025 
¾ WůĄŶ�ƌŽǌǀŽũĞ�ƐƉŽƌƚƵ�ǀ WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ 
¾ <ŽŶĐĞƉĐĞ�ĚŽƐƚƵƉŶĠŚŽ�ďǇĚůĞŶş�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�;ϮϬϭ6-2019) 
¾ ^ƚĂƌƚŽǀĂĐş�ďǇĚůĞŶş�ƉƌŽ�ŵůĂĚĠ͕�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ϮϬϭϱ 
¾ Pardubice ʹ ŵĢƐƚŽ�ƉƎĄƚĞůƐŬĠ�ƌŽĚŝŶĢ 

 

WƎĞŚůĞĚ�Đşůƽ�Ă�ŽƉĂƚƎĞŶş 
 

�şů�ϭ WŽŬƌĂēŽǀĂƚ�ǀ�ƌŽǌǀŽũŝ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ďǇĚůĞŶş 

�şů�Ϯ WŽŬƌĂēŽǀĂƚ� ǀ� ƉƌŽũĞŬƚƵ� ͣ�ĂũŝƓƚĢŶş� ůĠŬĂƎƐŬĠ� ƉĠēĞ� Ž� ŽƐŽďǇ� ŽŚƌŽǎĞŶĠ� ƐŽĐŝĄůŶşŵ�
 ǀǇůŽƵēĞŶşŵ͞ 

�şů�ϯ &ŝŶĂŶēŶş� ŐƌĂŵŽƚŶŽƐƚ� ǀ� ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ� Ɛ� ŶĞďĞǌƉĞēşŵ� ǌŶĞƵǎŝƚş� ĚƌƵŚŽƵ� ŽƐŽďŽƵ� Ŭ� ũĞũşŵƵ�
 ƉƌŽƐƉĢĐŚƵ 

�şů�ϰ �ĞǌƉĞēŶŽƐƚ�ƐĞŶŝŽƌƽ 

�şů�ϱ ZŝǌŝŬŽǀĠ�ƚƌĄǀĞŶş�ǀŽůŶĠŚŽ�ēĂƐƵ�ĚĢƚş�Ă�ŵůĄĚĞǎĞ 

�şů�ϲ hĚƌǎĞƚ� Ă� ƌŽǌǀşũĞƚ� ǀĞ� ŵĢƐƚĢ� ƐůƵǎďǇ� ƉƌŽ� ƉƌĞǀĞŶĐŝ� ĚŽŵĄĐşŚŽ� ŶĄƐŝůş� Ă� ƉŽŵŽĐ� ũĞŚŽ�
 ŽďĢƚĞŵ 

�şů�ϳ �ŬƚŝǀŶĢ�ƉƎŝƐƚƵƉŽǀĂƚ�Ŭ�ĐŝǌŝŶĞĐŬĠ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ 
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�şů�ϭ WŽŬƌĂēŽǀĂƚ�ǀ ƌŽǌǀŽũŝ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ďǇĚůĞŶş 

Popis a 
ǌĚƽǀŽĚŶĢŶş�ĐşůĞ 

WƌĂǀŝĚůĂ�ƉƌŽ�ŶĄũĞŵ�ďǇƚƽ�ǀ�ŵĂũĞƚŬƵ�ŽďĐĞ�ƵƉƌĂǀƵũĞ�ƐŵĢƌŶŝĐĞ�ŵĢƐƚĂ�ē͘�ϵͬϮϬϮϭ�
EĂŬůĄĚĄŶş�Ɛ�ďǇƚǇ�Ă�Ɛ�ƉƌŽƐƚŽƌǇ�ƐůŽƵǎşĐşŵŝ�ƉŽĚŶŝŬĄŶş͘�s�ƌĄŵĐŝ�ƚĠƚŽ�ƐŵĢƌŶŝĐĞ�
ƉŽƐŬǇƚƵũĞ�ŵĢƐƚŽ�ďǇƚǇ�ǌĞũŵĠŶĂ ŽƐŽďĄŵ͕�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌĞũş�ǀ�ŶĞƉƎşǌŶŝǀĠ�
ǎŝǀŽƚŶş�ƐŝƚƵĂĐŝ�ƐƉŽũĞŶĠ�ƐĞ�ǌƚƌĄƚŽƵ�ďǇĚůĞŶş�ŶĞďŽ�Ɛ�ŶĞǀǇŚŽǀƵũşĐşŵ�ďǇĚůĞŶşŵ͘� 

KƉĂƚƎĞŶş�
ǀĞĚŽƵĐş�
k ŶĂƉůŶĢŶş�ĐşůĞ 

x EĂƉůŸŽǀĄŶş�Đşůƽ�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ďǇĚůĞŶş�ƉƌŽ�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ. 
x �ĂũŝƓƚĢŶş� ĚŽƐƚĂƚĞēŶǉĐŚ� ŬĂƉĂĐŝƚ� ŬƌŝǌŽǀĠŚŽ� ďǇĚůĞŶş� ĨŽƌŵŽƵ azylovǉĐŚ�

ĚŽŵƽ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ƵďǇƚŽǀŶǇ. 

WƌŽǀĄǌĂŶŽƐƚ�ƐĞ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉŵŝ�
dokumenty 
ŵĢƐƚĂ 

^ƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉ�ƉůĄŶ�ƌŽǌǀŽũĞ�ŵĢƐƚĂ 
x Đşů� ϯ͘ϰ� - WŽĚƉŽƌŽǀĂƚ� ƐŽĐŝĄůŶş� ƉŽĚŶŝŬĄŶş� Ă� ǀǇŵĞǌŝƚ� ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬƵ�

ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ďǇĚůĞŶş�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ 
x Đşů�ϰ͘ϲ�- �ĂũŝƐƚŝƚ�ĞĨĞŬƚŝǀŶş�ŬŽŽƌĚŝŶĂĐŝ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď 

^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ďǇĚůĞŶş�ƉƌŽ�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 
x dĞŵĂƚŝĐŬĄ�ŽďůĂƐƚ�ϯ͗�^ŽĐŝĄůŶş�ƉƌŽƐƚƎĞĚş�Ă�ƐŽĐŝĄůŶş�ďǇĚůĞŶş 

<ŽŵƵŶŝƚŶş�ƉůĄŶ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�Ă�ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ�ƐůƵǎĞď�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ�ŶĂ�ŽďĚŽďş�
2021ʹ2025 

x Đşů�ϯ͘ϰ�ʹ �ĂũŝƓƚĢŶş�ƐůƵǎĞď�ƉƌŽ�ŽƐŽďǇ�ďĞǌ�ƉƎşƐƚƎĞƓş�Ă�ŽƐŽďǇ�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�ũĞŚŽ�
ǌƚƌĄƚŽƵ 

x Đşů�ϰ͘Ϯ�- �ĂũŝƐƚŝƚ�ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠ�ŬĂƉĂĐŝƚǇ�ƉŽďǇƚŽǀǉĐŚ�ƐůƵǎĞď�ƉƌŽ�ƐĞŶŝŽƌǇ 
x Đşů�ϳ͘ϰ�- EĂƉůŶĢŶş�^ƚƌĂƚĞŐŝĞ�ďǇĚůĞŶş�ƉƌŽ�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ǀ�ŶĄǀĂǌŶŽƐƚŝ�

ŶĂ�<ŽŵƵŶŝƚŶş�ƉůĄŶŽǀĄŶş 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
dopady 
ŽƉĂƚƎĞŶş�ŶĂ�
ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶƵ 

x \ĞƓĞŶş� ĂŬƵƚŶş� ďǇƚŽǀĠ� ŶŽƵǌĞ� ǀ ŽďƚşǎŶǉĐŚ� ǎŝǀŽƚŶşĐŚ� ƐŝƚƵĂĐşĐŚ�
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ�ƐşƚĢ� ƌŽǌůŝēŶǉĐŚ�ĨŽƌĞŵ�ŬƌŝǌŽǀĠŚŽ�ďǇĚůĞŶş�Ă�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�
ƐůƵǎĞď͕�Ɛ ŶĄǀĂǌŶŽƐƚş�ŶĂ�ƉƎĞƐƵŶ�ŽƐŽď�ĚŽ�ĚĂůƓşĐŚ�ĨŽƌĞŵ�ďǇĚůĞŶş͘ 

x �ĂũŝƓƚĢŶş� ĚƽƐƚŽũŶĠŚŽ� ƉƌŽƐƚƎĞĚş� ƉƌŽ� ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶş� ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ� ƐůƵǎĞď͕�
ǌůĞƉƓĞŶş�ŵŽƚŝǀĂĐĞ� ƵǎŝǀĂƚĞůƽ� Ŭ ƎĞƓĞŶş� ƐŝƚƵĂĐĞ� Ă� ƐŶşǎĞŶş� ǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚ� Ă�
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ�ƌŝǌŝŬ͕�ŬƚĞƌĄ�ũƐŽƵ�ƐƉŽũĞŶĂ�ƐĞ�ǎŝǀŽƚĞŵ�ŶĂ�ƵůŝĐŝ͕�ƵǀŽůŶĢŶş�
kapacit v ĂǌǇůŽǀĠŵ�ĚŽŵĢ�ƉƌŽ�ǎĞŶǇ�Ă�ŵĂƚŬǇ�Ɛ ĚĢƚŵŝ�Ă�ǀ ĂǌǇůŽǀĠŵ�ĚŽŵĢ�
ƉƌŽ�ŵƵǎĞ͘ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉ�
ƚĞƌŵşŶ 
realizace 

