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MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do Rady města ze dne 17.1.2022:
Na základě usnesení RM č. 583 ze dne 9.11.2021 byl pořízen znalecký posudek na stanovení ceny tržní hodnoty 
předmětu prodeje. Cena byla stanovena ve výši 160,- Kč/m2. O této ceně jsme informovali Český rybářský svaz, z.s., 
místní organizaci Lysá nad Labem, a ta e-mailem ze dne 9.12.2021 potvrdila, že s cenou 160,- Kč/m2 souhlasí.
Důvodová zpráva do RM dne 9.11.2021:
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá 
nad Labem, písemností ze dne 7.10.2021 vedenou pod č.j. SM/84851/2021/Jav požádal o odkup části obecního 
pozemku parc.č. 3470 v k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Okrouhlík. Jedná se o celkovou plochu cca 476 m2. Předmět 
prodeje je součástí části pozemku, kde kdysi byly hrázky ve vodní ploše zvané Okrouhlík. Časem však hrázky zanikly a v 
současné době jsou zaplaveny a tvoří tak celistou vodní plochu s Okrouhlíkem. ČRS MO Lysá nad Labem nabízí celkovou 
kupní cenu 25 000,- Kč.

Příloha:
- žádost ze dne 7.10.2021
- informace z KN o pozemku p.č. 3470 k.ú. Lysá n.L.
- snímek z katastrální mapy se zákresem předmětu prodeje
- letecký snímek předmětu prodeje
- znalecký posudek 10-21
- email ze dne 9.12.2021

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
na prodej částí obecního pozemku parc. č. 3470, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad 
Labem, které tvořily hrázky ve vodní ploše Okrouhlík, jejichž výměra bude určena vypracovaným geometrickým 
plánem, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, se sídlem Poděbradova 
1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na 
vklad do katastru nemovitostí. Záměr bude zveřejněný až po pořízení geometrického plánu na dělení pozemku parc.č. 
3470 v k.ú.Lysá nad Labem prodávajícím.

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku

Nekryto VS 712 75 200,00 Kč

příjem za prodej nemovitostí

Pokud bude dle geometrického plánu výměra 476 m2 a jednotková cena 160 Kč/m2

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

20. 10. 2021 Výbory Výbor pro správu majetku města

3 doporučuje ke schválení

prodej části pozemku p.č. 3470 k.ú. Lysá nad Labem dle podané žádosti za cenu 25 000,- Kč. Dne 1.12.2021 byl výbor
seznámen s cenou dle znaleckého posudku a doporučil oslovit Český rybářský svaz, z.s., místní organizaci Lysá nad
Labem, zda s cenou 160,- Kč/m2 souhlasí.

Bod programu č. 01



Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 583 ze dne 9.11.2021:Rada města Lysá nad Labem ukládá odboru správy majetku zajistit vypracování 
znaleckého posudku na část pozemku p.č. 3470 v k.ú. Lysá nad Labem a projednání ve Výboru pro správu majetku. 
Termín: 31.12.2021.
Rada města usnesení č. 16 ze dne 17.1.2022: Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, na prodej části obecního pozemku parc.číslo 3470 o výměře cca 476 m2, druh pozemku
ostatní
plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem,
IČ: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160 Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí
náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Záměr bude zveřejněný až po vypracování
geometrického plánu na dělení pozemku p.č. 3470 v k.ú. Lysá nad Labem,
II. předkládá Zastupitestvu města na nejbližší zasedání návrh prodeje části pozemku parc.č. 3470 v k.ú. Lysá nad
Labem dle bodu I. k projednání.

Bod programu č. 01
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Městský úřad Lysá nad Labt 

Došlo: 2021-10-07 09:40:58

č. j.: MULNL-SM/84851/2021 

Listů: 1 Příloh: 1

1 111111 11111 11111 IIIII IIIII IIII 111111 11111 11111 11111 1111 1111 
2•1371-2021 

Městský úřad Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23/1 

289 22 Lysá nad Labem 

Věc: Žádost odkoupení části pozemku 3470 v k.ú. Lysá nad Labem. 

Žádáme o odkoupení části pozemku č.kat. 3470 v k.ú.Lysá nad Labem o výměře cca 476m2
, 

viz přiložený návrh. 
Části pozemku kdysi tvořily hrázky ve vodní ploše v lokalitě Okrouhlík. Časem zanikly a 
v současné době jsou zaplaveny. 
Náš záměr. 
Sjednotit pozemky v lokalitě Okrouhlík a zanést do katastru nemovitostí v souladu se 
skutečností. 
Za odkup části pozemku č.kat. 3470 v k.ú.Lysá nad Labem o výměře cca 476m nabízíme 
úhrnnou cenu 25.000,- Kč, kterou schválila členská schůze ČRS MO Lysá nad Labem dne 
18.9.2021. 
Děkujeme za kladné vyřízení. 

V Lysé nad Labem S.října 2021 

Český ryóářsKJI svaz,z.s. 
místní organizace Lysá naá La.Eem / 

ul Poálóraáova 1677 
289 22 Lysá naá Labem 7 

XXXXXXXXXXXXX 

Předseda ČRS, z.s., MO Lysá nad Labem 

XXXXXXXXXXXXX 

Jednatel ČRS, z.s., MO Lysá nad Labem 

Přílohy: informace o pozemku 



·mace o pozemku I Nahlížení do katastru nemovitosti https :/ /nah I izen idokn .cuzk.cz/ZobrazObjekt. aspx?encrypted=pRq D6 ... 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 

Obec: 

Katastrální území: 

Číslo LV:

Výměra [m2]: 

Typ parcely: 

3470@ 

ysá nad Labem [537454]@ 

ysá nad Labem [689505] 

3183 

2292 

Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Graficky nebo v digitalizované mapě 

ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 
�----- - - - -

Vlastnické právo 

MF,sto Ly:;á nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy . 

. ,/' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Podíl 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad 12ro Středočeský kraj.

Katastrální 12racoviště Nymburk@ 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 27.10.2021 07:00. 

© 2004 - 2021 Čclý uřad zerneměř,cký a katastraln,B" Verze 6.1.2 b0 [WWW6] 

27.10.2021 7:57 
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Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

27. 10. 2021

 Javorčíková

1 : 3 774

Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK

100 m



Z N A L E C K Ý    P O S U D E K 
číslo položky: 10-21 

Znalecký posudek je podán v oboru stavebnictví, odvětví stavby vodní a zemědělské. 

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 
     Ocenění nemovitých věcí, pozemek par. č. 3470, ostatní komunikace, ostatní plocha, vedené na LV 

3183, k. ú. Lysá nad Labem v souvislosti s požadavkem na stanovení ceny obvyklé nebo tržní hodnoty a 

cenou zjištěnou, podle ustanovení vyhl. č. 488/2020 Sb., § 1c, odst. (1).  

    V katastru nemovitosti vedená inženýrská stavba je podle § 6, odst. (1) a) vyhlášky oceněna dle územního 

plánu pro nezemědělské využití (viz příloha č. 1. a č. 2. znaleckého posudku) podle § 4, odst. (3) jako 

inženýrská stavba, pozemek zastavěný (ostatní komunikace), bez sítí. Anomálie přitom je, že část 

„komunikace” je skutečně vodní plochou, jako součást vodní stavby rybníka Okrouhlík. Požadavek vlastníka 

a uživatele rybníka, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lysá nad Labem, je uvést nesrovnalosti do 

pořádku, tedy tyto vodní plochy odkoupit (viz zdůraznění graficky v příloze č. 2. a č. 5. znaleckého posudku). 

Znalec: Ing. Miroslav Fejfar 

Pod Jarovem 2029/16 

130 00 Praha 3 

Zadavatel: Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor správy majetku, 

pan Ing. Vladimír Kopecký 

Husovo náměstí 23/1 

289 22 Lysá nad Labem 

Číslo jednací: 10-21

Počet stran: 21 a 21 listů příloh  Počet vyhotovení: 2 Vyhotovení číslo: 1

Podle stavu ke dni: 17. 11. 2021 Vyhotoveno: V Praze 23. 11. 2021



- 2 -

1. ZADÁNÍ

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
Na základě požadavku Městského úřadu Lysá nad Labem je vyžadováno ocenění obvyklou cenou - 

tržní hodnotou, provedení ocenění znaleckým posudkem ke dni 17. 11. 2021, den zjištění 

porovnávacích nabídek a prohlídky v in situ, k prodeji podobných pozemků, vedené na LV 3183, 

pro část par. č. 3470, k. ú. Lysá nad Labem. 

1.2. Účel znaleckého posudku 
Uvedeno pod bodem “Stručný popis předmětu ZP“, se stanovením tržní hodnoty, kdy pro zjištění 

obvyklé ceny, neměl znalec relevantní podklad. Využity údaje z Internetu „SReality.cz”, kde 

zjištěno poměrně velké množství nabídek i když ne vždy odpovídající zkoumanému případu 

rybníka Okrouhlík, resp. pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, ze kterého je oddělována 

dílčí část pozemku k prodeji.   

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
posudku 
Poskytnuty podklady zadavatelem a zaslány v elektronické podobě (viz příloha č. 1. a č. 4. 

znaleckého posudku). Pozemek byl znalcem prohlédnut a dokumentováno (viz příloha č. 10. 

znaleckého posudku), dále využity z internetu podklady cuzak.cz (viz příloha č. 5. až č. 8. 

znaleckého posudku). 

1.4. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 17. 11. 2021 za přítomnosti jen znalce. 

2. VÝČET PODKLADŮ

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 

A. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat

Jako hlavním zdrojem dat je vlastní předmět znaleckého posudku, tedy oceňované nemovité věci -

pozemek je definovaný Zadavatelem.

Dalšími zdroji dat jsou informace a data poskytovaná katastrálními úřady, stavebními úřady,

obecními úřady, statistickým úřadem, úřady orgánů státní správy, bankami, poradenskými

společnostmi, legislativou, odbornou literaturou, apod. a informační databáze, jako je e-

government, webové stránky úřadů a měst, katastr nemovitostí, registr smluv, Regionální

informační servis (RIS), e-portál územních samospráv (e-PUSA), realitní servery, aplikace na

vyhledávání realizovaných prodejů, apod.

Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 

Podklady předané Zadavatelem 
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1. Identifikace předmětu ocenění.

2. Objednávka Zadavatele - e mail ze dne 16. 11. 2021.

Podklady a informace zjištěné Zpracovatelem 

1. Skutečnosti zjištěné z uvedené dokumentace a z podkladů znalce.

2. Výpis z katastru nemovitostí, Informace o pozemku prokazující stav evidovaný k datu 16. 11.

2021,  LV 3183 pro k. ú.  a obec Lysá nad Labem.

3. Snímky z ortofoto mapy a katastru nemovitostí.

4. Anoncované prodeje rybníků bez omezení místa situování, zjištěné v „SReality“ (viz příloha č. 9.

znaleckého posudku).

Použitá literatura 

1. Nemovitosti - Oceňování a právní vztahy - 4. přepracované a doplněné vydání, autoři Prof. Ing.

Albert Bradáč, DrSc., Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Ing. Vítězslava Hlavinková, ISBN AS92210,

nakl.: LINDE, 2007.

2. Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. - Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí I. vydání Brno

2016, ISBN 978-80-7204-930-1.

3. Mezinárodní oceňovací standardy 2017, zpracovatel překladu do českého jazyka ASA Europe,

z.s., Karolínská 654/2, 186 00 Praha, vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. 2018, ISBN 978-80-

87865-44-6.

4. Komentář k určování obvyklé ceny – komentář MF ČR.

Internetové zdroje 

1. https://mapy.cz

2. https://nahlizenidokn.cuzk.cz

3. https://www.cuzk.cz/aplikace-dp

4. https://www.justice.cz

5. https://www.wikipedia.org

6. https://mfcr.cz

Použité zákony a vyhlášky 

1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění.

2. Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

3. Vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti.

4. Vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném.

5. Zákon č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve

znění pozdějších předpisů.

Identifikace nemovité věci: 

      Pozemek: par. č. 3470 o výměře 2 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, 

kdy pozemek se nachází v k. ú. a obec Lysá nad Labem, zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk na LV č. 3183. 

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
1. Informace o pozemku par. č. 3470 od zadavatele (příloha č. 1. znaleckého posudku);

2. Výřez z grafického plánu katastru s dotčenou parcelou od zadavatele (příloha č. 2. znaleckého

posudku);
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3. Výřez z grafického plánu katastru s dotčenou parcelou a okolních parcel, ortofoto od zadavatele

(příloha č. 3. znaleckého posudku);

4. Výřez z ÚP města Lysá nad Labem s dotčenou parcelou od zadavatele (příloha č. 4. znaleckého

posudku);

5. Katastrální mapa se zvýrazněním prodávaných částí par. č. 3470, cuzak.cz ze dne 16. 11.

2021(příloha č. 5. znaleckého posudku);

6. Širší záběr SV okraje Lysá nad Labem na katastrální mapě + ortofoto v měř. 1:1000 (příloha č.

6. znaleckého posudku);

7. Informace o pozemku par. č. 3272/8, pro ověření okolních vlastníků s částí vodní plochy

rybníka Okrouhlík (příloha č. 7. znaleckého posudku);

8. Informace o pozemku par. č. 2963/1 pro ověření vlastníků s vodní plochou, rybníka Okrouhlík,

nesprávně vedený druh pozemku, trvalý travní porost ze dne 16. 11. 2021 (příloha č. 8.

znaleckého posudku);

9. Doklad se získanými rybníky k prodeji a s požadovanými parametry vyžádané znalcem z

Internetu „SReality.cz” ze dne 17. 11. 2021 pro 19 inzerátů s uvedenými cenami (příloha č. 9.

znaleckého posudku);

10. Fotodokumentace s popisem ze dne  17. 11. 2021 pro oblast J strany rybníka Okrouhlík s par. č.

3470, k. ú. Lysá nad Labem (příloha č. 10. znaleckého posudku);

11. Osvědčení ze semináře „Tvorba cenových map” z 11. 6. 2019 (příloha č. 11. znaleckého

posudku);

12. Osvědčení ze semináře „Obvyklá cena v legislativě a v praxi” ze dne 5. 3. 2009 (příloha č. 12.

znaleckého posudku);

13. Certifikát z absolvovaného mezinárodního kurzu expertízy stavebních konstrukcí, uskutečněné

dne 29. 11. 2019 v Praze v gesci KSZ ČR, o. s.; ČVUT - FS; ASN Experts & Consultans s. r. o. s

licencí No 310001- 116742004 pro Ing. Miroslava Fejfara (příloha č. 13. znaleckého posudku);

2.3. Věrohodnost zdroje dat 
Zpracovatel použité informace považuje za věrohodné ze strany poskytovatele těchto informací, 

přičemž je nutno zdůraznit, že závazným údajem katastru jsou pouze parcelní čísla pozemků a 

názvy katastrálních území. 

2.4. Základní pojmy a metody ocenění 
Specifikace kategorie hodnoty 

Hodnota je ekonomický pojem, který lze chápat jako vztah mezi určitým subjektem a objektem. 

Hodnota není objektivní vlastností. Je závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, z jehož 

hlediska je určována. Cena je historická skutečnost. Naproti tomu, hodnota není skutečnost, ale 

odhad pravděpodobné ceny, která by měla být zaplacena za zboží nebo služby v dané době 

v souladu s konkrétní definicí (kategorií) hodnoty. Následující dva body zdůvodňují volbu 

konkrétní kategorie hodnoty a definují ji v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy. 

Kategorie hodnoty nebo také standard hodnoty je v odborné literatuře (Miloš Mařík a kolektiv, 

Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 3. upravené a rozšířené 

vydání – Praha 2011: Ekopress, s.r.o. ISBN 978-80-86929-67-5, Kategorie (standardy) hodnoty, str. 

21-22) popisován následovně:

„…můžeme podle rozlišit několik základních kategorií hodnoty … (lze mluvit též o standardech

hodnoty nebo typech hodnoty). Tyto kategorie v podstatě plynou z následujících praktických otázek:

Kolik je ochoten … zaplatit běžný zájemce, kolik bychom mohli dostat na trhu? Jaké je tedy tržní

ocenění?
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Jakou má … hodnotu z hlediska konkrétního kupujícího? … ocenění investiční (netržní) hodnotou. 

Jakou hodnotu lze považovat za nejméně spornou? … ocenění plní arbitrážní funkci.  

Z těchto hledisek lze rozeznávat tržní hodnotové báze a tzv. netržní úrovně hodnoty 

Z těchto hledisek lze rozeznávat tržní hodnotové báze a tzv. netržní úrovně hodnoty (dle IVS jde o 

tzv. Investiční hodnotu) založené na jiné definici než tržní hodnota. Vedle tohoto tržního oceňování 

se v určitých legislativně vymezených případech aplikuje též administrativní oceňování…“ 

Administrativní ocenění se používá v zákonem předepsaných případech, kdy zákonodárce požaduje 

určení určitého administrativního poplatku (nejčastěji daně) nezávisle na změně tržních podmínek.  

Rozbor účelu ocenění vzhledem k volbě kategorie hodnoty 

Účelem použití znaleckého posudku je ocenění majetku zjištěnou cenou - tržní hodnota a cena 

obvyklá pro jeho odkoupení. 

Cena zjištěná 

Podle „Komentáře k určování obvyklé ceny“ vydaného Ministerstvem financí ČR je cena zjištěná 

definována : 

   „Někdy nesprávně označována jako cena administrativní či úřední, je cena určená podle 

oceňovacích předpisů (zákon č. 151/1997 Sb., a jeho prováděcí vyhláška); viz ustanovení § 2 odst. 3 

zákona o oceňování majetku. Cena určená podle tohoto zákona jinak, než obvyklá cena nebo 

mimořádná cena, je cena zjištěná. 

    Zjištěná cena je cena, kterou určíme podle ustanovení § 2 zákona o oceňování majetku v souladu 

s jeho ustanovením § 1 a podle prováděcí vyhlášky jiným způsobem, než obvyklou cenu.“ 

    „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 

stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 

mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních 

poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se 

rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 

Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 

prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo 

službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se 

porovnáním. Je tedy statistickým vyhodnocením již realizovaných prodejů (historických cen).“ Tato 

hodnota je tedy podkategorií tržní hodnoty a je možné ji určit pouze porovnáním.  

  „Tržní hodnotou se podle zákona 151/1997 Sb., v platném znění, rozumí odhadovaná částka, za 

kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a 

ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního 

odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoliv 

v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou 

osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.“ 

Definice tržní hodnoty dle mezinárodních oceňovacích standardů 

Pojem tržní hodnota je definována dle Standardu 1 IVS 2005 (International Valuation Standards 

2005, str. 82-83), kde: 
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„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi 

ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými 

partnery po náležitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez 

nátlaku.“ 

Pojmy definice tržní hodnoty dle IVS: 

II. „...odhadnutá částka...“ – odpovídá ceně vyjádřené v penězích, která by byla zaplacena za

aktivum v transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery,

III. „...by měl být majetek směněn...“ – odráží skutečnost, že hodnota majetku je odhadnutá

částka, nikoli předem určená částka nebo skutečná prodejní cena,

IV. „...k datu ocenění...“ – požaduje, aby stanovená tržní hodnota byla časově omezena,

V. „...mezi ochotným kupujícím...“ – kupující není příliš dychtivý ani nucený kupovat za

každou cenu,

VI. „...ochotným prodávajícím...“ – prodávající není příliš dychtivý ani nucený prodávat za

každou cenu,

VII. „...při transakci samostatných a nezávislých partnerů...“ – určuje transakci mezi

osobami, které nemají mezi sebou blízké či zvláštní vztahy (např. dceřiná společnost,

vlastník-nájemce),

VIII. „...po náležitém marketingu...“ – majetek by měl být na trhu vystaven

nejvhodnějším způsobem, aby za něj byla získána nejlepší cena přicházející v úvahu,

IX. „...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně...“ – kupující i prodávající byli

k datu ocenění dostatečně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho využití a

stavu trhu k datu ocenění,

X. „...a bez nátlaku“ – žádná ze stran nebyla nucena ani tlačena do realizace.

Tržní hodnota je chápána jako hodnota aktiva bez ohledu na náklady prodeje nebo koupě a bez

započtení souvisejících daní. 

Tržní hodnota však obsahuje ještě jeden předpoklad, a to je nejlepší možné využití, které je 

v mezinárodních oceňovacích standardech definováno jako: 

„Nejpravděpodobnější použití majetku, které je fyzicky možné, odpovídajícím způsobem 

oprávněné, právně přípustné, finančně proveditelné a které má za následek nejvyšší hodnotu 

oceňovaného majetku.“ 

Účel použití znaleckého posudku 

Znalecký posudek byl vypracován za účelem vyčíslení hodnoty nemovitých věci pro potřeby 

Zadavatele v souvislosti s jednáním o jejich prodeji. Tomuto účelu ocenění pak vyhovuje vyčíslení 

ceny zjištěné a určení tržní hodnoty, kdy znalec ani vlastník nemovitostí nemají relevantní údaje o 

realizovaných prodejích obdobných pozemků se stanovením obvyklé ceny 

Tento znalecký posudek je použitelný pouze pro účely, které jsou vymezeny v tomto posudku, 

a závěry, v něm uvedené, nelze zobecňovat k jakýmkoli jiným případům a účelům. 

Zpracovatel 

Ing. Miroslav FEJFAR, Pod Jarovem 2029/16, 130 00 Praha 3 

Zadavatel 

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1. 289 22 Lysá nad Labem 

Rozhodné datum ocenění 
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Rozhodným datem ocenění je 17. listopad 2021, tedy datum zjištěných údajů z inzerce 

„SReality.cz” a provedení místního šetření znalcem.  

Odpovědi na zadané otázky Zadavatele (viz následné údaje a výpočty) 

Cena zjištěná části pozemku o výměře 470 m2, par. č. 3470 v k. ú. Lysá nad Labem zapsaná na 

LV 3183 odhaduji k datu ocenění 17. 11. 2021 ve výši 62 120,- Kč, (slovy: šedesátdvatisíc-

jednostodvacetKč). 

Cena obvyklá pozemku (tržní hodnota) o výměře 470 m2, par. č. 3470 v k. ú. Lysá nad Labem 

na LV 3183 odhaduji k datu ocenění 17. 11. 2021 po rámcovém zaokrouhlení ve výši 75 200,- 

Kč, slovy:sedmdesátpěttisícdvěstěKč. 

3. NÁLEZ

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 

Metodologie 

Metody ocenění – přístupy ocenění 

Oceňovací přístupy a metody podle IVS 300 

V závislosti na povaze aktiv, dostupných informacích a skutečnostech a okolnostech 

doprovázejících ocenění mohou být při oceňování aktiv tvořených budovami a zařízením použity 

všechny tři hlavní oceňovací přístupy popsané v IVS. 

Tržní přístup 

Tržní přístup je definován dle IVS 300: 

„U tříd budov a zařízení, které jsou homogenní, např. motorová vozidla a určité druhy 

kancelářského vybavení nebo průmyslového strojního zařízení, se běžně používá tržní přístup, 

protože mohou existovat dostatečné údaje o nedávných prodejích podobných aktiv. Mnohé druhy 

budov a zařízení jsou však specializované a tam, kde nebudou u takových položek k dispozici přímé 

doklady o prodeji, se musí při předkládání názoru o hodnotě utvořeného na základě výnosového 

nebo nákladového přístupu postupovat s opatrností, jestliže jsou dostupné tržní údaje chabé nebo 

žádné. Za takových okolností může být namístě zvolit k ocenění buď výnosový přístup, nebo 

nákladový přístup.“ 

Výnosový přístup 

Výnosový přístup je definován dle IVS 300: 

„Výnosový přístup k ocenění budov a zařízení je možné použít tam, kde je možné pro aktivum nebo 

skupinu komplementárních aktiv určit specifické peněžní toky, např. jestliže je skupina aktiv 

tvořících technologické zařízení v provozu, a vyrábí tak prodejný výrobek. Některé z těchto 

peněžních toků však mohou být přiřaditelné nehmotným aktivům a obtížně oddělitelné od příspěvku 

budov a zařízení k peněžním tokům. Pokud se k ocenění budov a zařízení používá výnosový 

přístup, musí ocenění zohledňovat peněžní toky, jejichž generování se očekává za dobu životnosti 

aktiva nebo aktiv, i hodnotu aktiva na konci životnosti.“ 

Nákladový přístup 

Nákladový přístup je definován dle IVS 300: 
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„Nákladový přístup se u budov a zařízení používá běžně, zejména v případě jednotlivých aktiv, 

která jsou specializovaná nebo určené pro speciální použití. Prvním krokem je odhad nákladů 

účastníka trhu na nahrazení oceňovaného aktiva pomocí nižší z hodnot nákladů reprodukce nebo 

nákladů nahrazení. Náklady nahrazení jsou náklady na získání alternativního aktiva s ekvivalentní 

užitečností; může se jednat buď o moderní ekvivalent poskytující stejnou funkcionalitu, nebo o 

náklady na reprodukci přesné repliky oceňovaného aktiva. Po zformování závěru o nákladech 

nahrazení by měla být hodnota upravena tak, aby odrážela dopad fyzického a morálního opotřebení, 

technologické zastaralosti a ekonomického znehodnocení na hodnotu.“ 

Oceňovací přístupy a metody podle další literatury 

Porovnávací metoda (přístup) 

„Porovnávací metoda vychází ze skutečných, resp. prodejních cen realizovaných na trhu 

nemovitostí. Tato metoda spočívá ve srovnání většího počtu obdobných nemovitostí, resp. jejich 

realizovaných cen. Obdobností nemovitostí je třeba chápat zejména jejich podobnost z hlediska 

hlavních hodnototvorných faktorů, jakými jsou typ nemovitosti, poloha, velikost apod. Důležitý 

faktor představuje také časová blízkost realizace použitých cen k datu ocenění.“ 

Určení tržní hodnoty majetku porovnávacím způsobem je přístupem prioritním a je v praxi 

používán ve většině případů, respektive jeho výsledkům je obvykle přikládán největší indikační 

význam. Porovnávací způsob nebo též srovnávací či komparativní, vychází z porovnání předmětu 

ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Ocenění 

provádíme porovnáním na základě řady hledisek, jako druhu a účelu věci, technických parametrů, 

materiálu, kvality provedení, technického stavu, obce, kde se nemovitá věc nachází, umístění v 

obci, velikosti, využitelnosti, příslušenství, možnosti rozšíření, atd. 

 Je tedy třeba při porovnání brát v úvahu, nakolik jsou porovnávané nemovitosti podobné, jejich 

odlišnosti pak vyjádřit v ceně. Pro posouzení vlivu jedné vlastnosti nemovité věci na rozdíl v ceně 

oproti jiné obdobné nemovité věci se určuje koeficient odlišnosti. Je-li v daném kritériu 

(koeficientu) oceňovaná nemovitost cenově lepší, je koeficient srovnatelné nemovitosti větší než 1. 

Je-li oceňovaná nemovitost cenově horší, je koeficient srovnatelné nemovitosti menší než 1. Mezi 

základní metody ocenění porovnávacím způsobem patří metoda přímého a nepřímého porovnání. 

V našem případě jsme přistoupili k uplatnění metody přímého porovnání podle Prof. Ing. Albert 

Bradáč, DrSc. a kol. - Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí I. vydání Brno 2016, ISBN 978-

80-7204-930-1, 8.2.3.6.1.

Z výše uvedených definic je zřejmé, že definice tržních hodnot je vztahována zejména pro movitý a

nemovitý majetek. Obvyklá cena je pak specifickou odnoží tržní hodnoty vyplývající

z realizovaných obchodních případů.

Ve vztahu k výše uvedeným definicím, je tímto znaleckým posudkem pracováno s tržní hodnotou 

majetku. 

3.2. Popis postupu při zpracování dat 

Volba metody ocenění pro určení ceny obvyklé – tržní hodnota 

Základní metodou (způsobem), jak určit výši tržní hodnoty a její podkategorie obvyklé ceny, je 

porovnávací způsob s realizovanými prodeji obdobného majetku, který nebyl zjištěn. Jedná se o 

metodický postup, který je pro tyto potřeby jediný možný ve vztahu k zákonu o oceňování majetku. 

Proto Zpracovatel přistoupil ke zjištění porovnávací metodou, pro tržní hodnotu nabízených rybníků 

- pozemků ze získaných, specifických údajů z anonce (viz č. 9. přílohy znaleckého posudku).

POSUDEK část A: 
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Volba metody ocenění pro určení ceny zjištěné 

Úkolem Zadavatele je dále stanovit ve smyslu vyhlášky č. 441/2013 Sb., § 1c cenu zjištěnou. 

Ocenění cenou zjištěnou je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 

změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 

č. 303/2013 Sb. a zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a zákonem č. 

228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 Sb. Dále podle Vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení 

zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 

199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb. a 

č. 488/2020 Sb. 

§ 2 zákona č. 151/1997 Sb., odst. 7 zní: „Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá

cena, mimořádná cena nebo tržní hodnota, je cena zjištěná.” 

Na základě výše uvedeného byla cena zjištěná stanovena podle jednotlivých příslušných paragrafů 

oceňovacího předpisu. 

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Název předmětu ocenění: Pozemek par. č. 3470, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

LV 3183, k. ú. Lysá nad Labem 

Adresa předmětu ocenění: SV od ul. Poděbradova 

289 22 Lysá nad Labem 

LV: 3183 

Kraj: Středočeský 

Okres: Nymburk 

Obec: Lysá nad Labem 

Katastrální území: Lysá nad Labem 

Počet obyvatel: 9 795 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 2 138,00 Kč/m2

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi

O1. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel I 0,85 

O2. Hospodářsko-správní význam obce: Katastrální území lázeňských 

míst typu B a C, obce s turistickými středisky nadregionálního 

významu a obce ve významných turistických lokalitách 

II 0,90 

O3. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v 

nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně - Lysá nad 

Labem, ul. Poděbradova,dále po cestě na okraj k. ú. Nymburk cca 

10 km 

IV 1,01 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, 

kanalizace a plyn 

I 1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je městská hromadná doprava 

popřípadě příměstská doprava 

I 1,00 

O6. Občanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obchod, 

služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) 

služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I 1,00 
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Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 1 652,00 Kč/m2

Vlastnické a evidenční údaje 
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem, LV: 3183, podíl 1 / 1 

Uvedeno (viz příloha č. 1. znaleckého posudku). 

Dokumentace a skutečnost 

    Oceňovaná nemovitost, pozemek par. č. 3470 nemá viditelné a související stavby, součástí ani 

zařízení, přestože je inženýrskou stavbou, ostatní plochou, ostatní komunikací, nyní s travnatým 

povrchem (viz příloha č. 6 a č. 10. znaleckého posudku). Je zde několik porostů, které nejsou 

součástí prodeje (jsou mimo vyčleněnou plochu k prodeji).  

    Znalec vychází ze skutečností zjištěných z výše uvedených dokumentů, zaslaných 

objednavatelem a skutečností z poznatků získaných dne 17. 11. 2021 na místě uvedeného pozemku. 

   V souladu s ustanovením § 9, odst. 5, zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, se pro 

účely oceňování pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí. Při nesouladu 

mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se vychází při oceňování ze 

skutečného stav, resp. požadovaného stavu. Zapsaný stav dle KN a zjištěnou, stávající realitou není 

v celé ploše identický. Skutečnosti stavu jsou částečně zachyceny znalcem (viz příloha č. 10. 

znaleckého posudku). 

Celkový popis nemovité věci 
Lysá nad Labem je město o cca 9 800 osobách, asi 10 km vzájemně vzdálené od katastrálních 

území ke k. ú., okresnímu městu Nymburk. Město leží v úrodné nížině při řece Labi, kdy historické 

jádro města bylo v roce 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Je to i důležitý železniční 

uzel v oblasti Středočeského kraje, má úplnou vybavenost, kdy chybí jen nemocnice, je kulturním, 

sportovním centrem s dosahem dopravy do okolních měst a obcí kraje i s příznivým dojezdem i do 

hl. m. Prahy. Tyto okolnosti zvyšují zájem obyvatel o pobyt v Lysé nad Labem.  

   Požadavek na stanovení „obvyklé ceny” pozemků od zadavatele ZP je limitován skutečností, že 

pozemky jsou oceněny dle ZC úprav podle obce, podle indexu trhu a indexu polohy nemovitostí, 

včetně indexu omezující vliv pozemků. Výsledná cena je ovlivněna skutečností zjištění zmíněných 

koeficientů a názorem znalce. Lze tedy prohlásit, že taková cena je zároveň obvyklou cenou pro 

vyčíslení zjištěné ceny. 

   Pozemek par. č. 3470, k. ú. Lysá nad Labem je v katastrální mapě veden s druhem pozemku: 

ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 2 292 m2. Není to však v celé výměře pravdou (viz 

příloha č. 2. až č. 6. znaleckého posudku). Na pěti místech zasahuje část par. č. 3470 do plochy 

rybníka Okrouhlík, tedy nejedná se o ostatní komunikaci, ale o vodní plochu. 

   Na „SReality” dne 17. 11. 2021, který je největším inzerentem nemovitostí v ČR, byly 

požadovány obdobné nabídky k prodeji rybníků, jako zkoumaný pozemek při  ul. Poděbradova. 

Nabídky jsou v širokém okolí zjistitelné, jak požadováno dle kritérií uplatňované v porovnávací 

metodě. 

   Je tím splněna podmínka vyhlášky č. 488/2020 Sb., § 1a, odst. (2), byl požadavek s uvedenými 

cenami k porovnání realizován v devatenácti případech. Požadavek porovnání min. tří nemovitostí 

tím byl splněn, kdy porovnání je u devatenácti nabídek rybníků, na různých místech, s různým 

stavem rybníků, v různých velikostních plochách a dalších omezení nebo s nadstandardním 

vybavení a s různými vlastnickými podíly (viz příloha č. 9. znaleckého posudku). Žádnou nabídku 

znalec nevyřadil, aby objektivnost porovnávaných nabídek byla vypovídající. Srovnávací analýza 

údajů je provedena pro nabídku rybníků upravené třemi možnými koeficienty, uvedené v plném 

rozsahu (viz příloha č. 9. znaleckého posudku) při stanovení tržní hodnoty těchto nemovitých věcí.    
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      Následně znalcem vytvořená tabulka porovnává tři koeficienty a oceňuje podrobně zjištěné 

možné údaje v souboru uvedených perimetrů. Výsledkem je zjištění porovnávací hodnoty jedné 

jednotky (m2) vodní plochy pozemku. 

  Sumarizace porovnávaných hodnot pozemků, dělená počtem jednotlivých nemovitostí stanovila 

výslednou průměrnou hodnotu. Následně tato veličina vynásobená skutečnou oddělovanou plochou 

z par. č. 3470 (470 m2) stanovila její tržní hodnotu. V příloze č. 9. znaleckého posudku je doložen 

anoncovaný stav, uveřejněných nabídek rybníků.  