Po celou dobu realizace KPPK 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
ǀǉƐƚƵƉǇ 

x DĂǆŝŵĄůŶş�ǀǇƵǎŝƚş�ƐƚĄǀĂũşĐşĐŚ�ŬĂƉĂĐŝƚ�ďǇƚƽ�ǀ ŵĂũĞƚŬƵ�ŵĢƐƚĂ�Ă�ŶĂǀǉƓĞŶş�
ĚůĞ�ĂŬƚƵĄůŶşĐŚ�ƉŽƚƎĞď. 

x �ĂũŝƓƚĢŶş�ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠ�ƵďǇƚŽǀĂĐş�ŬĂƉĂĐŝƚǇ�ŬƌŝǌŽǀĠŚŽ�ďǇĚůĞŶş. 
ZĞĂůŝǌĄƚŽƎŝ ^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ 
WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
zdroje 
ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş 

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ͕�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ƉƌĄĐĞ�Ă�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�
ǀĢĐş��Z͕�ĨŽŶĚǇ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ĚĂůƓş zĚƌŽũĞ�ƌĞĂůŝǌĄƚŽƌĂ 
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�şů�2 WŽŬƌĂēŽǀĂƚ�ǀ projektu ͣ�ĂũŝƓƚĢŶş�ůĠŬĂƎƐŬĠ�ƉĠēĞ o osoby 
ŽŚƌŽǎĞŶĠ�ƐŽĐŝĄůŶşŵ�ǀǇůŽƵēĞŶşŵ͞ 

Popis a 
ǌĚƽǀŽĚŶĢŶş�ĐşůĞ 

�ĂũŝƓƚĢŶş�Ă�ƵĚƌǎĞŶş�ĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚŝ�ůĠŬĂƎƐŬĠ�ƉĠēĞ�ƉƌŽ�ŽƐŽďǇ�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�ƐŽĐŝĄůŶşŵ�
ǀǇůŽƵēĞŶşŵ (oƐŽďǇ�ďĞǌ�ƉƎşƐƚƎĞƓş�ŶĞďŽ�ďǇĚůşĐş�ǀ�ŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŶş�ĨŽƌŵĢ�ďǇĚůĞŶş͕�
ĚƌŽŐŽǀĢ�ǌĄǀŝƐůş͕�ĐŝǌŝŶĐŝ͕�ŽƐŽďǇ�ƉƌŽƉƵƓƚĢŶĠ�ǌ�sdK^͕�ǌĞ�ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬǉĐŚ�ǌĂƎşǌĞŶş, 
ĚĢƚƐŬǉĐŚ�ĚŽŵŽǀƽ�Ă�ǀǉĐŚŽǀŶǉĐŚ�ƷƐƚĂǀƽ), a pro ŽƐŽďǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�
ŵĢƐƚĂ�ĚůŽƵŚŽĚŽďĢ�ǌĚƌǎƵũş�ŶĞďŽ�ĐŚƚĢũş�ǌĚƌǎŽǀĂƚ�Ă�ēŝŶş�ũŝŵ�ƉŽƚşǎĞ�ƐĞŚŶĂƚ�
ƉƌĂŬƚŝĐŬĠŚŽ�ůĠŬĂƎĞ͘�^ŽƵēĂƐŶĢ ũĞ�ŶƵƚŶĠ�ǌĂďǉǀĂƚ se i problematikou 
dŽƐƚƵƉŶŽƐƚŝ�ůĠŬĂƎƽ�ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƽ͘ 

KƉĂƚƎĞŶş�
ǀĞĚŽƵĐş�
k ŶĂƉůŶĢŶş�ĐşůĞ 

x WŽŬƌĂēŽǀĂƚ�ǀ realizaci pƌŽũĞŬƚƵ�ŵĢƐƚĂ�- OƌĚŝŶĂĐĞ�ƉƌŽ�ŽƐŽďǇ�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�
ƐŽĐŝĄůŶşŵ�ǀǇůŽƵēĞŶşm.  

x hĚƌǎĞƚ͕� ƉƎşƉĂĚŶĢ� ƌŽǌƓşƎŝƚ� ĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚ� ǌĚƌĂǀŽƚŶş� ƉĠēĞ� ƉƌŽ� ĐşůŽǀŽƵ�
skupinu. 

x hĚƌǎĞƚ�ŵŽǎŶŽƐƚ�ĂŬƵƚŶşŚŽ�ǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽ�ǀǇƓĞƚƎĞŶş�ŽƐŽďĄŵ�ďĞǌ�ĚŽŬůĂĚƽ�
Ă�ďĞǌ�ĨŝŶĂŶēŶşĐŚ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ.  

x EĂǀĄǌĄŶş�ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ�Ɛ ŽĚďŽƌŶǉŵŝ�ůĠŬĂƎŝ�ʹ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚǇ�ǌĞũŵĠŶĂ�ǌ ŽďŽƌƽ�
gynekologie, pediatrie, stomatologie, psychiatrie a psychologie.  

WƌŽǀĄǌĂŶŽƐƚ�ƐĞ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉŵŝ�
dokumenty 
ŵĢƐƚĂ 

<ŽŵƵŶŝƚŶş�ƉůĄŶ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�Ă�ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ�ƐůƵǎĞď�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ�ŶĂ�ŽďĚŽďş�
2021ʹ2025 

x Đşů�ϯ͘ϰ�ʹ �ĂũŝƓƚĢŶş�ƐůƵǎĞď�ƉƌŽ�ŽƐŽďǇ�ďĞǌ�ƉƎşƐƚƎĞƓş�Ă�ŽƐŽďǇ�ŽŚƌŽǎĞŶĠ�ũĞŚŽ�
ǌƚƌĄƚŽƵ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
dopady 
ŽƉĂƚƎĞŶş�ŶĂ�
ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶƵ 

x <ǀĂůŝƚŶĢũƓş� Ă� ĞĨĞŬƚŝǀŶĢũƓş� ƐǇƐƚĠŵ� ƉŽŵŽĐŝ� Ɛ ƉŽǌŝƚŝǀŶşŵŝ� ĚŽƉĂĚǇ� ŶĂ�
ũĞĚŶŽƚůŝǀĠ�ƵǎŝǀĂƚĞůĞ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď. 

x KĐŚƌĂŶĂ�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�ƉƎĞĚ�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉĂƚŽůŽŐŝĐŬǉŵŝ�ũĞǀǇ. 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉ�
ƚĞƌŵşŶ 
realizace 

Po celou dobu realizace KPPK 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
ǀǉƐƚƵƉǇ 

x �ůŽƵŚŽĚŽďĄ�ĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚ�ůĠŬĂƎƐŬĠ�ƉĠēĞ�ƉƌŽ�ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶƵ 
x ^ŶşǎĞŶş�ƌŝǌŝŬĂ�ƓşƎĞŶş�ƉƎĞŶŽƐŶǉĐŚ�ĐŚŽƌŽď 

ZĞĂůŝǌĄƚŽƎŝ ^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�Pardubice, MUDr. Svoboda s.r.o., SKP-CENTRUM, o.p.s. 
WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
zdroje 
ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş 

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ, �ĚƌĂǀŽƚŶş�ƉŽũŝƓƛŽǀŶǇ͕�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş 
�Z 
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�şů�3 &ŝŶĂŶēŶş�ŐƌĂŵŽƚŶŽƐƚ�ǀ souvislosti s ŶĞďĞǌƉĞēşŵ�ǌŶĞƵǎŝƚş�
druhou osobou k ũĞũşŵƵ�ƉƌŽƐƉĢĐŚƵ 

Popis a 
ǌĚƽǀŽĚŶĢŶş�ĐşůĞ 

WƌŽďůĞŵĂƚŝŬĂ�ĨŝŶĂŶēŶş�ŐƌĂŵŽƚŶŽƐƚŝ�ǀ�ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�Ɛ�ŶĞďĞǌƉĞēşŵ�ǌŶĞƵǎŝƚş�
ĚƌƵŚŽƵ�ŽƐŽďŽƵ�Ŭ�ũĞũşŵƵ�ƉƌŽƐƉĢĐŚƵ�ƐĞ�ĚŽƚǉŬĄ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�ƐŬƵƉŝŶǇ�ƐĞŶŝŽƌƽ�Ă�
ŽƐŽď�Ɛ�ƌƽǌŶǉŵ�ƚǇƉĞŵ�ǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽ�ēŝ�ŵĞŶƚĄůŶşŚŽ�ƉŽƐƚŝǎĞŶş͘�dĂƚŽ�skupina 
ŽďǇǀĂƚĞů�ŵĢƐƚĂ�ũĞ�ƐŶĂĚŶŽ�ǌŶĞƵǎŝƚĞůŶĄ�ǌ�ĚƽǀŽĚƵ�ǀĢŬƵ͕�ǌŚŽƌƓĞŶĠŚŽ�
ǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽ�ēŝ�ƉƐǇĐŚŝĐŬĠŚŽ�ƐƚĂǀƵ͘���şůĞŵ�ũĞ�ǌĂďƌĄŶĢŶş�ǌŶĞƵǎŝƚş�ƚĢĐŚƚŽ�ŽƐŽď�
ƉŽĚŽŵŶşŵŝ�ƉƌŽĚĞũĐŝ͕�ƌŽĚŝŶŽƵ�ēŝ�ŽƐŽďĂŵŝ�ǌĞ�ƐǀĠŚŽ�ŽŬŽůş, ǌǀǉƓĞŶş�
ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝ�ŽďǇǀĂƚĞů�Ž�ǌĄŬĂǌƵ�ƉŽĚŽŵŶşŚŽ�ƉƌŽĚeje a nutnosti ŽǌŶĄŵĞŶş�
ƚĂŬŽǀĠŚŽ�ũĞĚŶĄŶş�ƉŽůŝĐŝŝ. 

KƉĂƚƎĞŶş�
ǀĞĚŽƵĐş�
k ŶĂƉůŶĢŶş�ĐşůĞ 

x WŽŬƌĂēŽǀĂƚ� ǀ� ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀĠ� ēŝŶŶŽƐƚŝ� DĢƐƚƐŬĠ� ƉŽůŝĐŝĞ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ƉƌŽ�
seniory.  

x ^ƉŽůƵƉƌĂĐŽǀĂƚ�ŶĂ�ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ�ĂŬĐşĐŚ�Ɛ�<ƌĂũƐŬǉŵ�ƎĞĚŝƚĞůƐƚǀşŵ�WŽůŝĐŝĞ�
�Z�WĂƌĚƵďŝĐĞ�Ŭ ĚĂŶĠŵƵ�ƚĠŵĂƚƵ. 

x WŽĚƉŽƌŽǀĂƚ� ŶĞƐƚĄƚŶş� ŶĞǌŝƐŬŽǀĠ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ� ĨŽƌŵŽƵ� ĚŽƚĂĐş� ƉƌŽ� ƉƌĄĐŝ�
v uvedenŽƵ�ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶŽƵ.  

WƌŽǀĄǌĂŶŽƐƚ�ƐĞ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉŵŝ�
dokumenty 
ŵĢƐƚĂ 

<ŽŵƵŶŝƚŶş�ƉůĄŶ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�Ă�ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ�ƐůƵǎĞď�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ�ŶĂ�ŽďĚŽďş�
2021ʹ2025 

x Đşů�ϯ͘1 ʹ WŽĚƉŽƌĂ�ŽĚďŽƌŶĠŚŽ�ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş�ƉƌŽ�ŽƐŽďǇ�ǀ ŶŽƵǌŝ͕�ǀēĞƚŶĢ�
ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǉĐŚ�Ă�ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚ�ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
dopady 
ŽƉĂƚƎĞŶş�ŶĂ�
ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶƵ 

x �ǀǇƓŽǀĄŶş�ƉƌĄǀŶşŚŽ�ƉŽǀĢĚŽŵş�ŽďēĂŶƽ 
x SŶŝǎŽǀĄŶş�Ă�ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ǌĂĚůƵǎĞŶş 
x ZǀǇƓŽǀĄŶş�ĨŝŶĂŶēŶş�ŐƌĂŵŽƚŶŽƐƚi  
x MinimalizĂĐĞ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ǀǇůŽƵēĞŶş�ǌ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉĐŚ�ĚƽǀŽĚƽ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉ�
ƚĞƌŵşŶ 
realizace 

Po celou dobu realizace KPPK 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
ǀǉƐƚƵƉǇ 

x �ǀǉƓĞŶş�ƉŽǀĢĚŽŵş�Ž�ĨŝŶĂŶēŶşĐŚ�ŚƌŽǌďĄĐŚ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ�ŽĚďŽƌŶĠho 
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş Ă�ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀǉĐŚ�ĂŬĐş 

ZĞĂůŝǌĄƚŽƎŝ ^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�Policie �Z͕�DĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�
Romodrom o.p.s., SKP-CENTRUM, o.p.s., Bşůǉ�ŬƌƵŚ�ďĞǌƉĞēş͕�ǌ͘Ɛ͕͘�KďēĂŶƐŬĄ�
poradna, z.s. 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
zdroje 
ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş 

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ͕�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ƉƌĄĐĞ�Ă�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�
ǀĢĐş��Z͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ĚĂůƓş�ǌĚƌŽũĞ�ƌĞĂůŝǌĄƚŽƌĂ͘ 
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�şů�4 �ĞǌƉĞēŶŽƐƚ�ƐĞŶŝŽƌƽ 
Popis a 
ǌĚƽǀŽĚŶĢŶş�ĐşůĞ 

�şŬǇ�ĂŶŽŶǇŵŝƚĢ�ŵĢƐƚĂ�ũƐŽƵ�ƐĞŶŝŽƎŝ�ǀĞůŵŝ�ǌƌĂŶŝƚĞůŶŽƵ�ƐŬƵƉŝŶŽƵ�ǌ pohledu 
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ͘�^ƚĄǀĂũş�ƐĞ�ŽďĢƚŵŝ�ĚŽŵĄĐşŚŽ�ŶĄƐŝůş͕�ďǇůŝ�ŶĞďŽ�ũƐŽƵ�ŽŬƌĄĚĄŶŝ�
ŽƐŽďĂŵŝ�ďůşǌŬǉŵŝ͕�ŶĞďŽ�ũƐŽƵ�ƚĞƌēĞŵ�ƌƽǌŶǉĐŚ�ƐŬƵƉŝŶ�ƉŽĚǀŽĚŶǉĐŚ�ƉƌŽĚĞũĐƽ͘� 

KƉĂƚƎĞŶş�
ǀĞĚŽƵĐş�
k ŶĂƉůŶĢŶş�ĐşůĞ 

x WŽŬƌĂēŽǀĄŶş� ǀ ƌĞĂůŝǌĂĐŝ� ƉƌŽũĞŬƚƵ� ;<ͿƌŽŬǇ� ďĞǌ� ŶĄƐŝůş͕� ǌĂŵĢƎĞŶĠŚŽ� ŶĂ�
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬƵ� ŶĄƐŝůş� ƉĄĐŚĂŶĠŚŽ� ŶĂ� ƐĞŶŝŽƌĞĐŚ͕� ŬƚĞƌĠ� ŬƌŽŵ� ĨǇǌŝĐŬĠŚŽ�
ǌĂŚƌŶƵũĞ�ŝ�ŶĄƐŝůş�ƉƐǇĐŚŝĐŬĠ�Ă�ŵĞǌŝŐĞŶĞƌĂēŶş. 

x WƌŽǀĄĚĢŶş� ĐşůĞŶĠ� ŝŶĨŽƌŵĂēŶş� ŬĂŵƉĂŶĢ� ƉƌŽ� ƐĞŶŝŽƌǇ� ǀ ŬƌŝǌŽǀǉĐŚ�
ƐŝƚƵĂĐşĐŚ ;ŶĂƉƎ͘�ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ�ZĂĚŶŝēŶşŚŽ�ǌƉƌĂǀŽĚĂũĞͿ. 