   Podle ustanovení vyhlášky dle § 1c) spolu s určením trží hodnoty (obvyklé ceny) se určuje i cena 

zjištěná.  
   V tomto konkrétním případě je zjištěná cena nižší, než tržní hodnota prodávaného pozemku, kdy 

vyšší cena je rozhodující cenou za pozemek, oddělující 470 m2 z parcely č. 3470, tedy z původní 

výměry 2 292m2, k. ú. Lysá nad Labem.  

3.4. Obsah 

1. Par. č. 3470, část o výměře 470 m2, k. ú. Lysá nad Labem

4. ZNALECKÝ POSUDEK

4.1. Ocenění cenou zjištěnou 

Oceňovací předpis 
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 

č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 

Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 

53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb. a č. 488/2020 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

1. Par. č. 3470, (část o výměře 470 m2), k. ú. Lysá nad Labem
  Pozemek par. č. 3470, k. ú. Lysá nad Labem je v katastrální mapě veden s druhem pozemku: 

ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 2 292 m2. Není to však v celé výměře pravdou (viz 

příloha č. 2. až č. 6. znaleckého posudku). Na pěti místech zasahuje část par. č. 3470 do plochy 

rybníka Okrouhlík, tedy nejedná se o ostatní komunikaci, ale o vodní plochu. To je merito věci v 

požadavku odkoupení části par. č. 3470, která zasahuje do plochy rybníka „Okrouhlík”od MO ČRS, 

z. s. Lysá nad Labem. Při prohlídce na místě dne 17. 11. 2021 v in situ, nebylo možné zjistit

situování nestejně širokých a nestejně dlouhých pásu vodní plochy (viz fotografie přílohy č. 10.

znaleckého posudku) byla jen jedna klidná, celková vodní plocha.

    Zadavatel práce provedl svoje vyčíslení plochy v rozměru 476 m2. Znalec ověřoval uvedený údaj 

s vlastním, dílčím rozdílem.  

    Provedl 5 * měření na katastrální mapě (šířka * délka), kdy nebyl zjištěn stejný výsledek, proto 

provedl průměr z těchto měření s následným zde údajem: 

1. Plocha mezi par. č. 3272/12 a par. č. 3272/11 po korekci byla zjištěna.........63,82 m2; 

2. Plocha mezi par. č. 3272/11 a par. č. 3272/10 po korekci byla zjištěna.........80,20 m2; 

3. Plocha mezi par. č. 3272/10 a par. č. 3272/9 po korekci byla zjištěna.........117,06 m2; 

4. Plocha mezi par. č. 3272/9 a par. č. 3272/8 po korekci byla zjištěna.............96,04 m2; 

5. Plocha mezi par. č. 3272/8 a par. č. 3272/7 po korekci byla zjištěna...........113,05 m2; 
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CELKEM:                470,17 m2 

  V katastru nemovitosti jsou parcely vedeny v celých metrech čtverečních, tedy po zaokrouhlení je 

údaj: 

470 m2

Po této úpravě: par. č. 3470…....2 291 m2  -  470 m2  =  1 821 m2, bude ve zbytkové výměře. 

       Je jisté, že bude potřeba následně geometrické zaměření, kdy se rovněž pravděpodobná výměra 

470 m2 přičlení k některým z par. č. 3272/xx nebo se sloučí výměry pozemků par. č. 3272/7 až par. 

č. 3272/12 a zároveň se výměra navýší o + 470 m2. 

        Bude-li zjištěna jiná hodnota plochy prodávaného pozemku geometrickým zaměřením, potom 

celková cena bude součinem zjištěné výměry pozemku a ceny za 1 m2. 

     Bylo by vhodné při této příležitosti uvést do skutečnosti i druh pozemku, zapsaný jako trvalý 

travní porost u par. č. 2963/1 (rybník Okrouhlík), za vodní plochu vlastníkem ČRS, z. s., místní 

organizace Lysá nad Labem (viz příloha č. 8. znaleckého posudku). 

Ocenění 

Pozemek rybníků, nádrží a ostatních vodních ploch oceněný dle § 8 

Přehled použitých jednotkových cen pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2]  
Koeficienty Index P Index T Úprava 

Upr. cena 

[Kč/m2] 

§ 8 odst. 3 - pozemky rybníků a malých vodních nádrží v zastavěném území obce

§ 8 odst. 3 zast. 1 652,- 0,08 1,00  132,16 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Srážka 

% 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

§ 8 odst. 3 zast. vodní plocha 3470 - 

část 

470 132,16 62 115,20 

Pozemek rybníků nádrží a ostatních vodních ploch - celkem 470 m2      62 115,20 

Par. č. 3470, k. ú. Lysá nad Labem - zjištěná cena celkem = 62 115,20 Kč 

4.2. Výsledky analýzy dat 
1. Par. č. 3470, (výměra 470 m2) k. ú. Lysá nad Labem 62 115,- Kč 

Výsledná cena - celkem: 62 115,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50: 62 120,- Kč 

slovy: Šedesátdvatisícjednostodvacet Kč 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.11.11. 
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POSUDEK část B: 

D. Ocenění tržní hodnotou (obvyklá cena)

Propočet cen nemovitosti (pozemek): 

Popis: Popis nemovitostí je uveden v části A. tohoto posudku. 

     Úroveň obvyklých (obecných, tržních) cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených 

cen za věci srovnatelného druhu, stáří, vlastností a v čase. Navíc se má přihlížet jen k objektivním 

hlediskům při prodeji a nepřihlíží se k subjektivním znakům (tzv. zvláštní obliby). Znalec porovná 

obdobné nabídky k prodeji na teritoriu Lysá nad Labem, podle nabídky na Internetu „SReality” dne 

17. 11. 2021.

Význam slova „obvyklý“ je podle slovníku spisovné češtiny „běžný, pravidelně se opakující,

odpovídající zvyku“. Chodíme-li nakupovat potraviny, víme, jaká je jejich obvyklá cena, neboť 

jejich cena nebude sice ve všech obchodech stejná, ale bude se pohybovat obvykle v nějakém 

relativně malém cenovém rozpětí. Pokud se stane, že čerstvý rohlík stojí jeden den v jednom 

obchodě 1,00 Kč, není to ovšem jeho obvyklá cena, když víme, že obvykle stojí 3,00 Kč a víc, 

podle druhu pečiva. Chceme-li si koupit automobil nějaké značky, ať nový, nebo ojetý, 

prolustrujeme několik prodejen nebo autobazarů, koupíme si inzertní noviny a víme, jaká je 

obvyklá cena automobilu, který bychom si rádi pořídili. Provedli jsme totiž analýzu trhu. A to je 

odpověď na otázku, jak se zjišťuje obvyklá cena. Právě a jedině takovou analýzou trhu a nijak 

jinak. Obvyklá cena existuje pouze u zboží, se kterým se běžně obchoduje. Je to cena běžná, 

pravidelně se opakující odpovídající zvyku v daném místě a čase. Proto ji analýzou trhu můžeme 

odhadnout poměrně s velkou přesností, nebo s malým rozptylem od průměrné hodnoty. 

      Obvyklou cenu nemovitosti však nelze stanovit, ale jen odhadnout a to jen tam, kde se právě 

obchoduje s prakticky zcela shodnými, nebo velmi podobnými nemovitostmi. Může se znalec 

pokusit o odhad tržní hodnoty. Může dodat, že jím odhadnutou tržní hodnotu lze podle jeho názoru 

považovat za hodnotu, která je v souladu s dobrými mravy. 

     Pro ujasnění terminologie je nezbytné vysvětlit základní pojmy, především rozdíl mezi pojmy 

cena a hodnota. Jejich definice je převzata z mezinárodních standardů pro oceňování. 

    Cena je pojem používaný pro částku, která je požadovaná, nabízena nebo zaplacena za zboží, 

nebo službu. Je historickým faktem, ať už je zveřejněna, nebo uchovávána v obchodním utajení. 

Cena je konkrétní vyjádření určité pevně dané částky, tedy je přesným číslem. Podle zákona č. 

526/1991 Sb. je cenou peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží, nebo vytvořená pro 

oceňování zboží, dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům. 

    Hodnota je ekonomický pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze 

koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není faktem, ale odhadem ohodnocení zboží a 

služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Nelze tudíž hovořit o přesném čísle, ale 

pouze o možném optimálním rozpětí, o vzájemných srovnatelných relacích, či pravděpodobných 

limitech v závislosti na tom, z jakých hledisek, za jakých podmínek a k jakému účelu je hodnota 

zkoumána. 
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    Tržní hodnota nemovitostí je většinou definována jako hodnota, jejíž lze s největší 

pravděpodobností možno dosáhnout v dané době a v konkrétních podmínkách trhu s nemovitostmi 

mezi dobrovolně a legálně jednajícím kupujícím a prodávajícím s vyloučením působení 

mimořádných faktorů (prodej v tísni, nekalá soutěž apod.), tedy bez zřetele na individuální či jiné 

zájmy, vybočující z běžné praxe. Přitom se předpokládá, že oběma stranám jsou známa všechna 

relevantní fakta o předmětu prodeje; jednají tedy se znalostí věci, obezřetně a bez donucení. 

    Cena obecná byla ustáleným pojmem v soudní praxi desítky let. V současné době se místo ní 

používá pojem cena obvyklá. Můžeme tedy říci, že pojmy cena obecná a cena obvyklá jsou 

synonyma. Výše je uvedeno, že obvyklou cenou se rozumí cena, která byla dosažena při prodejích 

stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Tato cena je tudíž hodnotovým ekvivalentem vyjádřeným v penězích umožňujícím podle místních 

podmínek obstarání obdobné věci, tedy v praxi zpravidla aritmetickým průměrem realizovaných 

prodejů, nebo vybudování staveb, které jsou stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase. Protože 

úroveň obecné ceny je v podstatě odrazem zprůměrovaných dohodnutých cen za nemovitost 

srovnatelného druhu, vlastností, stáří apod., jak se utvářejí v určité lokalitě a za určitých časově 

proměnlivých podmínek, nemůžeme ji chápat ani jako fixní údaj, ani jako jednoznačné 

hledisko vyjádřené naprosto přesným číslem, peněžní částkou. Způsob, jakým se dojde k 

úsudku o hladině obvyklé (obecné) ceny, sám o sobě ukazuje na přibližnou povahu ocenění této 

cenové kategorie. Podle současných mezinárodních standardů pro oceňování se vžil názor, že 

dřívější pojem "obecná cena nemovitostí", která se dnes nahrazuje pojmem „obvyklá cena“, 

odpovídá současnému pojmu "tržní hodnota nemovitostí”. To jistě platí tam, kde se s obdobným 

majetkem obchoduje, a proto tam existuje obvyklá cena. V případě, kdy se v daném místě a čase s 

obdobným majetkem neobchoduje, a tedy tam neexistuje ani trh s takovým majetkem, nemůže tam 

existovat ani obvyklá cena, neboť k obvyklé ceně lze dospět pouze na základě analýzy trhu. To 

ovšem neznamená, že majetek v takovém místě a čase nemá žádnou hodnotu. Proto, pokud se 

domníváme, že „obvyklá cena“ a „tržní hodnota“ jsou synonyma, měli bychom si tento názor trochu 

opravit. 

    Z výše uvedeného výkladu tedy vyplývá, že znalec může pouze na základě analýzy trhu 

odhadnout buď obvyklou cenu, pokud tam existuje trh a zná výsledky, nebo se pokusit 

odhadnout tržní hodnotu nemovitostí, pokud tam trh neexistuje. V žádném případě však 

nelze obvyklou cenu ani tržní hodnotu stanovit jako nějaké přesné číslo. Analýza trhu je 

nepochybně jednodušší, avšak velmi často řešíme případy, kdy trh právě s těmi „našimi” 

nemovitostmi v daném místě a čase neexistuje, nebo jsou tržní ceny nezjistitelné. Pak zbývá jen 

pokus o odhad tržní hodnoty pomocí ekonomického hodnocení. 

   Úkolem ekonomického hodnocení je vypracovat expertízu o tržní hodnotě staveb a pozemku 

pomocí ekonomických metod. Je však nutné zdůraznit, že každou nemovitost lze prodat jen za tolik, 

za kolik ji je někdo ochoten koupit, a to bez ohledu na to, jaká hodnota byla sebedokonalejšími 

vědeckými metodami nebo jejich kombinací s použitím aritmetických, nebo vážených průměrů 

stanovena. 

   Tržním oceněním se tedy neurčuje absolutní hodnota nemovitostí, ale interpretuje se chování 

kupujících na trhu ve vztahu k dané nemovitosti. Jde tedy o subjektivní názor vykonstruovaný na 

základě dostupných informací k datu zpracování posudku. Proto také platnost takového posudku je 

omezena jen na krátké časové období, což bývá max. 3 měsíce. Zjištění kapitálové hodnoty 

předpokládá shromáždění mnoha podrobných údajů a formulování úsudku o návratnosti investice, 
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jako předehry pro nezbytné matematické výpočty k provedení ocenění, které je však jen přesným 

zpracováním odhadnutých údajů. Každá samostatná nemovitost je jedinečná, i když co do podoby 

se od porovnávané nemovitosti nedá odlišit - zaujímá jiné místo a může mít i odlišnou cenu 

ovlivněnou třeba i osobním názorem. Oceňovaná nemovitost je ostatní plocha, ostatní komunikace, 

kdy část je zemědělským pozemkem –vodní plochou. Oceňovaná nemovitost je „unikátní” z 

hlediska své polohy, velikosti, výměry a druhu pozemků i ve svém uspořádání či dalších parametrů. 

Vzhledem k tomu, že obdobné nemovitosti jsou zcela běžně obchodovány a realizovaných prodejů 

nemovitostí obdobného charakteru je relativně dostatečné množství pro stanovení porovnávací ceny 

(viz příloha č. 9.1 až č. 9.19. znaleckého posudku), lze tuto (porovnávací) cenu přibližně stanovit a 

přihlédnout k možnostem trhu v dané lokalitě při odhadu tržní hodnoty. 

Rekapitulace z posudku části A: 

============================ 

D.1.  Stručný popis údajů k par. č. 3470

Celková plocha 2 292 m2 

Cena nemovitých věcí – části pozemku (470 m2) : 62 120,- Kč 

Podle vyhlášky je průměrná cena za 1 m2 v části A, vztažená k prodávanému pozemku: 

132,- Kč/m2

D.2. Postup výpočtu porovnávaných pozemků se stanovením

 tržní hodnoty: 

Obsah znaleckého posudku 

Pro samotné ocenění byla zvolena porovnávací metoda (komparace), tedy porovnáním s vybraným 

vzorkem srovnatelného majetku s úpravou na kvalitativní úroveň předmětu ocenění. Určení ceny 

obvyklé majetku porovnávací metodou je nesporně v praxi přístupem prioritním a jeho výsledkům 

je obvykle přikládán největší indikační význam nebo určením tržní hodnoty. Porovnání 

(komparace) je analytický proces založený na předpokladu, že jsou-li dva nebo více subjektů co do 

většiny parametrů či dalších vlastností shodné, obdobné nebo podobné, měly by být shodné, 

obdobné nebo podobné i jejich zbývající parametry. Při zpracovávání tržního ocenění běžně 

obchodovaného majetku je nejlepší vždy využít metody porovnání na základě známých cen 

srovnatelného majetku stejného segmentu trhu v lokalitě či lokalitách srovnatelných. V případě 

specifických nemovitých věcí nebo jiného majetku (obecně stavby a nestandardní nemovitosti) je 

absolutní shodnost již předem vyloučena pro jejich jedinečnost a neopakovatelnost, (u nemovitých 

věcí vyplývající z nepřemístitelné polohy) a lze u nich porovnání založit pouze na podobnostech či 

obdobě. Metoda přímého porovnání spočívá v cenovém zohlednění kvalitativních i kvantitativních 

rozdílů, jimiž se porovnávané subjekty odlišují. Jestliže nelze použít metody přímého porovnání, je 

nutné použít některé z metod náhradních v závislosti na jejich vhodnost pro konkrétní případ, na 

základě získaných informací, podkladů atd. Jedná se o metody (přístupy) nepřímého porovnání. 

Jednotlivé případy použité pro porovnání byly pořízeny prostřednictvím inzerce k 17. 11. 2021 a 
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jsou zpracovatelem upraveny pro zohlednění případných odlišností s předmětem ocenění. Další 

relevantní odlišnosti jsou upraveny přiměřenými koeficienty.  

Úpravy jednotlivými koeficienty zohledňují: 

K1 omezující podmínky užití prodávaného pozemku (rozsah  0,8 – 1,0); 

p. č. 9.1.   jen přístupové možnosti k vodní ploše;

p. č. 9.2.   jen 1/2 + 1/2 plochy u rybníka vypuštěného;

p. č. 9.3.   jen přístupové pozemky;

p. č. 9.4.   z pěti částí rybníku + 2 hospodářské budovy

p. č. 9.5.   celý rybník + RCH o 100 m2;

p. č. 9.6.   čtyři jiné pozemky a menší plocha rybníka (1 480 m2);

p. č. 9.7.   nezarybnění, svažitý terén + lesní pozemek;

p. č. 9.8.   3 rybníky(77 875 m2) + obytná budova (3+1) + stodola;

p. č. 9.9.   jen částí pozemků;

p. č. 9.10. rybník + okolní pozemky;

p. č. 9.11. včetně hráze 350 m délky, š. koruny 4,2 m;

p. č. 9.12. jen 2/3 plochy;

p. č. 9.13. 2/3 rybník + 1/3 okolní pozemky;

p. č. 9.14. k revitalizaci pro zvětšení plochy s možnou dotací;

p. č. 9.15. jen podíl s ostatními spoluvlastníky;

p. č. 9.16. je to jen potok;

p. č. 9.17. vodní plocha pro rekreaci a pro hausbóty;

p. č. 9.18. stavební pozemek pro RD a rybník;

p. č. 9.19. rybník + stavební pozemek;

pozemek k Okrouhlíku : jen malé dílčí části pozemku u rybníku.