x WŽĚƉŽƌĂ�ĨƵŶŐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚƵ�ͣ^ŝŐŶĄů�ǀ ƚşƐŶŝ͞�Ă�ĚĂůƓşĐŚ ĂƐŝƐƚŝǀŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď�
uƌēĞŶǉĐŚ� ƉƌŽ� ƐĞŶŝŽƌǇ a ŽƐŽďǇ� ƐĞ� ǌĚƌĂǀŽƚŶşŵ� ƉŽƐƚŝǎĞŶşŵ͕� ŬƚĞƌĠ� ƐĞ�
ŽĐŝƚĂũş�ǀ ŽŚƌŽǎĞŶş�ǎŝǀŽƚĂ�Ă�ǌĚƌĂǀş�ǌ ĚƽǀŽĚƵ�ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ�ŶĞŵŽĐŝ�ŶĞďŽ�
trvaůĞ�ǀĄǎŶĠŚŽ�ǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽ�ƐƚĂǀƵ. 

x WŽŬƌĂēŽǀĂƚ�ǀ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝ ƐůƵǎďǇ�ͣ^ĞŶŝŽƌ-ƚĂǆŝ͕͞ ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ƵƌēĞŶĄ�ƐĞŶŝŽƌƽŵ�
ŶĂĚ�ϳϬ� ůĞƚ� Ă�ďĞǌ�ŽŵĞǌĞŶş�ǀĢŬƵ� ƚĂŬĠ�ǀƓĞŵ�ĚƌǎŝƚĞůƽŵ�ƉƌƽŬĂǌƵ��dW� ēŝ�
ZTP/P s ƚƌǀĂůǉŵ�ďǇĚůŝƓƚĢŵ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ. 

x WƌƽďĢǎŶĢ�ǌƉƌĂĐŽǀĄǀĂƚ�ƌƽǌŶĄ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚş�ƚĠŵĂƚĂ�;ŶĂƉƎ͘�ĚŽŵĄĐş�ŶĄƐŝůş͕�
ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş�ŽďũĞŬƚƵ͕�ƉŽĚŽŵŶş�ƉƌŽĚĞũ͕�ƉƌŽĚĞũŶş�ƌĞŬůĂŵŶş�ĂŬĐĞ�ĂƉŽĚ͘Ϳ�
Ă�ƉƌŽǀĄĚĢƚ�ŽƐǀĢƚƵ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ�ŝŶĨŽƌŵĂēŶşĐŚ�ŬĂŵƉĂŶş. 

WƌŽǀĄǌĂŶŽƐƚ�ƐĞ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉŵŝ�
dokumenty 
ŵĢƐƚĂ 

^ƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉ�ƉůĄŶ�ƌŽǌǀŽũĞ�ŵĢƐƚĂ 
x Đşů�ϯ͘ϯ�- �ĂũŝƐƚŝƚ�ƵĚƌǎĞŶş�ƉŽǀĢƐƚŝ�ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ�ŵĢƐƚĂ�Ă�ǌĂŵĞǌŝƚ�ǀǇƚǀĄƎĞŶş�

ƐŽĐŝĄůŶĢ�ǀǇůŽƵēĞŶǉĐŚ�ůŽŬĂůŝƚ�ǀĞ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ�Ɛ ŵĢƐƚƐŬŽƵ�ƉŽůŝĐŝş�Ă�WŽůŝĐŝş�
�Z 

Pardubice ʹ ŵĢƐƚŽ�ƉƎĄƚĞůƐŬĠ�ƌŽĚŝŶĢ 
x I. OƉĂƚƎĞŶş�ǀ oblasti WŽĚŵşŶŬǇ�ƉƌŽ�ǎŝǀŽƚ�ƌŽĚŝŶ�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ 
x II. OƉĂƚƎĞŶş�ǀ oblasti Podpora a pomoc ƌŽĚŝŶĄŵ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
dopady 
ŽƉĂƚƎĞŶş�ŶĂ�
ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶƵ 

x �ǀǉƓĞŶş�ƉŽĐŝƚƵ�ďĞǌƉĞēş�Ă�ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝ�ƐĞŶŝŽƌƽ 
x ^ŶşǎĞŶş�ŵşƌǇ�ƌŝǌŝŬĂ�ũĞũŝĐŚ�ǌŶĞƵǎŝƚş�ēŝ�ŶĂƉĂĚĞŶş 
x SŶşǎĞŶş�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ƉĄĐŚĂŶĠ�ŶĂ�ƐĞŶŝŽƌĞĐŚ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉ�
ƚĞƌŵşŶ 
realizace 

Po celou dobu realizace KPPK 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
ǀǉƐƚƵƉǇ 

x �ǀǉƓĞŶş informovanosti ƐĞŶŝŽƌƽ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ. 
x ZĞĂůŝǌĂĐĞ�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶşĐŚ�ŽƐǀĢƚŽǀǉĐŚ�ĂŬĐş. 

 
ZĞĂůŝǌĄƚŽƎŝ ^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�Policie �Z͕�DĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕� 

SKP-CENTRUM, o.p.s., WƌŽďĂēŶş�Ă�ŵĞĚŝĂēŶş�ƐůƵǎďĂ��Z͕ Bşůǉ�ŬƌƵŚ�ďĞǌƉĞēş͕�ǌ͘Ɛ͘, 
ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞůĠ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
zdroje 
ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş 

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ͕�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ƉƌĄĐĞ�Ă�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�
ǀĢĐş��Z, ŬůŝĞŶƚƐŬĄ�ƐƉŽůƵƷēĂƐƚ 
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�şů�5 ZŝǌŝŬŽǀĠ�ƚƌĄǀĞŶş�ǀŽůŶĠŚŽ�ēĂƐƵ�ĚĢƚş�Ă�ŵůĄĚĞǎĞ 
Popis a 
ǌĚƽǀŽĚŶĢŶş�ĐşůĞ 

ZŝǌŝŬŽǀĠ�ƚƌĄǀĞŶş�ǀŽůŶĠŚŽ�ēĂƐƵ�ĚĢƚş�Ă�ŵůĄĚĞǎĞ�ũĞ�ĚůŽƵŚŽƚƌǀĂũşĐşŵ�ƉƌŽďůĠŵĞŵ͕�
ŬƚĞƌǉ�ƐĞ�ĚŽƚǉŬĄ�ũĂŬ�ĚĢƚş�ǌ�ďĢǎŶǉĐŚ�ƌŽĚŝŶ͕�ƚĂŬ�ĚĢƚş�ǌĞ�ƐŽĐŝŽ-ŬƵůƚƵƌŶĢ�
ǌŶĞǀǉŚŽĚŶĢŶĠŚŽ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ 

KƉĂƚƎĞŶş�
ǀĞĚŽƵĐş�
k ŶĂƉůŶĢŶş�ĐşůĞ 

x �ĂĐŚŽǀĄŶş�ǌĄũŵŽǀǉĐŚ͕�ƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚ�Ă�ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ�ŬƌŽƵǎŬƽ�Ɛ ohledem 
ŶĂ�ƉŽƚƎĞďǇ�Ă�ǌĄũĞŵ�ĐşůŽǀĠ�ƐŬƵƉŝŶǇ. 

x WŽĚƉŽƌĂ�ĚĢƚş�Ă�ŵůĄĚĞǎĞ�ǀ ŶĂǀƓƚĢǀŽǀĄŶş�ǀŽůŶŽēĂƐŽǀǉĐŚ�ĂŬƚŝǀŝƚ. 
x ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐŬĄ�ƉƌĄĐĞ�Ɛ ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶŽƵ�ǀ ƌŝǌŝŬŽǀǉĐŚ�ůŽŬĂůŝƚĄĐŚ�;,ƵƐŽǀĂ�

Ƶů͕͘��ĞƓkova ul.).  
x �ǀǉƓĞŶş� ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝ� ĚĢƚŝ͕�ŵůĄĚĞǎĞ� Ă� ũĞũŝĐŚ� ƌŽĚŝēƽ� Ž� ŶĞƌŝǌŝŬŽǀǉĐŚ�

ŵŽǎŶŽƐƚĞĐŚ�ƚƌĄǀĞŶş�ǀŽůŶĠŚŽ�ēĂƐƵ�ǀ WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ. 
x Podpora ŵĢƐƚĂ� WĂƌĚƵďŝĐĞ� ēŝŶŶŽƐƚş� ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶǉĐŚ� ǀ� <ŽŵƵŶŝƚŶşm 

ĐĞŶƚƌƵŵ��ĞƓŬŽǀĂ a DƵůƚŝŬƵůƚƵƌŶşm centrum. 
x WŽĚƉŽƌĂ�ƐůƵǎĞď�EşǌŬŽƉƌĂŚŽǀĠho ǌĂƎşǌĞŶş�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�Ă�ŵůĄĚĞǎ�&ƌĞĞ�ŬůƵď�Ă�

ƉƎŝĚƌƵǎĞŶǉĐŚ ƚĞƌĠŶŶşch prograŵƽ. 

WƌŽǀĄǌĂŶŽƐƚ�ƐĞ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉŵŝ�
dokumenty 
ŵĢƐƚĂ 

^ƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉ�ƉůĄŶ�ƌŽǌǀŽũĞ�ŵĢƐƚĂ  
x Đşů�ϯ͘ϯ�- �ĂũŝƐƚŝƚ�ƵĚƌǎĞŶş�ƉŽǀĢƐƚŝ�ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ�ŵĢƐƚĂ�Ă�ǌĂŵĞǌŝƚ�ǀǇƚǀĄƎĞŶş�

sociĄůŶĢ�ǀǇůŽƵēĞŶǉĐŚ�ůŽŬĂůŝƚ�ǀĞ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ�Ɛ ŵĢƐƚƐŬŽƵ�ƉŽůŝĐŝş�Ă�WŽůŝĐŝş�
�Z 

x Đşů� ϯ͘ϱ� ʹ WŽĚƉŽƌŽǀĂƚ� ƚƌĂĚŝēŶş� ĂƚƌĂŬƚŝǀŶş� ƐƉŽƌƚŽǀŶş� ēŝ� ŬƵůƚƵƌŶş� ĂŬĐĞ� Ă�
ǌĄũŵŽǀŽƵ�ēŝŶŶŽƐƚ�ĚĢƚş�Ă�ŵůĄĚĞǎĞ 

x Đşů�ϰ͘ϲ�- �ĂũŝƐƚŝƚ�ĞĨĞŬƚŝǀŶş�ŬŽŽƌĚŝŶĂĐŝ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď 
x Đşů�ϱ͘Ϯ�- WƎŝƉƌĂǀŝƚ�Ă�ƌĞĂůŝǌŽǀĂƚ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬĠ�ƉƌŽũĞŬƚǇ�Ɛ ƉƎşǌŶŝǀǉŵ�ĚŽƉĂĚĞŵ�

do aglomerace 
WůĄŶ�ƌŽǌǀŽũĞ�ƐƉŽƌƚƵ�ǀ WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ 

x Đşů�ϭ͘�ʹ WŽĚƉŽƌĂ�ƐƉŽƌƚƵ�ƉƌŽ�ǀƓĞĐŚŶǇ 
x Đşů�Ϯ͘�ʹ WŽĚƉŽƌĂ�ƐƉŽůŬŽǀĠ�ēŝŶŶŽƐƚŝ�ĚĢƚş�Ă�ŵůĄĚĞǎĞ 

Strategie pro kulturu a kreativitu (2018-2024) 
x Oblast rozvoje ʹ ŬƵůƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ǀƓĞĐŚŶǇ 
x Đşů�ϭ͘Ϯ�ʹ �ŽƐƚƵƉŶŽƐƚ�ŬƵůƚƵƌŶşĐŚ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶĢ�ǀŽůŶŽēĂƐŽǀǉĐŚ�ĂŬƚŝǀŝƚ�ƉƌŽ�

ƐŽĐŝĄůŶĢ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶĢ�ǌŶĞǀǉŚŽĚŶĢŶĠ�ƐŬƵƉŝŶǇ�ŽƐŽď�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ 
<ŽŵƵŶŝƚŶş�ƉůĄŶ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�Ă�ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ�ƐůƵǎĞď ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ ŶĂ�ŽďĚŽďş�
2021ʹ2025 

x Đşů� ϯ͘ϳ� ʹ sǌĚĢůĄǀĄŶş� ĚĢƚş� ĐŝǌŝŶĐƽ� Ă� ĞƚŶŝĐŬǉĐŚ� ŵĞŶƓŝŶ͕� ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�
ĚŽƐƉĢůǉĐŚ 

x Đşů�ϯ͘ϴ�ʹ WƌĄĐĞ�Ɛ ŵůĂĚǉŵŝ�ĚŽƐƉĢůǉŵŝ�ǀĞ�ǀĢŬƵ�ϭϰ-18 let 
x Đşů�ϱ͘Ϯ�ʹ �ĂũŝƐƚŝƚ�ƉŽĚƉŽƌƵ�Ă�ƉŽŵŽĐ�ŽŚƌŽǎĞŶǉŵ�ƌŽĚŝŶĄŵ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
dopady 
ŽƉĂƚƎĞŶş�ŶĂ�
ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶƵ 

x OŵĞǌĞŶş�ƌŝǌŝŬĂ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ǀǇůŽƵēĞŶş. 
x WƌĞǀĞŶĐĞ�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉĂƚŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ�ũĞǀƽ�Ƶ�ŵůĄĚĞǎĞ. 
x PƎĞĚĐŚĄǌĞŶş�Ă�ƐŶşǎĞŶş�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ŵůĄĚĞǎĞ. 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉ�
ƚĞƌŵşŶ 
realizace 

Po celou dobu realizace KPPK 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
ǀǉƐƚƵƉǇ 

x DĂǆŝŵĄůŶş�ƉŽĚĐŚǇĐĞŶş�ƚƌĄǀĞŶş�ǀŽůŶĠŚŽ�ēĂƐƵ ĚĢƚş�Ă�ŵůĄĚĞǎĞ. 
x EĂďşĚŬĂ� ǀŽůŶŽēĂƐŽǀǉĐŚ� ĂŬƚŝǀŝƚ� ;ƉƌĂǀŝĚĞůŶĄ� ĂŬƚƵĂůŝǌĂĐĞ� Katalogu 

ǀŽůŶĠŚŽ�ēĂƐƵ�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�Ă�ŵůĄĚĞǎ͕�ĚŽƐƚƵƉŶĠŚŽ�ŶĂ�ǁĞďŽǀǉĐŚ�ƐƚƌĄŶŬĄĐŚ�
ŵĢƐƚĂͿ. 

x ZŽǌƓşƎĞŶş�ƉŽǀĢĚŽŵş�Ž�ĨƵŶŐŽǀĄŶş�ǌĂƎşǌĞŶş�ƉƌŽ�ĚĢƚŝ�Ă�ŵůĄĚĞǎ. 



56 

  

ZĞĂůŝǌĄƚŽƎŝ ^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�Most pro o.p.s., Centrum na podporu integrace 
ĐŝǌŝŶĐƽ�ƉƌŽ�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ͕�^KP-CENTRUM o.p.s., ǀŽůŶŽēĂƐŽǀĠ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ�
ƉƽƐŽďşĐş�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
zdroje 
ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş 

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ͕�DinisteƌƐƚǀŽ�ƉƌĄĐĞ�Ă�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�
ǀĢĐş��Z, DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ǀŶŝƚƌĂ��Z͕�ƉƎşƉĂĚĢ�ĚĂůƓş�ǌĚƌŽũĞ�ƌĞĂůŝǌĄƚŽƌĂ 
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�şů�6 hĚƌǎĞƚ�Ă�ƌŽǌǀşũĞƚ�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƉƌĞǀĞŶĐŝ�ĚŽŵĄĐşŚŽ�
ŶĄƐŝůş�Ă�ƉŽŵŽĐ�ũĞŚŽ�ŽďĢƚĞŵ 

Popis a 
ǌĚƽǀŽĚŶĢŶş�ĐşůĞ 

�ůĞ�ĚŽƐƚƵƉŶǉĐŚ�ƐƚĂƚŝƐƚŝŬ�ĚŽĐŚĄǌş�Ŭ�ŶĄƌƽƐƚƵ�ƉŽēƚƵ�ŶĂŚůĄƓĞŶĠŚŽ�ĚŽŵĄĐşŚŽ�
ŶĄƐŝůş͕�ǀēĞƚŶĢ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŬǉĐŚ�ƐŬƵƉŝŶ�ŽďĢƚş͕�ũĂŬŽ�ũƐŽƵ�ĚĢƚŝ�Ă�ƐĞŶŝŽƎŝ͘�sǌƌƽƐƚĄ�ƚĂŬ�
ƉŽƚƎĞďĂ�ƵĚƌǎĞƚ�Ă�ŶĂĚĄůĞ�ƌŽǌǀşũĞƚ�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƉƌĞǀĞŶĐŝ�ĚŽŵĄĐşŚŽ�
ŶĄƐŝůş�Ă�ƉŽŵŽĐŝ�ũĞŚŽ�ŽďĢƚĞŵ͘ 