K2 zohlednění velikosti prodávané výměry pozemku - vodní plochy (rozsah 0,5 – 1,2); 

     Kritéria :    157 m2 až 499 m2..........0,5 

500 m2 až 999 m2...........0,6 

1000 m2 až 4999 m2.........0,7 

5000 m2 až 14999 m2.......0,8 

15000 m2 až 24999 m2 ......0,9 

25000 m2 až 49999 m2.......1,0 

50000 m2 až 99999 m2.......1,1 

100000 m2 až 300000 m2......1,2, tedy větší plocha, tím i vyšší koeficient 

K3 zohlednění obliby lokality – touto úpravou jsou zohledněny rozdílnosti v oblibě na místním trhu 

ve vztahu k jednotlivým lokalitám, a to nejen pro různé obce, ale rovněž ve vztahu k umístění 

v daných obcí a názor znalce (rozsah 0,9 – 1,0)    
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P. č.

pří-

lo-

hy

č. 9

Z P 

Umístění 

nemovi- 

tosti 

Plocha  

pro- 

deje 

(m2) 

Poža-

dova- 

ná 

cena 

za 

(m2/ 

    Kč) 

zaokr-

ouhl. 

Cena 

sníže-

na 

o 
(–10%) 
za 

(m2/ 

    Kč) 

Ome-

zující 

pod- 

mínky

užití 

(0,8 –    

1,0) 

K1

Veli- 

kostní 

koefi- 

cient 

viz 

rozpis 

(0,5  

-1,2)

K2

Názor 

znal- 

ce  na 

celek 

nabíd-

ky 

(0,9 – 

1,0) 

K3

Součin 

5 * 6 * 

7 * 8 =                

         9 

(Kč/ 

      m2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Polička 157 150 135 0,8 0,5 1,0 54 

2. Votice 8 336 324 292 0,9 0,8 0,9 189 

3. Dírná 1 115 27 24 0,8 0,7 1,0 13 

4. Frýdlant n. O. 8 734 451 406 0,9 0,8 0,9 263 

5. Tři Sekery 19 935 373 336 1,0 0,9 0,9 272 

6. Jedovnice 8 860 71 64 1,0 0,8 1,0 58 

7. Česká Ves 4 942 451 406 0,9 0,7 0,9 395 

8. Meziměstí 292 548 115 104 0,9 1,2 0,9 101 

9. Dobronín 47 656 73 66 1,0 1,0 0,9 59 

10. Manušice 13 573 59 53 0,9 0,8 1,0 38 

11. Plzeň 60 719 311 280 1,0 1,1 0,9 277 

12. Spytihněv 1 398 150 135 0,8 0,7 1,0 76 

13. Schořov 34 007 243 219 0,9 1,0 0,9 177 

14. Krnín 27 262 106 95 0,9 1,0 1,0 86 

15. Studený 1 630 94 85 0,8 0,7 0,9 43 

16. Pětipsy 1 184 243 219 0,8 0,7 0,9 110 

17. Doksy 24 874 302 272 0,8 0,9 0,9 176 

18. Vinice 9 912 850 765 0,8 0,8 0,9 441 

19. Chudenice 7 691 287 258 0,9 0,8 0,9 167 

Okrouhlík-část 470 132 119 0,8 0,5 0,9 43 

Výpočet: 

Součet sl. 9 : 19 = 3 038 : 19 = 159,89……zaokrouhleno: 160,-Kč/m2

Aplikace: 470 m2 * 160,-  Kč =  75 200,-Kč v rámci tržní hodnoty 

Vyčíslení průměrné jednotkové hodnoty dle čísla 9. přílohy ZP: 

Srovnávací případ č. 1    54 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 2    189 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 3  (min položka)                13 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 4    263 Kč/m2

Srovnávací případ č. 5    272 Kč/m2

Srovnávací případ č. 6    58 Kč/m2

Srovnávací případ č. 7    395 Kč/m2

Srovnávací případ č. 8    101 Kč/m2

Srovnávací případ č. 9         59 Kč/m2

Srovnávací případ č. 10  38 Kč/m2

Srovnávací případ č. 11  277 Kč/m2
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Srovnávací případ č. 12  76 Kč/m2

Srovnávací případ č. 13  177 Kč/m2

Srovnávací případ č. 14  86 Kč/m2                                                   

Srovnávací případ č. 15  43 Kč/m2

Srovnávací případ č. 16  110 Kč/m2

Srovnávací případ č. 17  176 Kč/m2

Srovnávací případ č. 18 (extrémní položka)     441 Kč/m2

Srovnávací případ č. 19  167 Kč/m2

Srovnávací případ Okrouhlík 43 Kč/m2

Průměrné jednotková hodnota: 160 Kč/m2

Průměrné jedn. hodnota bez extrém. položek   152 Kč/m2

Použitá jednotková hodnota: 160 Kč/m2

Celkem tržní hodnota (cena) pozemku pro prodej 

par. č. 3470, část (výměry 470 m2 ) = 75 200,- Kč 

D.3. DŮVODNĚNÍ
Interpretace výsledků 

Znaleckým posudkem je provedeno určení ceny tržní hodnotou dle §2, odst. 3, zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku, v platném znění, a to v souladu s možným postupem, tedy porovnávací 

metodou na základě sjednaných (realizovaných) cen obdobných předmětů ocenění, s provedení 

dílčích úprav z důvodu odlišnosti (§1b, cenového předpisu). Pro zformulování výsledné tržní 

hodnoty místo ceny obvyklé nemovitých věc, použil Zpracovatel výpočet z upravených etalonů, 

přičemž pro výsledek použil průměrnou hodnotu bez vyřazení mezních maximálních a minimálních 

položek. 

Vlastním oceněním došel zpracovatel při principiální shodnosti metodických postupů k těmto 

odhadnutým částkám: 

cena zjištěná podle § 2, odst. 7, zákona č. 151/1997 Sb.      62 120,- Kč 

cena tržní hodnoty podle § 2, odst. 3, zákona č. 151/1997 Sb. 75 200,- Kč 

Výsledné částky z obou metodických postupů nedoznávají zásadního rozdílu. Cena zjištěná 

nedosahuje cenu tržní hodnoty, což lze odůvodnit faktem, že se jedná o poměrně běžnou záležitost. 

Cena zjištěná byla v minulosti koncipována především pro potřeby vyměření daně z nabytí 

nemovitých věcí a svými konstantami nemůže vždy plně zohlednit veškeré faktory trhu s 

nemovitým majetkem. 

Kontrola postupu Zpracovatele 

Zpracovatel vybral jako zdroj dat vlastní oceňované nemovité věci, veřejné údaje z operátu katastru 

nemovitostí, územních plánů obcí, cenové údaje a sbírka listin ČÚZK a aplikaci cenova mapa. U 

vlastní oceňované Nemovité věci Zpracovatel provedl šetření z dostupných informací a informací 

sdělených Zadavatelem. Výměry nemovitých věcí byly převzaty z katastrálního operátu a ověřeny 

Zadavatelem. Údaje nezbytné pro vyčíslení ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů byly zpracovány 

pomocí softwaru Nemexpres. Srovnávací etalony a jejich kvalitativní vlastnosti Zpracovatel zjistil 
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podle evidence v katastru nemovitostí, předpokládaných kupních cen, výměr a v čase, ve kterém 

budou obchodní transakce pravděpodobně realizovány. Vstupní data srovnávacích etalonů 

Zpracovatel shrnul, analyzoval a použil koeficienty odlišnosti pro zohlednění rozdílů mezi 

oceňovanou nemovitou věcí a použitými porovnávacími případy. Pro zformulování výsledné 

hodnoty nemovitých věcí použil Zpracovatel výpočet z upravených etalonů. Výsledná cena obvyklá 

nemovité věci byla odhadnuta porovnávací metodou (komparací). Jedná se o metodický postup, 

který je z hlediska zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění jediný možný. 

Nakládání s obsahem znaleckého posudku a znaleckým posudkem jako celkem se řídí zákonem č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; jeho obsah ani jeho jednotlivé části nesmí 

být reprodukovány, ukládány do vyhledávacího systému či převáděny do jakékoli formy pro 

používání v zobrazovacích zařízeních a přístrojích za účelem kopírování, zaznamenání nebo k jiným 

účelům bez předchozího písemného souhlasu podepsaného Zpracovatelem 

A. Citace zadané odborné otázky

Jakou zjištěnou a obvyklou cenu (tržní hodnotu) má vybraný nemovitý majetek k rozhodnému dni

17. 11. 2021?

B. Odpovědi na zadané otázky Zadavatele

Cena zjištěná části pozemku o výměře 470 m2, par. č. 3470 v k. ú. Lysá nad Labem zapsaná na

LV 3183, odhaduji k datu ocenění 17. 11. 2021 ve výši 62 120,- Kč, (slovy: šedesátdvatisíc-

jednostodvacetKč).

Cena obvyklá pozemku (tržní hodnota) o výměře 470 m2, par. č. 3470 v k. ú. Lysá nad Labem 

na LV 3183, odhaduji k datu ocenění 17. 11. 2021 po rámcovém zaokrouhlení ve výši 75 200,- 

Kč, slovy:sedmdesátpěttisícdvěstěKč. 

C. Volba odůvodnění výsledné částky ocenění

Výsledné částky z obou metodických postupů nedoznávají zásadního rozdílu. Cena zjištěná nepře- 

sahuje cenu tržní hodnoty, což lze odůvodnit faktem, že se jedná o poměrně běžnou záležitost. 

Výslednou částkou samotného ocenění majetku je tedy určena částka vyšší z obou metodických 

postupů, tj. tržní hodnota je cena zjištěná ve výši: 75 200,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisícdvěstěKč). 

D.4. ODŮVODNĚNÍ

Interpretace výsledků 

Znaleckým posudkem je provedeno určení ceny tržní hodnotou dle §2, odst. 3, zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku, v platném znění, a to v souladu s možným postupem, tedy porovnávací 

metodou na základě navržených (ne realizovaných) cen obdobných předmětů ocenění, s provedení 

dílčích úprav z důvodu odlišnosti (§1b, cenového předpisu). Pro zformulování výsledné tržní 

hodnoty místo ceny obvyklé nemovitých věc, použil Zpracovatel výpočet z upravených etalonů, 

přičemž pro výsledek použil průměrnou hodnotu bez vyřazení mezních maximálních a minimálních 

položek. 

Kontrola postupu Zpracovatele 

Zpracovatel vybral jako zdroj dat vlastní oceňované nemovité věci, veřejné údaje z operátu katastru 

nemovitostí, územních plánů obcí, cenové údaje a sbírka listin ČÚZK a aplikaci cenová mapa. U 
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vlastní oceňované Nemovité věci Zpracovatel provedl šetření z dostupných informací a informací 

sdělených Zadavatelem. Výměry nemovitých věcí byly převzaty z katastrálního operátu a ověřeny 

Zadavatelem. Údaje nezbytné pro vyčíslení ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů byly zpracovány 

pomocí softwaru Nemexpres. Srovnávací etalony a jejich kvalitativní vlastnosti Zpracovatel zjistil a 

uvedl do výpočtu. Vstupní data srovnávacích etalonů Zpracovatel shrnul, analyzoval a použil 

koeficienty odlišnosti pro zohlednění rozdílů mezi oceňovanou nemovitou věcí a použitými 

porovnávacími případy. Pro zformulování výsledné hodnoty nemovitých věcí použil Zpracovatel 

výpočet z upravených etalonů, přičemž pro výsledek použil průměrnou hodnotu všech položek. 

Výsledná cena obvyklá Nemovité věci byla odhadnuta porovnávací metodou (komparací). Jedná se 

o metodický postup, který je z hlediska zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění jediný možný.

5. ZÁVĚR

Výsledná cena prodeje 470 m2 - celkem: 75 200,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50: 75 200,- Kč 

(slovy: sedmdesátpěttisícdvěstěKč).  

Volba odůvodnění výsledné částky ocenění 

Výsledné částky z obou metodických postupů nedoznávají zásadního rozdílu. Cena zjištěná výrazně 

nepřesahuje cenu tržní hodnoty, což lze odůvodnit faktem, že se jedná o poměrně optimální běžnou 

záležitost bez nadlimitních požadavků. Výslednou částkou samotného ocenění majetku je tedy 

určena částka vyšší z obou metodických postupů, tj. cena zjištěná ve výši:75 200,- Kč (slovy: 

sedmdesátpěttisícdvěstěKč).  

ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 27. 4. 1982 č.j. Spr. 717/82 pro základní obor stavebnictví, odvětví staveb 

dopravních, obytných, průmyslových, vodních a zemědělských a z oboru ekonomika, odvětví ceny 

a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 10/21 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č.10/21. 

Odměna nebo náhrada nákladů 

Odměna byla sjednána smluvně. 

V Praze 23. 11. 2021      OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Miroslav Fejfar 

 Pod Jarovem 2029/16 

130 00 Praha 3 
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PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU č: 10/21 

1.   Informace o pozemku par. č. 3470 od zadavatele …………………………………..1 list 

2.  Výřez z grafického plánu katastru s dotčenou parcelou od zadavatele ……………..1 list 

3. Výřez z grafického plánu katastru s dotčenou parcelou a okolních parcel,

        ortofoto od zadavatele ………………………………………………………………1 list 

4.  Výřez z ÚP města Lysá nad Labem s dotčenou parcelou od zadavatele……..…..…1 list 

5. Katastrální mapa se zvýrazněním prodávaných částí par. č. 3470, cuzak.cz ze

  dne 16. 11. 2021………………………………………………………………….….1 list 

6. Širší záběr SV okraje Lysá nad Labem na katastrální mapě + ortofoto v

        měř. 1:1000…………………………………………………………………………..1 list 

7. Informace o pozemku par. č. 3272/8, pro ověření okolních vlastníků s částí

        vodní plochy rybníka Okrouhlík …………………………………………………….1 list 

8. Informace o pozemku par. č. 2963/1 pro ověření vlastníků s vodní plochou,

rybníka Okrouhlík, nesprávně vedený druh pozemku, trvalý travní porost

      ze dne 16. 11. 2021 ………………………………………………………………….1 list 

9. Doklad se získanými rybníky k prodeji a s požadovanými parametry vyžádané

znalcem z Internetu „SReality.cz” ze dne 17. 11. 2021 pro 19 inzerátů s

        uvedenými cenami……………………………………………………………………9 listů 

10. Fotodokumentace s popisem ze dne 17. 11. 2021 pro oblast J strany rybníka

 Okrouhlík s par. č. 3470, k. ú. Lysá nad Labem …………………………………….3 listy 

11.  Osvědčení ze semináře „Tvorba cenových map” z 11. 6. 2019 ……………………..1 list 

12.   Osvědčení ze semináře „Obvyklá cena v legislativě a v praxi” ze dne 5. 3. 2009…..0 listů 

13. Certifikát z absolvovaného mezinárodního kurzu expertízy stavebních konstrukcí,

uskutečněné dne 29. 11. 2019 v Praze v gesci KSZ ČR, o. s.; ČVUT - FS; ASN

Experts & Consultans s. r. o. s licencí No 310001- 116742004

        pro Ing. Miroslava Fejfara ……………………………………………………………1 list 

Celkem počet listů :   22 
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1. Pohled od Z strany a přístupové cesty z ul.

Poděbradova s účelovou budovou pro  činnost

ČRS, m.o. Lysá nad Labem 

2. Výstražné označení před vstupem k rybníku

Okrouhlík. Příjezdová cesta uzavřena lankem

proti možnému vjezdu (cesta je ve vlastnictví

objednavatele ZP 

3. Pohled od Z strany s okrajem vodního díla

(rybník) s navazující par. č.3470-ostatní

komunikace, ostatní plocha s několika trvalými 

porosty 

4. Pohled od Z strany v pokračováním s okrajem

vodní plochy dále k V straně 

5. Dtto, jako obr. č. 4. postupně k V straně 6. Dtto, jako obr. č. 4. dále. Graficky přerušené

dělení parcel např. mezi par. č. 3272/10 a par. č.

3272/9 ve sktečnosti neexistuje, jedná se o vodní

plochu, jako dílčí součást par. č. 3470. 
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7. Pokračování sledování okraje rybníka k V

straně. 

8. Obdoba obr. č. 7. tedy okraj rybníka Okrouhlík 

na J straně. 

9. Celkový pohled od V strany rybníka, nerovné

okraje  oproti grafickému zákresu (viz příloha č. 6 

znaleckého posudku) 

10. Obdobný pohled, jako na obr. č. 9 ve směru

více k Z straně rybníka. 

11.Měřidlo výšky vodní hladiny při stavidle k

propojení s menším r. Holaňák. Ustálená hladina 

(+ - ) 0,0 m. 

12. Zvýraznění umístní měřidla vodní hladiny, s

klidnou hladinou. 



Javorčíková Jana 

Od: 

Odesláno: 

Komu: 

Předmět: 

XXXXXXXXXX
čtvrtek 9. prosince 2021 13:15 
Javorčíková Jana 

Rybáři - pozemky u Okrouhlíku. 

Dobrý den paní Javorčíková. 
Jsme seznámeni s cenou za část pozemku u Okrouhlíku, kterou jsme mi na podzim zakreslila. 
Cena je v podstatě 160 Kč/m2. 
Celková cena bude určena po zaměření skutečného stavu a celkem se pohybuje cca 72.000,- Kč. 
V úterý na schůzi výboru 7.12.2021 jsme odhlasovali, že pozemky i za tuto cenu koupíme. 
Pokračujte prosím v tomto smyslu. 
Pro doplnění v případě podepsání smlouvy. Navenek zastupuje ČRS MO Lysá nad Labem předseda a jednatel 
společně, ne samostatně. 
Pokud potřebujete další info. napište prosím. 
Přeji hezký zbytek dne. 