KƉĂƚƎĞŶş�
ǀĞĚŽƵĐş�
k ŶĂƉůŶĢŶş�ĐşůĞ 

x ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐŬĄ� ĨŝŶĂŶēŶş� ƉŽĚƉŽƌĂ� ŶĞǌŝƐŬŽǀǉĐŚ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş� ǀ� ƌĄŵĐŝ�
ĚŽƚĂēŶşĐŚ� ƚŝƚƵůƽ� WƌŽŐƌĂŵ� ƉŽĚƉŽƌǇ� ǀ� ƐŽĐŝĄůŶş� Ă� ǌĚƌĂǀŽƚŶş� ŽďůĂƐƚŝ͕�
ƉƎşƉĂĚŶĢ� WƌŽŐƌĂŵƵ� ƉŽĚƉŽƌǇ� ƉƌĞǀĞŶĐĞ� ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ� Ă� ǌǀǇƓŽǀĄŶş�
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ͘� 

x /ŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚ�ŽďǇǀĂƚĞů�ŵĢƐƚĂ�Ž�ĨŽƌŵĄĐŚ�ĚŽŵĄĐşŚŽ�ŶĄƐŝůş�Ă�o tom, jak 
ƐĞ�ǌĂĐŚŽǀĂƚ�ǀ�ƉƎşƉĂĚĢ͕�ǎĞ�ƐĞ�ƐƚĂŶŽƵ�ũĞŚŽ�ŽďĢƚş�;ƉƎşƐƉĢǀŬǇ�ǀ ZĂĚŶŝēŶşŵ�
zpravodaji k ĚĂŶĠŵƵ�ƚĠŵĂƚƵͿ͘ 

x Realizace ŽƐǀĢƚŽǀĠ ĂŬĐĞ�ͣ;<ͿƌŽŬǇ�ƉƌŽƚŝ�ŶĄƐŝůş͞ ǀŝǌ͘�ǀǉƓĞ��şů�ϰ. 

WƌŽǀĄǌĂŶŽƐƚ�ƐĞ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉŵŝ�
dokumenty 
ŵĢƐƚĂ 

^ƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉ�ƉůĄŶ�ƌŽǌǀŽũĞ�ŵĢƐƚĂ 
x Đşů�ϯ.3 - �ĂũŝƐƚŝƚ�ƵĚƌǎĞŶş�ƉŽǀĢƐƚŝ�ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ�ŵĢƐƚĂ�Ă�ǌĂŵĞǌŝƚ�ǀǇƚǀĄƎĞŶş�

ƐŽĐŝĄůŶĢ�ǀǇůŽƵēĞŶǉĐŚ�ůŽŬĂůŝƚ�ǀĞ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ�Ɛ ŵĢƐƚƐŬŽƵ�ƉŽůŝĐŝş�Ă�WŽůŝĐŝş�
�Z 

<ŽŵƵŶŝƚŶş�ƉůĄŶ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�Ă�ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ�ƐůƵǎĞď�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ŶĂ�ŽďĚŽďş�
2021ʹ2025 

x Đşů� ϯ͘ϯ� ʹ <ƌŝǌŽǀĠ� ƐůƵǎďǇ� ƉƌŽ� ŽďĢƚŝ� ƚƌĞƐƚŶǉĐŚ� ēŝŶƽ͕� ĚŽŵĄĐşŚŽ� ŶĄƐŝůş� Ă�
osoby v ŬƌŝǌŽǀĠ�ƐŝƚƵĂĐŝ 

x cşů�ϱ͘Ϯ�ʹ �ĂũŝƐƚŝƚ�ƉŽĚƉŽƌƵ�Ă�ƉŽŵŽĐ�ŽŚƌŽǎĞŶǉŵ�ƌŽĚŝŶĄŵ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
dopady 
ŽƉĂƚƎĞŶş�ŶĂ�
ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶƵ 

x <ŽŵƉůĞǆŶş�ƎĞƓĞŶş�ƐŝƚƵĂĐĞ�ŽďĢƚŝ, iŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş�ƉƌĄĐĞ�Ɛ ŽƐŽďŶŽƐƚş�ŽďĢƚŝ. 
x WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐŬĄ͕�ŵŽƌĄůŶş͕�ŵĂƚĞƌŝĄůŶş�Ă�ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶş�ƉŽŵŽĐ�ŽďĢƚĞŵ�

ƚƌĞƐƚŶǉĐŚ�ēŝŶƽ - pomoc v ŽďůĂƐƚŝ�ŬƌŝǌŽǀĠ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐĞ͕�ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŚŽ�
ƵďǇƚŽǀĄŶş͕�ŽƌŝĞŶƚĂĐĞ�ǀ ƐŝƚƵĂĐŝ�Ă�ŶĄǀƌŚƵ�ŵŽǎŶŽƐƚş�ĚĂůƓşŚŽ�ƎĞƓĞŶş. 

x VǇƓƓş�ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚ�ǀĞƎĞũŶŽƐƚŝ�Ă�ŝŶƐƚŝƚƵĐş�Ž�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞ�ƚƌĞƐƚŶǉĐŚ�
ēŝŶƽ. 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉ�
ƚĞƌŵşŶ 
realizace 

Po celou dobu realizace KPPK 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
ǀǉƐƚƵƉǇ 

x /ŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚ� ĐŽ� ŶĞũƓŝƌƓşŚŽ� ŽŬƌƵŚƵ� ŽƐŽď� Ž� ƐŬƌǇƚǉĐŚ� ŚƌŽǌďĄĐŚ�
ĚŽŵĄĐşŚŽ�ŶĄƐŝůş. 

x ^ŶşǎĞŶş�ŽďĂǀ�ŽďĢƚŝ�ǌ ŶĄƐůĞĚŶĠ�ƌĞĂŬĐĞ�ŶĄƐŝůŶĠ�ŽƐŽďǇ. 
x sǇŚůĞĚĄŶş�ŽĚďŽƌŶĠ�ƉŽŵŽĐŝ. 

ZĞĂůŝǌĄƚŽƎŝ ^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�SKP-CENTRUM o.p.s.͕�K^WK�͕�WƌŽďĂēŶş�Ă�
ŵĞĚŝĂēŶş�ƐůƵǎďĂ��Z͕��şůǉ�ŬƌƵŚ�ďĞǌƉĞēş͕�ǌ͘Ɛ͕͘�ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞůĠ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď͕�
�ĢƚƐŬĠ�ĐĞŶƚƌƵŵ�sĞƐŬĄ͕�EĞŵŽĐŶŝĐĞ�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ�Ă͘Ɛ͘�ʹ WĂƌĚƵďŝĐŬĄ�
nemocnice 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
zdroje 
ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş 

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ͕�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ƉƌĄĐĞ�Ă�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�
ǀĢĐş��Z, ƉƎşƉĂĚŶĢ�ĚĂůƓş�ǌĚƌŽũĞ�ƌĞĂůŝǌĄƚŽƌĂ 
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�şů�7 �ŬƚŝǀŶĢ�ƉƎŝƐƚƵƉŽǀĂƚ�Ŭ ĐŝǌŝŶĞĐŬĠ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�
ŵĢƐƚĂ 

Popis a 
ǌĚƽǀŽĚŶĢŶş�ĐşůĞ 

V ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ǎŝũĞ�Ă�ƉƌĂĐƵũĞ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ�ǀşĐĞ�ũĂŬ�ϭϮ 000 
ĐŝǌŝŶĐƽ͕�ŬƚĞƎş�ŵĂũş�ƐǀĠ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŬĠ�ƉŽƚƎĞďǇ�ŝ�ƉƌŽďůĠŵǇ͕�ǀēĞƚŶĢ�ũĂǌǇŬŽǀĠ�ďĂƌŝĠƌǇ͕�
ďǇĚůĞŶş͕�ǌĚƌĂǀŽƚŶş�ƉĠēĞ�ĂƉŽĚ͘�:Ğ�ƉŽƚƎĞďĂ�ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂƚ�ƚƵƚŽ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬƵ͕�
ƌŽǌŬƌǉǀĂƚ�ƐǇƐƚĠŵŽǀĠ͕�ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŶş ĐŚǇďǇ�Ă�ƵƐŝůŽǀĂƚ�Ž�ũĞũŝĐŚ�ŽĚƐƚƌĂŶĢŶş͘ 

KƉĂƚƎĞŶş�
ǀĞĚŽƵĐş�
k ŶĂƉůŶĢŶş�ĐşůĞ 

x WŽŬƌĂēŽǀĄŶş�ǀ�ĂŬƚŝǀŝƚĄĐŚ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ŶĂ�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŝŶƚĞŐƌĂĐĞ�ĐŝǌŝŶĐƽ. 
x WŽŬƌĂēŽǀĄŶş�ǀ�ũĞĚŶĄŶşĐŚ�ƐĞ�ǌĄƐƚƵƉĐŝ�ĚŽƚēĞŶǉĐŚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚĞǀ͕�ǌĄƐƚƵƉĐƽ�

ǌĂŵĢƐƚŶĂǀĂƚĞůƽ� Ă� ǌĄƐƚƵƉĐƽ� ĚĂůƓşĐŚ� ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶǉĐŚ� ƐƵďũĞŬƚƽ� Ă�
ĂŬƚŝǀŶş� ƷēĂƐƚ� ǀ� ĞǆƉĞƌƚŶş� ƉƌĂĐŽǀŶş� ƐŬƵƉŝŶĢ� ƉƎŝ� Ds�Z͕� ƐůŽǎĞŶĠ� ǌĞ�
ǌĄƐƚƵƉĐƽ�Ds�Z͕�ǌĄƐƚƵƉĐƽ�ƐĂŵŽƐƉƌĄǀ͕�ƉŽƎĄĚŬŽǀĠ�Ă�ĐŝǌŝŶĞĐŬĠ�ƉŽůŝĐŝĞ. 

x s�ƐŽƵůĂĚƵ�Ɛ�DĞƚŽĚŝŬŽƵ�ǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶş�ƷǌĞŵŶşĐŚ�ŶĄƌŽŬƽ�ƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚ�
ǌſŶ�;ŵĂƚĞƌŝĄů�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ�ƉƌƽŵǇƐůƵ�a obchodu z 11. 4. 2018) usilovat 
Ž�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ĨŝŶĂŶēŶşĐŚ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ�ŽĚ�ƐƚĄƚƵ�ŶĂ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ�ǀ�ŽďůĂƐƚŝ�
ĚŽƉƌĂǀǇ͕� ƓŬŽůƐƚǀş͕� ďǇĚůĞŶş� Ă� ůĠŬĂƎƐŬĠ� ƉĠēĞ� ǀ� ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ� Ɛ� ƌŽǌǀŽũĞŵ�
ƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚ�ǌſŶ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ. 

x sǇƚǀŽƎĞŶş�ĨƵŶŬēŶşŚŽ�Ă�ƐƚĂďŝůŶşŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ƉƌĄĐĞ�Ɛ�ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶŽƵ�ǌĂ�
ƷēĞůĞŵ�ďĞǌƉƌŽďůĠŵŽǀĠŚŽ�ƐŽƵǎŝƚş�Ɛ�ŵĂũŽƌŝƚŶş�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚş. 

x hĚƌǎĞŶş�ƉŽǌŝĐĞ�ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĂ�ƉƌŽ�ĐŝǌŝŶĐĞ. 
x sǇƚǀŽƎĞŶş�ŝŶĨŽƌŵĂēŶş�ďƌŽǎƵƌǇ�Ɛ ŬŽŵƉůĞǆŶşŵŝ�ŝŶĨŽƌŵĂĐĞŵŝ�ƉƌŽ�ĐŝǌŝŶĐĞ 
x WƎŝũĞƚş� ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚŝ� ǌĂŵĢƐƚŶĂǀĂƚĞůĞ� ŶĂ� ǌĂũŝƓƚĢŶş� ƵďǇƚŽǀĄŶş�

ǌĂŵĢƐƚŶĂŶǉĐŚ�ĐŝǌŝŶĐƽ. 
x �ƉĞůĂĐĞ�ŶĂ�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ǌĚƌĂǀŽƚŶş�ƉĠēĞ�ƉƌŽ�ĐŝǌŝŶĐĞ. 
x ZŽǌǀŽũ� ƐǇƐƚĠŵŽǀĠ� ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ� Ă� ǀǌĄũĞŵŶŽƵ� ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚ� ƐĞ�

ǌĂŵĢƐƚŶĂǀĂƚĞůŝ͕� �ŝǌŝŶĞĐŬŽƵ� ƉŽůŝĐŝş� �Z͕� ƉƌĂĐŽǀŶşŵŝ� ĂŐĞŶƚƵƌĂŵŝ͕�
ŶĞǌŝƐŬŽǀǉŵŝ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞŵŝ�Ătd. 

x Podpora nĂǀǉƓĞŶş�ƉŽēƚƵ�ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ�ŶĂ�K�DW�WĂƌĚƵďŝĐe. 

WƌŽǀĄǌĂŶŽƐƚ�ƐĞ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉŵŝ�
dokumenty 
ŵĢƐƚĂ 

^ƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉ�ƉůĄŶ�ƌŽǌǀŽũĞ�ŵĢƐƚĂ 
x 3.1 ʹ sǇƚǀĄƎĞƚ�ƉŽĚŵşŶŬǇ�ƉƌŽ�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƉŽĚŶŝŬĄŶş�Ă�ǌĂŵĢƐƚŶĂŶŽƐƚ 
x Đşů�ϯ͘ϯ�- �ĂũŝƐƚŝƚ�ƵĚƌǎĞŶş�ƉŽǀĢƐƚŝ�ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ�ŵĢƐƚĂ�Ă�ǌĂŵĞǌŝƚ�ǀǇƚǀĄƎĞŶş�

ƐŽĐŝĄůŶĢ�ǀǇůŽƵēĞŶǉĐŚ�ůŽŬĂůŝƚ�ǀĞ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ�Ɛ ŵĢƐƚƐŬŽƵ�ƉŽůŝĐŝş�Ă�WŽůŝĐŝş�
�Z 

<ŽŵƵŶŝƚŶş�ƉůĄŶ�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�Ă�ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ�ƐůƵǎĞď�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ŶĂ�ŽďĚŽďş�
2021ʹ2025 

x Đşů� ϯ͘6 ʹ �ĂĐŚŽǀĄŶş� Ă� ƌŽǌǀŽũ� ƐůƵǎĞď� ƉƌŽ� ĐŝǌŝŶĐĞ� Ă� ĞƚŶŝĐŬĠ� ŵĞŶƓŝŶǇ�
v WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ� 

x cşů� 3.7 ʹ sǌĚĢůĄǀĄŶş� ĚĢƚş� Ă� ĐŝǌŝŶĐƽ� Ă� ĞƚŶŝĐŬǉĐŚ ŵĞŶƓŝŶ͕� ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�
ĚŽƐƉĢůǉĐŚ� 

x Đşů�ϯ͘ϵ�ʹ Stabilizace ĐŝǌŝŶĞĐŬĠ�ƉŽůŝƚŝŬǇ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŵĢƐƚĂ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
dopady 
ŽƉĂƚƎĞŶş�ŶĂ�
ĐşůŽǀŽƵ�ƐŬƵƉŝŶƵ 

x �ĂēůĞŶĢŶş ĐŝǌŝŶĐƽ ĚŽ�ŵĂũŽƌŝƚŶş�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͕�ƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶş�ĚŝƐŬƌŝŵŝŶĂci. 
x KŵĞǌĞŶş�ƌŝǌŝŬĂ�ƐŽĐŝĄůŶşŚŽ�ǀǇůŽƵēĞŶş. 
x Pomoc s ƉƎĞŬŽŶĄŶşŵ�ŬƵůƚƵƌŶş�Ă�ũĂǌǇŬŽǀĠ�ďĂƌŝĠƌǇ. 
x ZůĞƉƓĞŶş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƐŝƚƵĂĐĞ ĐŝǌŝŶĐƽ ;ũĂǌǇŬŽǀĠ�ŬƵƌǌǇ͕�ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş�ĂƉŽĚ͘Ϳ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉ�
ƚĞƌŵşŶ 
realizace 