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Ing. Karolína Stařecká

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem usnesením č. 107 ze dne 15.9.2021 schválilo zveřejnění záměru na prodej 
obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k. ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 
40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k. ú. 
Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 
2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 
2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 
2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 
2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 
3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 
3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 
3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 
„II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 
21, IČ: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.
Dále zastupitelstvo města usnesením č. 141 ze dne 27.10.2021 schválilo prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v 
k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26,
40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11,
542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8,
2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29,
2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38,
2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52,
2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12,
3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24,
3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad
Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2.
stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ:70891095, za cenu kupní cenu
250 Kč/m2.
Na základě sdělení ve věci seznámení se s podklady pro rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, pracoviště
Nymburk ze dne 11.1.2022 a na základě e-mailu ze dne 19.1.2022 od zástupce Pragoprojektu a.s. pana Ing. Petra
Tarčince předkládáme zastupitelstvu města návrh na revokaci usnesení č. 141 ze dne 27.10.2021. Důvodem je zúžení
výčtu pozemků potřebných k realizaci stavby II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba, resp. určených k prodeji
Středočeskému kraji z důvodu realizace výše uvedené stavby, konkrétně pozemek parc. č. 331/6 v k.ú. Litol. Pozemek
se ve výčtu pozemků ocitl v důsledku nesprávnosti jednoho z podkladů, kde byl v tabulkové části podkladu veden jako
pozemek v trvalém záboru stavby určený k převodu do vlastnictví Středočeského kraje, avšak reálně bude na části
pozemku vybudován "hospodářský sjezd na sousední pozemek" a proto pozemek zůstane ve vlastnictví Města Lysá nad
Labem a práva pro realizaci stavby na předmětném pozemku budou řešena prostřednictvím např. smlouvy o výpůjčce.
To znamená, že v případě souhlasu orgánů města se zúžením rozsahu pozemků bude vyhotoveno nové znění kupní
smlouvy, ze které bude vyňat pozemek parc.č. 331/6, k.ú. Litol a příslušným způsobem bude upravena celková kupní
cena. Konkrétně bude celková cena snížena o (41 m2 * 250 Kč/m2 =) 10.250 Kč a nově bude cena činit (22.604.250 -
10.250 =) 22.594.000 Kč. Pozn.: v KN je vedena výměra celého pozemku, tj. 1.222 m2, v podkladech a výpočtech bylo
počítáno pouze s 41 m2 potřebnými pro hospodářský sjezd.
Dále jsme byly upozorněni na písařskou chybu v usnesení Zastupitelstva města Lysá nad Labem č. 141 ze dne
27.10.2021, kdy je jako první nesprávně uveden pozemek parc. č. 1432/2 v k.ú. Ostrá, správně má být parc. č. 1473/2
v k.ú. Ostrá. Pozn.: pozemek parc. č. 1432/2, k.ú. Ostrá, není veden v katastru nemovitostí (neexistuje). Tuto chybu
uvedla v návrhu na usnesení k zveřejnění záměru referentka Odboru správy majetku paní Jana Javorčíková a tato chyba
byla dále kopírována v rámci dalších kroků a rozhodnutí.

Příloha:
- písemnost Katastrálního úřadu ze dne 11.1.2022

Bod programu č. 02



- text emailu ze dne 19.1.2022

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. revokuje
své usnesení č. 141 ze dne 27.10.2021,

II. schvaluje
zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
na prodej obecních pozemků parc. č. 1473/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2,
39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, všechny v
k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21,
2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19,
2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31,
2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48,
2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12,
3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20,
3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6,
3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
„II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150
21, IČ:70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku

Kryto VS 712 22 594 000,00 Kč

příjem za prodej nemovitostí

Celkem se jedná o plochu 90 376 m2.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem usnesením č. 107 ze dne 15.9.2021 schválilo zveřejnění záměru na prodej 
obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k. ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 
40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k. ú. 
Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 
2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 
2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 
2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 
2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 
3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 
3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 
3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 
„II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 
21, IČ: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.
Dále zastupitelstvo města usnesením č. 141 ze dne 27.10.2021 schválilo prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v 
k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26,
40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11,
542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8,
2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29,
2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38,
2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52,
2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12,
3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24,
3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad
Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2.
stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ:70891095, za cenu kupní cenu

Bod programu č. 02



250 Kč/m2. Bod programu č. 02



Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk
Palackého třída 255/54, 288 37 Nymburk

tel.: 325501001, fax: 325513624, e-mail: kp.nymburk@cuzk.cz, ID dat. schránky:tdxiemk

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23/1

28922 Lysá nad Labem

Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne:

V-12311/2021-208  /  Slováková Daniela Mgr. / 325501022 11.01.2022

Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Dne 20.12.2021 10:40:23 byl Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Nymburk (dále jen “katastrální úřad“) doručen návrh na vklad vzniku vlastnického práva do katastru 
nemovitostí  na základě smlouvy kupní ze dne 15.12.2021. uzavřené mezi účastníky řízení Město Lysá 
nad Labem, IČ 239402, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem; Středočeský kraj, IČ 70891095, 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, zast.Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, IČ 66001, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5  týkající se nemovitostí
P: 39/2 k.ú. Litol, P: 40/25 k.ú. Litol, P: 43/22 k.ú. Litol, P: 2690/3 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2712/10 k.ú. 
Lysá nad Labem, P: 2823/14 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2836/19 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2867/37 k.ú. 
Lysá nad Labem, P: 2986/48 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2986/52 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2986/53 k.ú. 
Lysá nad Labem, P: 3272/19 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3584/36 k.ú. Lysá nad Labem, P: 33/26 k.ú. Litol, 
P: 37/2 k.ú. Litol, P: 43/20 k.ú. Litol, P: 527/89 k.ú. Lysá nad Labem, P: St. 1409 k.ú. Lysá nad Labem, 
P: 2712/12 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2712/15 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2836/29 k.ú. Lysá nad Labem, P: 
2986/46 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3197/10 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3272/17 k.ú. Lysá nad Labem, P: 
3584/20 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3584/22 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3584/24 k.ú. Lysá nad Labem, P: 
1473/2 k.ú. Ostrá, P: 33/28 k.ú. Litol, P: 40/11 k.ú. Litol, P: 40/19 k.ú. Litol, P: 43/25 k.ú. Litol, P: 552/14 
k.ú. Lysá nad Labem, P: 552/31 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2536/18 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2712/7 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 2867/30 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2867/31 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2867/38 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 2986/51 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2986/54 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3038/14 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 3584/33 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3681/4 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2712/8 k.ú. Lysá
nad Labem, P: 2712/14 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2836/20 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2836/42 k.ú. Lysá
nad Labem, P: 2867/27 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2867/36 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2986/38 k.ú. Lysá
nad Labem, P: 2986/45 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3038/10 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3038/12 k.ú. Lysá
nad Labem, P: 3197/6 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3584/25 k.ú. Lysá nad Labem, P: 33/29 k.ú. Litol, P:
43/26 k.ú. Litol, P: 331/5 k.ú. Litol, P: 2536/19 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2986/49 k.ú. Lysá nad Labem,
P: 2986/62 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3042/12 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3275/3 k.ú. Lysá nad Labem, P:
3610/6 k.ú. Lysá nad Labem, P: 33/30 k.ú. Litol, P: 35/4 k.ú. Litol, P: 40/21 k.ú. Litol, P: 542/11 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 2536/21 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2836/32 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2836/45 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 2836/47 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3038/17 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3584/28 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 3584/40 k.ú. Lysá nad Labem, P: 33/27 k.ú. Litol, P: 40/24 k.ú. Litol, P: 40/26 k.ú.
Litol, P: 40/32 k.ú. Litol, P: 542/13 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2536/29 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2712/13
k.ú. Lysá nad Labem, P: 2836/27 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2867/44 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2986/39
k.ú. Lysá nad Labem, P: 3038/13 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3197/7 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3271/6 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 3584/21 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3584/23 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3584/30 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 3584/35 k.ú. Lysá nad Labem, P: 40/33 k.ú. Litol, P: 328/4 k.ú. Litol, P: 542/15 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 552/15 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2712/11 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2836/28 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 2867/29 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2867/35 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2867/42 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 2986/47 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2986/50 k.ú. Lysá nad Labem, P: 2986/55 k.ú.
Lysá nad Labem, P: 2986/56 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3038/11 k.ú. Lysá nad Labem, P: 3622/6 k.ú.
Lysá nad Labem v katastrálním území Lysá nad Labem, Litol, Ostrá (dále jen “návrh na vklad“).

Doručením výše uvedeného návrhu na vklad bylo zahájeno řízení o povolení vkladu do katastru 
nemovitostí vedené katastrálním úřadem pod sp. zn. V-12311/2021-208.



Katastrální úřad přezkoumal tento návrh podle § 17 a 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že navrhovaný vklad nelze 
povolit, neboť:

Ve smlouvě je jako předmět převodu označena mimo jiné i ppč. 331/6 o výměře 41 m2 
v katastrálním území Litol.

Tento pozemek ppč. 331/6 však v návrhu uveden není.

Katastrální úřad je vázán návrhem účastníků. Vzhledem ke kupní ceně uvedené ve smlouvě
hromadně není možno vložit samostatně vlastnické právo.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem
koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme
a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (§ 20798 odst. NOZ). 

Předložená smlouva je právním jednáním nedělitelným.

Není tak splněna podmínka pro povolení vkladu stanovená § 17 odst. 1 písm. b) katastrálního
zákona, neboť obsah vkladové listiny neodůvodňuje navrhovaný vklad. Vlastnické právo
dle návrhu být vloženo nemůže.

Pro případná budoucí podání sdělujeme, že 
Předmět převodu je ve smlouvě označen jako ppč. 331/6 o výměře 41 m2 v katastrálním 
území Litol.
Dle stavu katastru nemovitostí platného k okamžiku podání návrhu na vklad je ovšem 
u pozemku označeného parcelním číslem 331/6  vedena výměra 1222 m2.

Podle § 8 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona není nutné označení pozemků jejich výměrou. 
Pokud však ve smlouvě tyto výměry uvedeny jsou a neshodují se s výměrami vedenými 
v katastru, má tato skutečnost za následek neurčitost a nesrozumitelnost jejich označení, 
neboť v katastru není vedena parcela vykazující identifikační znaky uvedené ve smlouvě. KÚ 
je vázán tím, jak účastníci smlouvou vymezili předmět převodu.

Pokud účastníci chtějí převádět skutečně pouze část pozemku, může se tak stát na podkladě 
geometrického plánu, který se stane neoddělitelnou součástí smlouvy o jejím převodu (§ 7 
odst. 2 a § 48 odst. 1 katastrálního zákona).

Katastrální úřad Vám tímto sděluje, že podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „správní řád“), máte možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit své stanovisko 
k výše uvedeným skutečnostem. Můžete tak učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 
a to písemně nebo osobně . Termín jednání v uvedené věci je vhodné předem telefonicky dojednat 
s podepsanou oprávněnou úřední osobou.

V dané věci můžete rovněž využít postupu podle § 45 odst. 4 správního řádu, tj. vzít podaný návrh 
na vklad zpět. Se zpětvzetím návrhu na vklad musí souhlasit všichni účastníci řízení.

Budete-li se v této věci obracet na katastrální úřad, uveďte, prosím, tuto spisovou značku: 
V-12311/2021-208.



 , v. r.

Rozdělovník:

1 x Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem
1 x Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
1 x Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5
1 x Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, Palackého třída 255/54, 
28837 Nymburk

Za správnost vyhotovení: Čermáková Jiřina.



Text z emailu od pana Ing. Petra Tarčince ze dne 19.1.2022 adresovaný Ing. Karolíně Stařecké 

Vážená paní inženýrko, 

v návaznosti na náš dnešní telefonický rozhovor si Vám dovolujeme zaslat podklady 

s žádostí o revokaci usnesení Zastupitelstva města Lysá nad Labem č. 141 ze dne 27.10.2021 

spočívající ve zúžení výčtu pozemků potřebných k realizaci stavby II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2. 

stavba, 

resp. určených k prodeji Středočeskému kraji z důvodu realizace výše uvedené stavby, 

konkrétně o pozemek parc. č.  331/6 v k.ú. Litol. 

Pozemek se ve výčtu pozemků ocitl v důsledku nesprávnosti jednoho z podkladů, 

kde byl v tabulkové části podkladu veden jako pozemek v trvalém záboru stavby určený k převodu do 

vlastnictví Středočeského kraje, 

avšak reálně bude na části pozemku vybudován "hospodářský sjezd na sousední pozemek" a proto 

pozemek zůstane ve vlastnictví 

města Lysá nad Labem a práva pro realizaci stavby na předmětném pozemku budou řešena 

prostřednictvím např. smlouvy o výpůjčce. 

V případě souhlasu orgánů města se zúžením rozsahu pozemků bude vyhotoveno nové znění kupní 

smlouvy, ze které bude vyňat 

pozemek parc.č. 331/6, k.ú. Litol a příslušným způsobem bude upravena celková kupní cena. 

Konkrétně bude celková cena snížena o (41 m2 * 250 Kč/m2 =) 10.250 Kč a nově bude cena činit 

(22.604.250 - 10.250 =) 22.594.000 Kč. 

Pozn.: v KN je vedena výměra celého pozemku, tj. 1.222 m2, v podkladech a výpočtech bylo 

počítáno pouze s 41 m2 potřebnými pro hospodářský sjezd.  



Dále si dovolujeme upozornit na písařskou chybu v nám dostupné verzi usnesení ZM Lysá nad 

Labem č. 141 ze dne 27.10.2021, 

kdy je jako první nesprávně uveden pozemek parc. č. 1432/2 v k.ú. Ostrá, správně má být parc. č. 

1473/2 v k.ú. Ostrá. 

Pozn.: pozemek parc. č. 1432/2, k.ú. Ostrá, není veden v katastru nemovitostí (neexistuje). 

Děkujeme za pochopení a za předložení naší žádosti orgánům města ke schválení. 

S pozdravem 

Ing. XXXX XXXXX

PRAGOPROJEKT, a.s. 

středisko majetkoprávních činností 

K Ryšánce 1668/16 

CZ - 147 54 Praha 4 

Tel.:   +420 226 066 369 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do Rady města ze dne 17.1.2022:
Z důvodu, že došlo   pře lepu z mé strany při návrhu na usnesení, jednalo se o pře lep v čísle pozem u, před ládáme 
radě města a následně zastupitelstvu města návrh na revo aci usnesení zastupitelstva města č.156/II ze dne 8.12.2021. 
Chybně bylo uvedeno parcelní číslo 51/123 v  .ú. Litol, správně má být parcelní číslo 54/123 v  .ú. Litol, ja  bylo vždy 
správně řečeno v rámci ústního projednávání na prosincovém jednání zastupitelstva města.
Důvodová zpráva do RM dne 9.11.2021:
Dne 8.2.2021 na zá ladě usnesení RM č. 42 ze dne 2.2.2021 byl pan XXXXXXXXXXX vyzván   předložení pod ladů   
uzavření plánovací smlouvy. Na tuto písemnost reagoval dne 24.2.2021 dopisem doručeným pod č.j. 
ST/11707/2021 a RM usnesení č. 174 ze dne 30.3.2021 uložila panu místostarostovi poslat návrh ve věci směny pozem ů 
v lo alitě Vyso á mez. Návrh byl odeslán dne 20.4.2021 se stanovením následujících podmínek:
a) dojde   oddělení pozem ů pro výstavbu chodní u, a to u pozem u města i u pozemků vlastníků,  teré zastupujete,
b) ve směnné smlouvě nebude město zavázáno   vybudování chodníků a jiné infrastruktury,
c) ve směnné smlouvě bude obsažen Váš závaze  ja o budoucího prodávajícího stavebních pozem ů v této lo alitě
spočívající v povinnosti informovat budoucí  upující o povinnosti vybudovat na své ná lady chodní , vjezd a par ovací
stání na veřejném pozem u, přiléhající   jimi  upovanému pozem u,
d) ve smlouvě bude obsažen Váš závaze  spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na Vámi vlastněných pozemcích
nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy.
Na tento návrh pan XXXXXXXXXXX reagoval písemností doručenou dne 13.9.2021 pod č.j. SM/75667/2021 z  teré
vyplývá, že nesouhlasí s podmínkou v bodě d) tj. závazek  spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na vlastněných
pozemcích nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy.
Na zá ladě geometric ého plánu byla z pozem u p.č. 61/36 v  .ú. Litol oddělena část pozem u určená   výstavbě chodní
u a vjezdu. Pozemek  p.č. 61/36 je nyní o výměře 524 m2 v  k.ú. Litol ( dle znaleckého posudku z roku 2020 se jedná o
cenu 1219,- Kč/m2).

Důvodová zpráva do RM dne 2.2.2021:
RM usnesením č. 616 požádala o stanovisko výbor pro správu majetku města. K tomuto bodu Výbor pro správu majetku 
města se vyjádřil takto: Návrh pana XXXXXXXXXXX zastupujícího i další vlastníky pozemků na směnu pozemků v lokalitě 
Na vysoké mezi – Litol. K tomuto bodu se osobně dostavil pan XXXXXXXXXXX. Během jednání odpověděl na dotazy členů 
výboru. Potvrdil, že nežádá závazek města vybudovat chodník  ani jinou infrastrukturu. Potvrdil rovněž, že směna by se 
měla týkat i dosud neoddělených částí pozemků, které jsou stavebním úřadem určeny pro výstavbu chodníku a tvoří 
novou uliční čáru.
Výbor následně diskutoval o tom, zda je pro zástavbu této části území přiléhající ulici Družstevní nutné uzavření 
plánovací smlouvy nebo nikoliv. Na tuto otázku je nutné získat od stavebního úřadu jednoznačnou odpověď.
Výbor dospěl k usnesení v následujícím znění: Výbor podmíněně souhlasí se směnou pozemků dle návrhu pana 
XXXXXXXXXXX za předpo ladu, že stavební úřad potvrdí, že k zástavbě pozemků ve vlastnictví pana XXXXXXXXXXX a jím 
zastupovaných osob není nutné uzavření plánovací smlouvy. Další podmínkou směny je to, že dojde k oddělení pozemků 
pro výstavbu chodníku, a to u pozemku města i u pozemků pana XXXXXXXXXXX a jím zastupovaných osob. Tyto oddělené 
pozemky připadnou městu. Poslední podmínkou je to, že město nebude zavázáno k vybudování chodníků a jiné 
infrastruktury.
K výše uvedenému za odbor uvádíme, že podmínkou výstavby RD domů dle regulačního plánu je vybudování podélného 
místa pro odstavení vozidla u  každého vjezdu (v příloze přikládáme sken strany 9 z regulačního plánu). Celou věc jsme  
konzultovali s OVŽP,  který je stejného názoru jako odbor SM, tak zpracovatel územního plánu, a to, že je nutné podél 
stavebních parcel v ulice Družstevní řešit podélné stání, což lze zajistit na základě plánovací smlouvy. Takto to je 
myšleno i v souladu s regulačním plánem. Na základě výše uvedeného považuje OSM podpis plánovací smlouvy za 
nutnost.
Důvodová zpráva do RM dne 18.11.2020:
Pan XXXXXXXXXXX zastupující zároveň paní XXXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXXX podal žádost o směnu pozemků v lokalitě 
Na Vysoké mezi a společný postup naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č.4. Jedná se o

Bod programu č. 03



to, že žadatel navrhuje na Město Lysá nad Labem převést pozemky p.č. 6 /42, 6 /53, 54/ 25, 54/ 23 a 54/ 26 v k.ú. 
Litol o celkové výměře  329 m2. Jedná se o pozemky určené k výstavbě vjezdů od nově vzniklých stavebních pozemků 
a chodníků v ulici Družstevní.Pozemek p.č. 54/ 23 umožňuje výjezd z lokality Na Vysoké mezi do ulice Družstevní. Za 
to požaduje od Města Lysá nad Labem převod pozemku p.č. 6 /36 o výměře 558 m2 a na převedených pozemcích do 
vlastnictví města vybudovat veřejnou infrastrukturu dle RP Vysoká mez -změna č.4 a to v rozsahu podél ulice 
Družstevní. Za odbor SM tento návrh nedoporučujeme. Dle znaleckého posudku č.972- 0/20 je cena obvyklá městského 
pozemku ve výši 680 000,- Kč (cena  1 m2 je  1219,- Kč) a při sloučení pozemku do stavební parcely označené číslem  
3 dojde k navýšení této hodnoty. Dále dle zvyklosti se vznikem obdobných lokalit v našem města v minulých letech se 
vždy jednalo o to, že vlastníci stavebních pozemků vybudovali na své náklady potřebnou infrastrukturu, kterou městu 
za  1,- Kč převedli včetně pozemků.
Příloha:
- žádost č.j.ST/73315/2020 ze dne 14.10.2020
- snímek katastrální mapy se zákresem předmětných pozemků
- informce o pozemcích z KN
- koordinační situce se zákresem stavbní parcely č.13 z RP
- znalecký posudek 7758-228/20
- situace veřejně prospěšné stavby z RP
- písemnost ze dne 8.2.2021 č.j. SM/7776/2021
- písemnost ze dne 24.2.2021 č.j. ST/11707/2021
- písemnost ze dne 20.4.2021
- písemnost ze dne 13.9.2021 č.j.SM/75667/2021
- znalecký posudek č. 972-10/20

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informaci o tiskové chybě spočívající v překlepu uvedení parcelního čísla pozemku v usnesení zastupitelstva města č.
156/II ze dne 8.12.2021. Namísto pozemku parcelní číslo 51/123 v k.ú. Litol má být správně uvedeno parcelní číslo
54/123 v k.ú. Litol

II. schvaluje
zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
na směnu pozemků parc.č. 61/42, 61/53, 54/125, 54/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p.č. 61/36 v
k.ú. Litol.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

20. 0. 202 Výbory Výbor pro správu majetku města

5 doporučuje k odsouhlasení
podmínku d) změnit takto:ve smlouvě bude obsažen závazek žadatele spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na 
pozemku parc. číslo 6 /36 v k.ú. Litol nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy.
Dne 2. 2.2020 výbor podmíněně souhlasí se směnou pozemků dle návrhu pana XXXXXXXXXXX za předpokladu, že 
stavební úřad potvrdí, že k zástavbě pozemků ve vlastnictví pana XXXXXXXXXXX a jím zastupovaných osob není nutné 
uzavření plánovací smlouvy. Další podmínkou směny je to, že dojde k oddělení pozemků pro výstavbu chodníku, a to u 
pozemku města i u pozemků pana XXXXXXXXXXX a jím zastupovaných osob. Tyto oddělené pozemky připadnou městu.
Poslední podmínkou je to, že město nebude zavázáno k vybudování chodníků a jiné infrastruktury. Výbor s tímto 
návrhem souhlasí.

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesením č. 6 6 ze dne  8.  .2020 žádá o stanovisko výbor pro správu majetku města.
RM usnesení č.42 ze dne 2.2.202  RM I. bere na vědomí informaci z OVŽP o uzavření plánovací smlouvy na zasíťování 
pozemků v ulici Družstevní, II. ukládá OSM připravit návrh plánovácí smlouvy do 28.02.202 .
RM usnesením č.  74 ze dne 30.3.202  ukládá místostarostovi poslat návrh ve věci směny pozemků v lokalitě Vysoká 
mez. Termín: 20.04.202 .
Usnesení RM č.609 ze dne 9.  .202 :
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
písemnost doručenou dne 13.09.2021 pod č.j. SM/75667/2021 ve věci záměru na směnu pozemků v lokalitě Vysoká
mez,
II. doporučuje Zastupitelstvu města trvat na směně pozemků parc.č. 61/42, 61/53, 54/125, 51/123 a 54/126 všechny v
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k.ú. Litol za obecní pozemek p.č. 61/36 v k.ú. Litol za těchto podmínek:
a) dojde k oddělení pozemků pro výstavbu chodníku, a to u pozemku města i u pozemků vlastníků, které žadatel
zastupuje,
b) ve směnné smlouvě nebude město zavázáno k vybudování chodníků a jiné infrastruktury,
c) ve směnné smlouvě bude obsažen závazek žadatele jako budoucího prodávajícího stavebních pozemků v této lokalitě
spočívající v povinnosti informovat budoucí kupující o povinnosti vybudovat na své náklady chodník, vjezd a parkovací
stání na veřejném pozemku, přiléhající k jimi kupovanému pozemku,
d) ve smlouvě bude obsažen závazek žadatele spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na vlastněných pozemcích
žadatelem nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy,
III. předkládá Zastupitelstvu města na nejbližší zasedání žádost na směnu pozemků v lokalitě Vysoká mez k projednání.
Usnesení ZM č.156 ze dne 8.12.2021:
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
písemnost doručenou dne 13.09.2021 pod č.j. SM/75667/2021 ve věci záměru na směnu pozemků v lokalitě Vysoká
mez,
II. schvaluje
zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
na směnu pozemků parc. č. 61/42, 61/53, 54/125, 51/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p. č. 61/36
v k. ú. Litol.
Rada města usnesení č. 21 ze dne 17.1.2022: Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí informaci o tiskové chybě spočívající v překlepu uvedení parcelního čísla v usnesení zastupitelstva
města č. 156/II ze dne 08.12.2021. Namísto pozemku parcelní číslo 51/123 v k.ú. Litol má být správně uvedeno
parcelní číslo 54/123 v
k.ú. Litol,
II. doporučuje Zastupitelstvu města Lysá nad Labem revokovat jeho usnesení číslo 156/II ze dne 08.12.2021,
III. předkládá Zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na směnu pozemků parc.č. 61/42, 61/53,
54/125, 54/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p.č. 61/36 v k.ú. Litol.

Bod programu č. 03



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Ing. Karolína Stařecká

Zprávu vypracoval: Ing. Karolína Stařecká

Důvodová zpráva:
Rada kraje usnesením č. 041-47/2021/RK ze dne 16. 12. 2021:
I. schválila Projektový záměr „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe“ podle přílohy k
Tisku č. 3008(2021) a jeho zařazení do Zásobníku akcí 2021+ s předpokládanými náklady 41 071 617 Kč bez DPH, tedy
49 696 657 Kč s DPH

II. ukládá Krajskému úřadu Středočeského kraje zařadit akci „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a
cyklotrasa Litol-Labe“ do Zásobníku akcí 2021 + a zásobník aktualizovat. Termín: 28. 2. 2022. Odpovídá Ing. Jaroslav
Cingr, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů, pověřen zastupováním

III. schvaluje v případě přidělení finančních prostředků ze SFDI přesun akce „Cyklostezka Lysá nad Labem -
Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe“ do Zásobníku projektů spolufinancovaných EU/EHP a národních zdrojů

IV. ukládá Regionální dotační kanceláři p.o., vypracovat žádost do SFDI „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová
trasa a cyklotrasa Litol-Labe“. Termín: 31. 1. 2022.

Odpovídá Václav Chytil, ředitel Regionální dotační kanceláře p.o.
S ohledem na výše uvedené předkládám Zastupitelstvu města Lysá nad Labem návrh na uzavření smlouvy o spolupráci 
na projektu „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe“. Zásadní body jsou, že 
město se zavazuje bezplatně předat Středočeskému kraji projektovou dokumentaci ve stupních DÚR, DSP a PDPS včetně 
pravomocného stavebního povolení a včetně veškerých vyjádření dotčených orgánů státní správy na akci „Cyklostezka 
Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“. Součástí bude papírová i elektronická forma 
dokumentace zmíněných dokumentů, včetně všech souvisejících povolení a vyjádření a také data v otevřeném formátu 
DWG.

Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě ve 3 paré. Město a Kraj deklarují, že ty části Pozemků města, 
které jsou dotčeny stavbou Projektu (trvalý zábor), na který se vztahuje finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, tedy uznatelné náklady Projektu, tj. části pozemků 305/2, 306/1, 309/5, 323/2, 323/6, 323/7, 323/11 a 
323/25 v k.ú. Litol převede Město před zahájením realizace (stavby) Projektu na Kraj. Předpokládaný termín zahájení 
realizace (stavby) Projektu je listopad 2022. Oddělení příslušných částí pozemků města zajistí na své náklady Město.

Náklady na zpracování geometrických plánů jsou odhadovány na 56 000 Kč. Kraj ze svého rozpočtu finančně a 
organizačně zajistí provedení stavby a dalších činností s tím souvisejících; technický dozor nad stavbou; zajistí správu, 
provoz a údržbu zrealizovaného projektu po dobu udržitelnosti projektu, kterou může zajistit buď na základě dodávky 
služeb od smluvně zajištěného dodavatele, případně od Krajem zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických 
osob, v nichž má majetkovou účast. Po skončení doby udržitelnosti projektu převezme údržbu Město, a to za podmínek 
dohodnutých zvláštní smlouvou.

Příloha:
- Návrh smlouvy o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa
Litol-Labe“
- Koordinační situační výkres projektu
- Záborový elaborát projektu
- Usnesení rady kraje ze dne 16.12.2021

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
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uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa 
Litol – Labe“ dle předloženého návrhu, se Středočeským krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 
Praha 5 – Smíchov.

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd§ 3741 pol.5169 ORJ 10 ORG 2006 56 000,00 Kč

Geometrické plány

Celkem se jedná o dělení osmi pozemků, pořízení 1 geometrického plánu cca 7 000 Kč.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 04



1 

Smlouva o spolupráci na projektu 
„Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – 

Labe“
Číslo: 

1. Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČ: 70891095 

DIČ: CZ70891095 

zastoupený: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. BOX177, 160 41 Praha 6 

číslo účtu: 4440009090/6000 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Dvořák, vedoucí oddělní projekce P+R a 
cyklostezek, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. 

(dále jen „Kraj“) 

2. Město Lysá nad Labem
se sídlem: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 
IČ: 00239402 
DIČ: CZ00239402 
zastoupena: Ing. Karlem Otavou, starostou města 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  27-0504268369/0800 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Otava, starosta města 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karolína Stařecká 

(dále jen „Město“) 

(Kraj a Město dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají dnešního dne v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), tuto smlouvu o spolupráci na projektu „Lávka vč. 
cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ (dále jen „Smlouva“). 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany spojuje společný zájem na realizaci projektu „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad
Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“, který přispěje k bezpečnému pohybu
pěších a cyklistů přes most Bohumila Hrabala, který je součástí komunikace II. třídy, č. 272.
Stavba dle „Koordinačního situačního výkresu“ v příloze č. 3, (který je nedílnou součástí této
smlouvy) se má rozkládat na pozemcích:

parc. č. 12/9, 305/2, 305/3, 306/1, 309/5, 323/2, 323/6, 323/7, 323/11, 323/25, 323/52 vše v k.ú. 
Litol, zapsaných na LV č. 3183 pro obec Lysá nad Labem, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
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Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, které jsou ve výlučném vlastnictví Města (dále 
jen „Pozemky města“) a 

parc. č. 309/12, 309/13, 309/14, 323/5, 323/69, 831, 832 vše v katastrálním území Litol, zapsaných 
na LV č. 1425 pro obec Lysá nad Labem, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
katastrální pracoviště Nymburk, které jsou ve výlučném vlastnictví Středočeského kraje (dále jen 
„Pozemky kraje“) a 

parc. č. 332/16, 341, 342, 344/1  vše v katastrálním území Litol, zapsaných na LV č. 732 pro obec 
Lysá nad Labem, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště 
Nymburk, které jsou ve výlučném vlastnictví České republiky s právem hospodařit Povodí Labe, 
státní podnik (dále jen „Pozemky Povodí Labe“). 

(B) Kraj prohlašuje, že jako investor shora uvedené stavby zajistí realizaci projektu „Lávka vč.
cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ (dále jen „Projekt“). Kraj
je dle dohody smluvních stran oprávněn k podání žádostí o dotaci na financování Projektu, jakož i
žádosti o příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury na financování Projektu. Kraj je
v případě získání dotace či příspěvku jejich příjemcem.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY: 

I. 
Účel a předmět smlouvy 

1. Smluvní strany, mají zájem na realizaci Projektu.

2. Za účelem realizace Projektu Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, která upravuje jejich
vzájemná práva a povinnosti při přípravě a realizaci Projektu.

3. K dosažení účelu uvedeného v tomto článku Smlouvy se Smluvní strany zavazují vzájemně
spolupracovat podle pravidel stanovených touto Smlouvou.

II. 
Povinnosti Smluvních stran a další podmínky spolupráce 

1. Kraj, jakožto investor Projektu, se zavazuje, že v souvislosti s Projektem,

a) ze svého rozpočtu finančně a organizačně zajistí provedení stavby a dalších činností s tím
souvisejících;

b) technický dozor nad stavbou;
c) zajistí správu, provoz a údržbu zrealizovaného projektu po dobu udržitelnosti projektu, kterou

může zajistit buď na základě dodávky služeb od smluvně zajištěného dodavatele, případně od
Krajem zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických osob, v nichž má majetkovou
účast. Po skončení doby udržitelnosti projektu převezme údržbu Město, a to za podmínek
dohodnutých zvláštní smlouvou.

Město a Kraj se mohou zvláštní smlouvou dohodnout, že činnost dle bodu c) může na základě 
zvláštní smlouvy pro Kraj zajistit Město i v době udržitelnosti, pokud tak dotační podmínky dovolí.  
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d) požádá o dotaci či příspěvek na realizaci Projektu z dalších veřejných finančních zdrojů. Kraj je
povinen bezodkladně seznámit Město s podmínkami a povinnostmi vyplývajícími ze smluv a
rozhodnutí o přidělení dotace či příspěvku na financování Projektu. Město se zavazuje
poskytnout Kraji součinnost při plnění povinností vyplývajících ze smluv a rozhodnutí o
přidělení dotace či příspěvku na financování Projektu.

2. Město se zavazuje bezplatně předat Středočeskému kraji projektovou dokumentaci ve stupních
DÚR, DSP a PDPS včetně pravomocného stavebního povolení a včetně veškerých vyjádření
dotčených orgánů státní správy na akci „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a
cyklotrasa Litol – Labe“. Součástí bude papírová i elektronická forma dokumentace zmíněných
dokumentů, včetně všech souvisejících povolení a vyjádření a také data v otevřeném formátu
DWG. Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě ve 3 paré.

3. Město a Kraj deklarují, že ty části Pozemků města, které jsou dotčeny stavbou Projektu (trvalý
zábor), na který se vztahuje finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tedy
uznatelné náklady Projektu, tj. části pozemků 305/2, 306/1, 309/5, 323/2, 323/6, 323/7, 323/11 a
323/25 převede Město před zahájením realizace (stavby) Projektu na Kraj. Předpokládaný termín
zahájení realizace (stavby) Projektu je listopad 2022. Oddělení příslušných částí Pozemků města
zajistí na své náklady Město.

4. Smluvní strany jsou dále povinny zejména:
a) poskytovat si vzájemnou součinnost a informace v rámci procesu přípravy a realizace

Projektu;
b) prezentovat výstupy Projektu jako společnou aktivitu Projektu.