Po celou dobu realizace KPPK 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
ǀǉƐƚƵƉǇ 

x �ǀǉƓĞŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�ǀĞ�ŵĢƐƚĢ 
x �ƉƌĂĐŽǀĄŶş�ŝŶĨŽƌŵĂēŶşŚŽ�ŵĂƚĞƌŝĄůƵ�ƉƌŽ�ĐŝǌŝŶĐĞ 
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�ĄǀĢƌ� 
:ŝǎ�ƉŽ�ůĠƚĂ�ũĞ�ŵŶŽŚŽ�ƐƵďũĞŬƚƽ�ǌĂƉŽũĞŶŽ�ĚŽ�ƉůŶĢŶş�ŵĢƐƚƐŬǉĐŚ�ƉƌŽŐƌĂŵƽ prevence kriminality. Aby byla 
ƉƌĞǀĞŶĐĞ�ĞĨĞŬƚŝǀŶş͕�ŵƵƐş�ƐĞ�ũĞĚŶĂƚ�Ž�ƉƌŽǀĄǌĂŶǉ�ƐǇƐƚĠŵ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ�ǀƓĞĐŚ�ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶǉĐŚ�ŝŶƐƚŝƚƵĐş͘�s�
WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�ƉƽƐŽďş�ŶĂƉƎşŬůĂĚ�<ŽŵŝƐĞ�ƉƌŽ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ�Ă�ƉƌĞǀĞŶĐŝ�ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇ�ēŝ�ƉƌĂĐŽǀŶş�ƐŬƵƉŝŶǇ�
ŬŽŵƵŶŝƚŶşŚŽ�ƉůĄŶŽǀĄŶş͕�ŬĚĞ�ũĞ ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĄŶ�ũĂŬ�ƐƚĄƚŶş͕�ƚĂŬ�ŶĞƐƚĄƚŶş�ƐĞŬƚŽƌ͘��şŬǇ�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ�ŵĞǌŝ�
ƐƵďũĞŬƚǇ�ǀǇƚǀĄƎşŵĞ�ŽƚĞǀƎĞŶĠ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş�ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ�Ɛ�ĐşůĞŵ�ŶĂƉůŸŽǀĂƚ�ǌĄƐĂĚŶş�Đşů�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ďĞǌƉĞēş�Ă�
ƉŽĐŝƚƵ�ďĞǌƉĞēş�ŽďēĂŶƽ�ŵĢƐƚĂ͘ 

 

  

ZĞĂůŝǌĄƚŽƎŝ ^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�Dinisterstvo vnitra �Z͕�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ƉƌĄĐĞ�Ă�
ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ǀĢĐş��Z͕�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ, �ĞŶƚƌƵŵ�ŶĂ�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŝŶƚĞŐƌĂĐĞ�ĐŝǌŝŶĐƽ�ƉƌŽ�
WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ͕�DŽƐƚ�ƉƌŽ�Ž͘Ɖ͘Ɛ͘ 

WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ�
zdroje 
ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş 

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ͕�DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ƉƌĄĐĞ�Ă�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�
ǀĢĐş��Z, DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ǀŶŝƚƌĂ��Z͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ĚĂůƓş�ǌĚƌŽũĞ�ƌĞĂůŝǌĄƚŽƌĂ 
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Seznam zkratek 
SSP ʹ ^ƚĄƚŶş�ƐŽĐŝĄůŶş�ƉŽĚƉŽƌĂ 
ORP ʹ Obce s ƌŽǌƓşƎĞŶŽƵ�ƉƽƐŽďŶŽƐƚş 
HN ʹ ,ŵŽƚŶĄ�ŶŽƵǌĞ 
jW�ʹ jƎĂĚ�ƉƌĄĐĞ 
VV ʹ sǉŬŽŶ�ǀĂǌďǇ 
VTOS ʹ sǉŬŽŶ�ƚƌĞƐƚƵ�ŽĚŶĢƚş�ƐǀŽďŽĚǇ 
OSPOD ʹ KĚĚĢůĞŶş�ƐŽĐŝĄůŶĢ�ƉƌĄǀŶş�ŽĐŚƌĂŶǇ�ĚĢƚş 
OSSP ʹ KĚĚĢůĞŶş�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď�Ă�ƉƌĞǀĞŶĐĞ 
MmP ʹ DĂŐŝƐƚƌĄƚ�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ 
FOD ʹ &ŽŶĚ�ŽŚƌŽǎĞŶǉĐŚ�ĚĢƚş 
PPP ʹ Pedagogicko ʹ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐŬĄ�ƉŽƌĂĚŶĂ 
SVP ʹ ^ƚƎĞĚŝƐŬŽ�ǀǉĐŚŽǀŶĠ�ƉĠēĞ 
EZ�W��Z�ʹ EĄƌŽĚŶş�ƌĂĚĂ�ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ�ƉŽƐƚŝǎĞŶǉĐŚ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝŬǇ 
OAMP ʹ KĚďŽƌ�ĂǌǇůŽǀĠ�Ă�ŵŝŐƌĂēŶş�ƉŽůŝƚŝŬǇ 
W�Z�ʹ WŽůŝĐŝĞ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝky 
<\W��ʹ <ƌĂũƐŬĠ�ƎĞĚŝƚĞůƐƚǀş�ƉŽůŝĐŝĞ�WĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽ�ŬƌĂũĞ 
OCP ʹ KĚďŽƌ�ĐŝǌŝŶĞĐŬĠ�ƉŽůŝĐŝĞ 
MP ʹ DĢƐƚƐŬĄ�ƉŽůŝĐŝĞ 
PCO ʹ WƵůƚ�ĐĞŶƚƌĂůŝǌŽǀĂŶĠ�ŽĐŚƌĂŶǇ 
OSMP ʹ KƉĞƌĂēŶş�ƐƚƎĞĚŝƐŬŽ�DĢƐƚƐŬĠ�ƉŽůŝĐŝĞ 
APK ʹ Asistent prevence kriminality 
DaDd��Zʹ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ƓŬŽůƐƚǀş͕�ŵůĄĚĞǎĞ�Ă�ƚĢůŽǀǉĐŚŽǀǇ 
Ds��Z�ʹ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ǀŶŝƚƌĂ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝŬǇ 
DW^s��Z�ʹ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ƉƌĄĐĞ�Ă�ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ�ǀĢĐş 
CZSO ʹ �ĞƐŬǉ�ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŬǉ�ƷƎĂĚ 
���ʹ �ĞƐŬĠ�ĚƌĄŚǇ 
Ka<^�ʹ KĚďŽƌ�ƓŬŽůƐƚǀş͕�ŬƵůƚƵƌǇ�Ă�ƐƉŽƌƚƵ 
�Z�ʹ �ĞƐŬĄ�ƌĞƉƵďůŝŬĂ 
MHD ʹ DĢƐƚƐŬĄ�ŚƌŽŵĂĚŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ 
<\W�ʹ KrĂũƐŬĠ�ƎĞĚŝƚĞůƐƚǀş�ƉŽůŝĐŝĞ 
d��ʹ ƚƌĞƐƚŶǉ�ēŝŶ 
jDK�ʹ jƎĂĚ�ŵĢƐƚƐŬĠŚŽ�ŽďǀŽĚƵ 
BH ʹ �ůŽŬŽǀĄ�ƉŽŬƵƚĂ�ƵŚƌĂǌĞŶĄ�ŶĂ�ŵşƐƚĢ 
BN ʹ �ůŽŬŽǀĄ�ƉŽŬƵƚĂ�ŶĞƵŚƌĂǌĞŶĄ�ŶĂ�ŵşƐƚĢ 
LDN ʹ >ĠēĞďŶĂ�ĚůŽƵŚŽĚŽďĢ�ŶĞŵŽĐŶǉĐŚ 
�ha�ʹ �ĄŬůĂĚŶş�ƵŵĢůĞĐŬĄ�ƓŬŽůĂ 
OD ʹ KďĐŚŽĚŶş�Ěƽŵ 
GPS ʹ 'ůŽďĄůŶş�ƉŽůŽŚŽǀĂĐş�ƐǇƐƚĠŵ 
ZmP ʹ �ĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽ�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ 
 
o.p.s. - ŽďĞĐŶĢ�ƉƌŽƐƉĢƓŶĄ�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ 
ǌ͘Ʒ͘�- ǌĂƉƐĂŶǉ�ƷƐƚĂǀ 
z.s. - ǌĂƉƐĂŶǉ�ƐƉŽůĞŬ 
 



 

Strana 1 (celkem 2)  
 

 

  
Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 Příloha usnesení č. 1 
 
 
 

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, usnesením č. Z/xxxx/2022 
ze dne 20.1.2022 schvaluje tento 

 
 

dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace  
 

Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku 
 

schválené dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 
(dále také jen „Zřizovací listina“): 

 

 
Čl. I 

 
Článek II Zřizovací listiny (Základní údaje o organizaci) se v části „Pracoviště organizace“ na konci doplňuje 
o text tohoto znění: 

 „3. Mateřská škola a školní jídelna – výdejna 
         K Dubině 693, 530 06 Pardubice“. 

 
 
 
 

Čl. II 
 

1. Ostatní ujednání Zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změny 
a v platnosti. Tento dodatek č. 6 ke Zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1.2.2022. 
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2. Tento dodatek č. 6 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola 
Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku schválené dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5.  

 
 
V Pardubicích dne …………………………… 

 
 

______________________________________ 
Ing. Martin Charvát  
primátor statutárního města Pardubic 