III. 
Způsob komunikace 

Při komunikaci mezi Smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace (ve formě 
e-mailu), přičemž kontaktní osoby si Smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu po podpisu
Smlouvy.

IV. 
Trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku:
a) zrušení přípravy Projektu, nebo
b) dokončení realizace Projektu,

přičemž kterýmkoliv z uvedených okamžiků spolupráce Smluvních stran podle této Smlouvy
zaniká.

2. Ukončení spolupráce podle odst. 1 tohoto článku nemá žádný vliv na spolupráci stran podle jiné
smlouvy.

V. 
Postoupení práv a povinností ze stavebního povolení 

1. Město je na základě stavebního povolení č.j.: MULNL-OD/105563/2021/Uht  ze dne 27. 12. 2021,
vydaného Městským úřadem Lysá nad Labem, odbor dopravy, právní moc ke dni 19.1.2022,
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stavebníkem stavby „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ 
blíže specifikované v citovaném stavebním povolení (dále jen „Stavební povolení“). 

2. Město převádí touto Smlouvou na Kraj veškerá práva a povinnosti Města související se Stavebním
povolením ke stavbě „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“
na pozemcích parc. č. 12/9, 305/2, 305/3, 306/1, 309/5, 309/12, 309/13, 309/14, 323/2, 323/5,
323/6, 323/7, 323/11, 323/25, 323/52, 323/69, 332/16, 341, 342, 344/1, 831, 832 vše v
katastrálním území Litol, dle „Záborového elaborátu projektu“ v příloze č. 4 (který je nedílnou
součástí této smlouvy) a Kraj veškerá práva a povinnosti související se stavbou „Cyklostezka Lysá
nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ na uvedených pozemcích od Města
přijímá.

3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že na základě této Smlouvy vstupuje Kraj do
veškerých práv a povinností Města souvisejících se Stavebním povolením ke stavbě „Cyklostezka
Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ na pozemcích uvedených v bodě č.
2 tohoto článku této Smlouvy, a to na místo Města.

4. Práva a povinnosti postoupené touto Smlouvou se převádí z Města na Kraj bezúplatně.

VI. 
Společná a závěrečná ustanovení 

1. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že nejméně po dobu pěti let po kolaudaci Projektu, na který
Státní fond dopravní infrastruktury poskytne finanční prostředky, nepřevede majetek nabytý
z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích subjektů, ani jej jinak nezcizí ani
nepředá do úplatného užívání třetím subjektům, nezastaví tento majetek po uvedenou dobu, ani
jej jinak nezatíží právy třetích osob, vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní
úpravy nebo se jedná o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a § 1268 občanského
zákoníku, a ani neprovede na majetku úpravy, které by vedly ke změně účelu či ke snížení
kvalitativních vlastností tohoto majetku. Současně se každá Smluvní strana zavazuje zajistit, aby
tento majetek v rozsahu, v jakém jí bude náležet po majetkoprávním vypořádání dle čl. II. bod 3.
této smlouvy, mohl být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí veřejně bezplatně užíván k účelu, ke
kterému je určen.

2. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními NOZ.

3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, vzestupně
číslovanými dodatky. Ke své platnosti vyžadují souhlas oprávněných zástupců všech Smluvních
stran a předchozí schválení v příslušných orgánech Smluvních stran.

4. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a obě strany jí podepisují
elektronicky. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“).

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle ZoRS zajistí
Kraj. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o
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smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. 
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna 
na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

6. Pokud bude k naplnění účelu této Smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření dalších
smluvních závazků mezi Smluvními stranami této smlouvy, zavazují se tyto Smluvní strany
k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Kraje … ze dne … 2022
a usnesením zastupitelstva města Lysá nad Labem ze dne … 2022. Tyto dokumenty jsou přílohami
této Smlouvy:

Příloha č. 1: Usnesení zastupitelstva Kraje … ze dne …2022 
Příloha č. 2: Usnesení zastupitelstva Města Lysá nad Labem … ze dne … 2022 
Příloha č. 3: Koordinační situační výkres projektu „Cyklostezka Lysá nad Labem –  
Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ 
Příloha č. 4: Záborový elaborát projektu „Cyklostezka Lysá nad Labem – Bezbariérová 
trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ 

8. Toto právní jednání splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V ………………… dne ………… 2022 V …………………… dne …………. 2022 

Středočeský kraj Město Lysá nad Labem 
Mgr. Petra Pecková Ing. Karel Otava 
hejtmanka starosta 
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SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ: 
so 102 - Úprava korn.mlkace 
SO 103 - CyklOslezka na levém břehu Labe
SO 104 - cyklostezka na pravém břehu Labe
so 181 - Přechodné dopravní značení 
so 191 - Trvalé dopravnl značerl 
SO 202 - Rozši'ření chOdnÍku mostu 

LEGENDA: 

KOMUNIKACE 

CYKLOSTEZKA 

SO 411 - Přeložka kabelů nn ČEZ Distribuce 
SO 451 - Přeložka podzemnÍCh vedení CETIN - KAMENNÁ DLALBA - KRAJNICE
SO 801 - Vegetační úpravy a Náhradní výsadba

I I ZATRAVNlNI

1363/3 ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN 

SLUCKOVA HRANICE 

HRANICE �EŠENÉHO OZEMI 

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SITÉ; 
- ~ ~ - Sdělovací spojové podzemní
- _,___. -- � - Silové nízké napětí podzemní

--- --......, --- --......, - Sdělovací spojové neověrené podzemní 

- '- -- -''----? - Silové nízké napětí ověr'ené podzemní

--- _,..__,.,. --- _.,_,.,. - Silové vysoké napětí neověrené podzemní

- ___fTT" _  --- ____rrn_ --- Plyn stredotlak neověrený podzemní

- ----f--+C --- --+« --- Kanalizace jednotná neověrená podzemní

--- =------c>- --- =------c>- -Vodovod pitná neověrený podzemní

POZNÁMKA: 
ZAKRESY STAVAJICICH IN2EN\iRSKi'CH sm JSOU POUZE OREITTACNI. ZI-OTOVITEL ZAJISTI P�ED ZAAAIENIIJ ZEMNICH PRACI WIYCENI A M�ENI VšECH 
STÁVAJICICH A Nov\íc:H INžEmRSKi'CH sm. ZHOTQ\/lffi NESIJ[ ZNWIT Vl'l<OPovE: PRÁCE P�ED YYTYČENN A OZriACENIM IN2EriffiSKfcH sm POOLE 
PLAOOCH PÍlEflPISŮ. Vl1(0P0Vr: PRACE JE NUTNO PROVOO TAK, ..ar NEDOŠLO K POŠKOZENI PODZEMNICH VEDENI.

Objednatel: Město Lys6 nad Labem 
Husovo n6městf 23 289 22 Lys6 nad Labem 

CYKLOSTEZKA LYSÁ NAD LABEM 
A CYKLOTRASA UTOL - LABE 

BEZBARIEROVÁ TRASA 

Souf'"adnlc0"9 systém: S-JTSK 
V9škov9 systém: Bpv 

Císlo zokOzky: 
17 283 00 

Schviílil: Ing. VCiclav HVIZDAL 

HIP: Ing. J. ČAMROV 
724011007, jcaOponte�.cz I� 

Zodp. projektant: Ing. J. ČAMROV 
724011007, jcaOponte�.cz '� 
Vypracoval: Martin l""LEVI Tech. kontrola: Ing. Martin� 

737947774, mneOpontex.cz / 727840872, mteOponleK.cz /0, 

Objednatel: Mitto L-11 nad Labem I Obec: Lv•II nad Labem

Akce: Cyklostezko Lys! nad lobem-Bezbori!rov6 traso o cyklostezko Litol-lobe 

Cóst: C. SITUAČN[ VYKRESY

Prfloha: KOORDINAČNI SITUAČNI vYKRES 1:500 

l'�Nl&t-
llmM\ 1658/1, 147 00 PralKI 4 - lral11 
tel: H20 24#62219 to: 407 li� 43!:1 

Kroj: stl'edo6Hlt9 

Datum Stupeťl 

1D/2020 DSP 
Souprava C. pl'Tlohy

C.3



Objednatel: Město Lys6 nad Labem 
Husovo nliměsff 23 289 22 Lysli nad Labem 

CYKLOSTEZKA LYSÁ NAD LABEM - BEZBARIEROVÁ TRASA 
A CYKLOTRASA LITOL - LABE 

Souf"adnfco"9 systém: S-JTSK

V�!ko"9 systém: Bpv

Císlo zakázky: 
17 283 00 

Schvólil: Ing. vaclav HVÍZDAL 

HIP: Ing. J. CAMROVÁ 

724011007, jca@pontex.cz 

Zodp. projektant: Ing. J. CAMROVÁ 

724011007, jca@pontex.cz 

Tech. kontrola: Ing. JIP1 PP1hoda Vypracoval: Ing. lva BOLEHOVSKÁ 

iva.bolehovskaOseznam.cz 

Objednatel: Misto Lys6 nad Labem I Obec: Lys6 nad Labem 

Akce: Cyklostezka Lys6 nad Labem-Bezboriěrov6 trasa a cyklostezka Utol-Labe 

Cóst: DOKLADOVÁ ČÁST 

Pl'11oha: ZÁBORO'IY ELABORÁT 

/1„NJiit-
Praha 4, Bezovo 1658, 147 14 
tel: +420 2#462219 fax: +420 2#461038 

Kraj: stredofeskf 

Datum Stupel'I 

10/2020 DSP 
Souprava C. pl'11ohy 

4.b



SEZNAM PŘÍLOH 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

REKAPITULACE TRVALÝCH A 

DOČASNÝCH ZÁBORŮ 

TABULKA DOTČENÝCH A SOUSEDNÍCH 

PARCEL 

SCHEMA 1 : 1000 

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY 

INFORMACE O PARCELÁCH 



Technická zpráva 

Zakázka :     Záborový elaborát 
Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbarierová trasa a cyklostezka Litol-Labe 

Zak.číslo:  2/2021 

Zpracovatel projektu: Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 14714 Praha 4 

Lokalita:  Lysá nad labem 

Kraj:  Středočeský 

Obec: Lysá nad labem 

Číslo katastrálního území:  689556  Litol 

Zaměření: Podle projektanta byla zaměřena komunikace a přilehlé okolí. 

Všeobecně: 
Výchozím podkladem je výřez z digitální katastrální mapy 
vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Nymburk 

Podklad pro zjištění polohy a velikosti záboru byl pořízen 
zpracováním výše uvedených podkladů. 

Získané informace o parcelách z databáze ČÚZK byly podle 
parcelních čísel a katastrálních území sestaveny do přehledné 
tabulky. 

Přiložena je kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000 a situace 
z projektu zmenšená do měřítka 1: 1000 

V Praze 7.4.2021  Ing. Iva Bolehovská 

č.ověř. 33/2021 



Rekapitulace dočasných a trvalých záborů

Akce: Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbarierová trasa a cyklostezka Litol-Labe

Číslo k. ú. název k.ú. Kraj Číslo obce Obec
689556 Litol Středočeský 537454 Lysá n.L.

Zabírá se m
2

Katastrální území Trvale Trvale BV Nad 1 rok Do 1 roku

Litol 4183 m2 2811 m2

Celkem 4183 m2 2811 m2

Ze ZPF

ZPF 1653 m2 84 m2

Celkem 1653 m2 84 m2

Dle kultury:

trvalý travní porost 74 m2 58 m2

orná půda 1579 m2 26 m2

Celkem 1653 m2 84 m2



Seznam vlastníků dotčených parcel KN

Parcelní 

číslo

Výměra 

m2

Trvalý 

zábor 

m2

Dočasný 

zábor   m2

Druh 

pozemku

Využití 

pozemku
LV Vlastník, adresa

k.ú. Litol

12/9 273 31
ostatní 
plocha

neplodná 
půda

3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

305/2 380 74 54
trvalý 
travní 
porost

3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

305/3 302 4
trvalý 
travní 
porost

3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

306/1 6474 940 5 orná půda 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

309/5 2246 457 21 orná půda 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

Vlastnické právo - Středočeský kraj, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5 
Vlastnické právo - Středočeský kraj, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

Vlastnické právo - Středočeský kraj, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

323/2 6075 192
ostatní 
plocha

silnice 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

Vlastnické právo - Středočeský kraj, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

323/6 911 752 90
ostatní 
plocha

silnice 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

323/7 378 182 orná půda 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

323/11 1499 540 2
ostatní 
plocha

ostatní 
komunikac

e
3183

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

1425323/5 1089 191 530
ostatní 
plocha

neplodná 
půda

1425309/14 1317 36 628
ostatní 
plocha

silnice

1425309/12 2807 34213
ostatní 
plocha

silnice

1425364309/13 1009 73
ostatní 
plocha

silnice



Parcelní 

číslo

Výměra 

m2

Trvalý 

zábor 

m2

Dočasný 

zábor   m2

Druh 

pozemku

Využití 

pozemku
LV Vlastník, adresa

323/25 842 64
ostatní 
plocha

silnice 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

323/52 140 41
ostatní 
plocha

neplodná 
půda

3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 
Vlastnické právo - Středočeský kraj, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

Vlastnické právo - Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu - Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové

Vlastnické právo - Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu - Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové

Vlastnické právo - Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu - Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové

Vlastnické právo - Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu - Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové

Vlastnické právo - Středočeský kraj, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 

Vlastnické právo - Středočeský kraj, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 

1425832 36 18
ostatní 
plocha

jiná plocha

1425831 36 18
ostatní 
plocha

jiná plocha

8194 39
ostatní 
plocha

neplodná 
půda

732

732

koryto
vodního 

toku 
přirozené 

nebo 
upravené

344/1 12611 45
ostatní 
plocha

neplodná 
půda

732

342

341 16817 168
ostatní 
plocha

neplodná 
půda

1425

332/16 185924 991
vodní 
plocha

732

323/69 494 178 19
ostatní 
plocha

ostatní 
komunikac

e



Parcel

ní číslo

Výměra  

m
2

Druh 

pozemku

Využití 

pozemku
LV Vlastník, adresa

sousední

8/3 1425 orná půda 2555
XXXXXXXXXX

12/2 1155
ostatní 
plocha

neplodná 
půda

3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

12/8 2157
trvalý 
travní 
porost

3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

12/11 119 orná půda 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

304/2 9373
trvalý 
travní 
porost

3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

305/1 5349 orná půda 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

306/5 4686 orná půda 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

309/4 2037 orná půda 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

309/20 495 orná půda 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

323/3 102
ostatní 
plocha

ostatní 
komunikac

e
3183

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

323/12 2876
ostatní 
plocha

ostatní 
komunikac

e
4105

Vlastnické právo - Středočeský kraj, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

323/51 332
ostatní 
plocha

neplodná 
půda

3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 

332/8 11917 orná půda 3183
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 
28922 Lysá nad Labem 



99/13 

li 

304/2 

309/12 

332/8 

309/14 

309/13 

309/4 

306/5 

/3/8 

305/1 

305/4 
Akce: 

Cyklostezka Lysá nt Labem - Bezbarierová
trasa a cyklostezk Litol-Labe 

Část: 

4.b ZÁBOROVÝ ELABORÁT

323/24 

Datum Stupeň 

4/2021 DSP 

Měrítko Číslo 

1 : 1000 1 

legenda: 

to/4 parcelní číslo 

hranice KN 

vnitřní kresba 

trvalý zábor - ostatní plochy 

trvalý zábor - zemědělské půdy 

dočasný zábor 

/14J;!Jfi
&@

Praha 4, Bezová 1658, 147 14 
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 
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689556 LitolKat. území

       8/3

      12/2

      12/8

      12/9

      12/11

     304/2

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

1425

1155

2157

273

119

9373

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Ze souřadnic v S-JTSK

Graficky nebo v digitalizované mapě

Ze souřadnic v S-JTSK

Graficky nebo v digitalizované mapě

Ze souřadnic v S-JTSK

Ze souřadnic v S-JTSK

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

orná půda

ostatní plocha

trvalý travní porost

ostatní plocha

orná půda

trvalý travní porost

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

neplodná půda

neplodná půda

Způsob využití

Způsob využití

zemědělský půdní fond

zemědělský půdní fond

zemědělský půdní fond

zemědělský půdní fond

Způsob ochrany

Způsob ochrany

Způsob ochrany

Způsob ochrany

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/42

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

V-5740/2016-208

Z-7156/2009-208

Z-5008/2016-208

Z-7156/2009-208

Z-7156/2009-208

Z-7156/2009-208

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

25600
25500

25500

25500

25500

Kód BPEJ

Kód BPEJ

Kód BPEJ

Kód BPEJ

1220
205

2157

119

9373

Výměra

Výměra

Výměra

Výměra

2555

3183

3183

3183

3183

3183

LV

LV

LV

LV

LV

LV

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Okres CZ0208 Nymburk Obec 537454 Lysá nad Labem

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
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689556 LitolKat. území

     305/1

     305/2

     305/3

     306/1

     306/5

     309/4

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

5349

380

302

6474

4686

2037

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Graficky nebo v digitalizované mapě

Ze souřadnic v S-JTSK

Ze souřadnic v S-JTSK

Graficky nebo v digitalizované mapě

Graficky nebo v digitalizované mapě

Graficky nebo v digitalizované mapě

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

orná půda

trvalý travní porost

trvalý travní porost

orná půda

orná půda

orná půda

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

zemědělský půdní fond

zemědělský půdní fond

zemědělský půdní fond

zemědělský půdní fond

zemědělský půdní fond

zemědělský půdní fond

Způsob ochrany

Způsob ochrany

Způsob ochrany

Způsob ochrany

Způsob ochrany

Způsob ochrany

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

V-1939/2012-208

Z-7156/2009-208

Z-7156/2009-208

Z-7156/2009-208

Z-7156/2009-208

V-118/2017-208

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

25500

25500

25500

25500

25500

Kód BPEJ

Kód BPEJ

Kód BPEJ

Kód BPEJ

Kód BPEJ

5349

380

302

6474

4686

Výměra

Výměra

Výměra

Výměra

Výměra

3183

3183

3183

3183

3183

LV

LV

LV

LV

LV

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Okres CZ0208 Nymburk Obec 537454 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
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689556 LitolKat. území

     309/5

     309/12

     309/13

     309/14

     309/20

     323/2

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

2246

2807

1009

1317

495

6075

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Graficky nebo v digitalizované mapě

Graficky nebo v digitalizované mapě

Graficky nebo v digitalizované mapě

Graficky nebo v digitalizované mapě

Ze souřadnic v S-JTSK

Graficky nebo v digitalizované mapě

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

orná půda

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

orná půda

orná půda

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

silnice

silnice

silnice

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

zemědělský půdní fond

zemědělský půdní fond

zemědělský půdní fond

Způsob ochrany

Způsob ochrany

Způsob ochrany

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

V-118/2017-208

V-9080/2020-208

Z-7156/2009-208

V-9080/2020-208

Z-7156/2009-208

Z-6405/2019-208

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

25500

25500

25500

25500

Kód BPEJ

Kód BPEJ

Kód BPEJ

Kód BPEJ

2037

2246

495

6075

Výměra

Výměra

Výměra

Výměra

3183

3183

4105

1425

4105

3183

LV

LV

LV

LV

LV

LV

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Okres CZ0208 Nymburk Obec 537454 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
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689556 LitolKat. území

     323/3

     323/5

     323/6

     323/7

     323/11

     323/12

     323/25

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

102

1089

911

378

1499

2876

842

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Ze souřadnic v S-JTSK

Ze souřadnic v S-JTSK

Graficky nebo v digitalizované mapě

Ze souřadnic v S-JTSK

Graficky nebo v digitalizované mapě

Ze souřadnic v S-JTSK

Graficky nebo v digitalizované mapě

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

orná půda

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

ostatní komunikace

neplodná půda

silnice

ostatní komunikace

ostatní komunikace

silnice

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

zemědělský půdní fondZpůsob ochrany

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/42

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/42

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Z-7156/2009-208

V-9080/2020-208

V-118/2017-208

Z-7156/2009-208

V-9615/2017-208

V-9080/2020-208

V-118/2017-208

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

25500
Kód BPEJ

378
Výměra

3183

3183

4105

3183

3183

3183

4105

3183

LV

LV

LV

LV

LV

LV

LV

LV

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Okres CZ0208 Nymburk Obec 537454 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
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     323/51

     323/52

     323/69

     332/8

     332/16

     341

     342

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

332

140

494

11917

185924

16817

8194

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Ze souřadnic v S-JTSK

Graficky nebo v digitalizované mapě

Graficky nebo v digitalizované mapě

Ze souřadnic v S-JTSK

Graficky nebo v digitalizované mapě

Graficky nebo v digitalizované mapě

Graficky nebo v digitalizované mapě

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

orná půda

vodní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

neplodná půda

neplodná půda

ostatní komunikace

koryto vodního toku přirozené nebo upravené

neplodná půda

neplodná půda

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

zemědělský půdní fondZpůsob ochrany

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/13

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/23

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/14

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Z-7156/2009-208

Z-7156/2009-208

V-9615/2017-208

Z-7156/2009-208

Z-1083/2019-208

Z-1083/2019-208

Z-7156/2009-208

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

25500
Kód BPEJ

11917
Výměra

3183

3183

1425

3183

732

732

LV

LV

LV

LV

LV

LV

LV

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Okres CZ0208 Nymburk Obec 537454 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá 
nad Labem

Česká republika
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové

Česká republika
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje

Vlastnické právo

Vlastnické právo

Vlastnické právo
Právo hospodařit s 
majetkem státu

Vlastnické právo
Právo hospodařit s 
majetkem státu

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
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     344/1

     831

     832

Parcela

Parcela

Parcela

12611

36

36

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Graficky nebo v digitalizované mapě

Ze souřadnic v S-JTSK

Ze souřadnic v S-JTSK

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

neplodná půda

jiná plocha

jiná plocha

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/14

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

Mapa

Mapa

Mapa

Z-7156/2009-208

V-9080/2020-208

V-9080/2020-208

Řízení

Řízení

Řízení

732

732

4105

4105

LV

LV

LV

LV

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Char.

Char.

Char.

Char.

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Okres CZ0208 Nymburk Obec 537454 Lysá nad Labem

Česká republika
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové

Česká republika
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Vlastnické právo
Právo hospodařit s 
majetkem státu

Vlastnické právo
Právo hospodařit s 
majetkem státu

Vlastnické právo

Vlastnické právo

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
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     309/12

     309/14

     323/5

     831

     832

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

Parcela

2807

1317

1089

36

36

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Výměra [m2]

Graficky nebo v digitalizované mapě

Graficky nebo v digitalizované mapě

Ze souřadnic v S-JTSK

Ze souřadnic v S-JTSK

Ze souřadnic v S-JTSK

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

Výměra vypočtena

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

Druh pozemku

silnice

silnice

neplodná půda

jiná plocha

jiná plocha

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

Způsob využití

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

DKM - BRANDÝS nad Labem, 4-8/41

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Mapa

Z-2397/2021-208

Z-2397/2021-208

Z-2397/2021-208

Z-2397/2021-208

Z-2397/2021-208

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

Řízení

1425

1425

1425

1425

1425

LV

LV

LV

LV

LV

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Typ práv.vztahu

Okres CZ0208 Nymburk Obec 537454 Lysá nad Labem

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 
5

Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje

Vlastnické právo

Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje

Vlastnické právo

Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje

Vlastnické právo

Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje

Vlastnické právo

Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje

Vlastnické právo



Usnesení č. 041-47/2021/RK ze dne 16.12.2021 

Projektový záměr na akci „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a 
cyklotrasa Litol-Labe“ – zařazení projektu do zásobníku akcí 

Rada kraje po projednání 

I .  s c h v a l u j e  
Projektový záměr „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-
Labe“ podle přílohy k Tisku č. 3008(2021) a jeho zařazení do Zásobníku akcí 2021+ s 
předpokládanými náklady 41 071 617,00 Kč bez DPH, tedy 49 696 657,00 Kč s DPH 

I I .  u k l á d á
Krajskému úřadu Středočeského kraje zařadit akci „Cyklostezka Lysá nad Labem - 
Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe“ do Zásobníku akcí 2021+ a zásobník aktualizovat 
Termín: 28. 2. 2022 

Odpovídá: Ing. Jaroslav Cingr, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů, pověřen 
zastupováním 

I I I .  s c h v a l u j e  
v případě přidělení finančních prostředků ze SFDI přesun akce „Cyklostezka Lysá nad Labem 
- Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe“ do Zásobníku projektů spolufinancovaných
EU/EHP a národních zdrojů

I V .  u k l á d á
Regionální dotační kanceláři p.o., vypracovat žádost do SFDI „Cyklostezka Lysá nad Labem - 
Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe“ 
Termín: 31. 1. 2022 

Odpovídá: , Václav Chytil, ředitel Regionální dotační kanceláře p.o. 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Havelka Jiří (1. místostarosta)

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení zastupitelstva města č. 133 ze dne 27. 10. 2021 byla mezi obyvateli města uskutečněna anketa na 
téma budoucího využití pozemku v areálu bývalé Fruty. Nejvíce hlasů získala v anketě varianta bytové zástavby s 
občanskou vybaveností (výsledky ankety jsou v příloze tohoto materiálu). Na základě usnesení zastupitelstva města 
č.172 ze dne 8. 12. 2021 byl zjišťován zájem o družstevní bydlení na pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem v 
lokalitě bývalé Fruty. Do dnešního dne se přihlásilo 15 občanů s vážným zájmem o účast v bytovém družstvu. Dalších 
cca 30 občanů se ptalo na podmínky vstupu do družstva. Tyto jsme zatím nemohli poskytnout. Na základě výše 
uvedeného je zřejmá potřeba učinit další kroky k vytvoření bytového družstva, a to za následujících podmínek:
1. Členem se může stát občan ČR s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v délce nejméně 2 roky t.j. od 1.1.2019
2. Členem může být pouze osoba svéprávná, starší 18 let, bez dluhu vůči městu nebo ČR, bez probíhající exekuce či
insolvence a bez záznamu v rejstříku trestů.
3. Členy se mohou stát také manželé nebo registrovaní partneři nebo dlouhodobě spolu žijící páry. V takovém případě
musí všichni plnit podmínku č.2 a zároveň alespoň 1 z páru musí plnit podmínku č.1.
4. Člen bytového družstva musí složit částku 250 000 Kč jako členský příspěvek. Termín stanoví družstvo.
5. Zastupitelstvo města rozhodne, zda se město stane také členem družstva nebo nikoliv.
6. Pro účely stavby bude vyčleněn pozemek města v Jedličkově ulici. O jeho využití pro stavbu bude uzavřena nájemní
smlouva a následně smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. ukládá
Radě města připravit návrh stanov bytového družstva, za následujících podmínek:
1. Členem se může stát občan ČR s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v délce nejméně 2 roky t.j. od 1.1.2019
2. Členem může být pouze osoba svéprávná, starší 18 let, bez dluhu vůči městu nebo ČR, bez probíhající exekuce či
insolvence a bez záznamu v rejstříku trestů.
3. Členy se mohou stát také manželé nebo registrovaní partneři nebo dlouhodobě spolu žijící páry. V takovém případě
musí všichni plnit podmínku č.2 a zároveň alespoň 1 z páru musí plnit podmínku č.1.
4. Člen bytového družstva musí složit částku 250 000 Kč jako členský příspěvek. Termín stanoví družstvo.
5. Zastupitelstvo města rozhodne, zda se město stane také členem družstva nebo nikoliv.
6. Pro účely stavby bude vyčleněn pozemek města v Jedličkově ulici. O jeho využití pro stavbu bude uzavřena nájemní
smlouva a následně smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Termín do příštího zasedání ZM.

II. ukládá
Radě města připravit návrh nájemní smlouvy na pozemek v areálu Fruty.

Termín do 30.4. 2022

III. ukládá
Radě města svolat informativní jednání se všemi občany města, kteří projevili zájem o vstup do bytového družstva.

Termín do 15.3. 2022

Stanovisko k návrhu:

Bod programu č. 05



Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 133 ze dne 27.10.2021

Zastupitelstvo města

ukládá

a) RM připravit návrh dalšího postupu u rozdělení pozemku p. č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem. Termín do příštího
zasedání ZM,

b) připravit anketu v měsíčníku Listy, na kterou se bude moci odpovídat písemně i elektronicky, na téma dalšího využití
areálu Fruta v Lysé nad Labem,

c) svolat pracovní schůzku zastupitelů města v této věci.

Usnesení č. 172 ze dne 08.12.2021

Zastupitelstvo města

ukládá

Radě města

zjistit zájem mezi občany města Lysá nad Labem o družstevní bydlení na pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem v 
lokalitě bývalé Fruty.

Bod programu č. 05



Vyhodnocení ankety – „Další využití areálu Fruta v Lysé nad Labem“ 
Rada města dne 17.01.2022 

Usnesení č. 133 z 27.10.2021 

Zastupitelstvo města 

ukládá 

a) RM připravit návrh dalšího postupu u rozdělení pozemku p. č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem.

Termín do příštího zasedání ZM,

b) připravit anketu v měsíčníku Listy, na kterou se bude moci odpovídat písemně i

elektronicky, na téma dalšího využití areálu Fruta v Lysé nad Labem,

c) svolat pracovní schůzku zastupitelů města v této věci.

Možnosti hlasování: 

1. SPÍŠE PARKOVOU ÚPRAVU S LAVIČKAMI A VODNÍMI PRVKY

2. SPÍŠE ZELEŇ OBSAHUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ A HŘIŠTĚ

3. VÝHRADNĚ BYTOVOU ZÁSTAVBU

4. SPÍŠE BYTOVOU ZÁSTAVBU S OBCHODY A SLUŽBAMI V PŘÍZEMÍ

5. SPÍŠE KOMERČNÍ OBJEKTY S KANCELÁŘEMI

6. SPÍŠE KOMERČNÍ OBJEKTY S OBCHODY A SLUŽBAMI

7. PROSTOR PRO PARKOVÁNÍ

8. JINÉ VYUŽITÍ

Výsledky on-line hlasování: Hlasování formou anketních lístků: 

1. – 137 1. – 15

2. – 128 2. – 7

3. – 14 3. – 2

4. – 75 4. – 157

5. – 3 5. – 0

6. – 43 6. – 5

7. – 30 7. – 2

8. – 45 8. – 75

Celkové výsledky ankety: 

4. SPÍŠE BYTOVOU ZÁSTAVBU S OBCHODY A SLUŽBAMI V PŘÍZEMÍ – 232

1. SPÍŠE PARKOVOU ÚPRAVU S LAVIČKAMI A VODNÍMI PRVKY – 152

2. SPÍŠE ZELEŇ OBSAHUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ A HŘIŠTĚ – 135

8. JINÉ VYUŽITÍ (DOMOV PRO SENIORY) – 120

6. SPÍŠE KOMERČNÍ OBJEKTY S OBCHODY A SLUŽBAMI – 48

7. PROSTOR PRO PARKOVÁNÍ – 32

3. VÝHRADNĚ BYTOVOU ZÁSTAVBU – 16

5. SPÍŠE KOMERČNÍ OBJEKTY S KANCELÁŘEMI – 3



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Bláhová Radka (zastupitel 4)

Důvodová zpráva:
Pozemek p.č. 3758/1 o výměře 8.532 m2 v k.ú. Lysá nad Labem se nachází v centru města Lysá nad Labem. Jedná se o 
jedinou ucelenou plochu v centru města o rozloze přes 8 tisíc m2 určenou územním plánem k zástavbě.

Je proto potřeba s touto plochou nakládat uvážlivě a využít ji v maximální možné míře pro více skupin obyvatel. Dle 
původního projektu měla být na části pozemku vybudována občanská vybavenost.
I s přihlédnutím k výsledkům ankety navrhujeme pozemek rozdělit na tři klíčové zóny, část na bydlení (s prostory pro 
obchod a služby v 1. nadzemním podlaží), část pro seniory a zbývající část jako strategickou rezervu pro budoucí 
využití s tím, že do doby jejího využití by byla využívána jako volnočasová a odpočinková zóna.

=> 1/3 pro bydlení
Město vlastní v Lysé nad Labem 119 bytů, z toho 36 bytů je bytů zvláštního určení (dům z pečovatelskou službou), 8 
bytů je v azylovém domě „Knéblák“ a 75 bytů je určených pro nájemní bydlení. Máme za to, že město naší velikosti má 
mít více nájemních bytů, a proto považujeme za potřebné rozšířit bytový fond města Lysá nad Labem o další nájemní 
byty a umožnit tak současným i budoucím obyvatelům našeho města obecní nájemní bydlení.
Pokud se pozemek prodá na výstavbu družstevních bytů nebo bytů v soukromém vlastnictví, získáme sice do rozpočtu 
jednorázovou částku, nicméně majetek ve formě pozemku či bytů již navždy ztratíme a nebudeme jej moci nabídnout 
našim obyvatelům. Proto jsme toho názoru, abychom výstavbu bytového fondu nerealizovali formou developerského 
projektu ani formou družstevního bydlení třetích osob, ale ponechali si jej pro vlastní městskou bytovou výstavbu, ať 
již bude právní forma výstavby jakákoliv.

Jedna třetina plochy pozemku činí 2.844 m2. Tuto plochu lze zastavět domy vilového typu se 120 jednotkami, z toho 
100 jednotek o výměře 55 m2 by bylo určeno k bydlení a 20 jednotek (pro zjednodušení o výměře 55 m2) v 1. 
nadzemním podlaží by bylo určeno pro obchody a služby. Cena za 1 m2 jednotky při výstavbě (po zohlednění nákladů do 
společných částí domu a pozemku) činí 50.000 Kč. 1 jednotka o výměře 55 m2 tak vychází investičně na částku 
2.750.000 Kč. Při počtu 120 jednotek je investice odhadována na částku 330.000.000 Kč.

V programovém prohlášení Vlády ČR na období 2021-2024 je v bodě Bydlení, stavební zákon a územní plánování na 
straně č. 39 uvedeno: „Připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od EIB 
a garancí státu za úvěry. Nastavíme podmínky výstavby tak, aby se na konci volebního období mohlo stavět 10 tisíc 
nájemních bytů ročně navíc.“ Z toho vyplývá, že vláda chce podporovat obce ve výstavbě obecních bytů určených k 
nájmu a poskytovat jim půjčky a garance. Je to ideální příležitost, jak s podporou státu postavit a našem městě 
nájemní byty. Půjčka by se poté splácela z příjmu z těchto nájemních bytů.

=> 1/3 pro seniory
Je všeobecně známo, že domov pro seniory umístěný na Zámku není ideálním řešením a jelikož se jedná o kulturní 
památku ČR, tak není možné uskutečnit nezbytnou přestavbu. Proto se dlouhodobě hledá místo pro vybudování nového 
domova pro seniory, domova moderního typu, který zároveň není umístěný mimo obec.
V Lysé nad Labem bylo trvale hlášeno k 31.12.2020 celkem 1.837 osob starších 65 let, což je 19 % obyvatel Lysé n.L. Za 
posledních 10 let činí nárůst osob starších 65 let 27 %. Populace našeho města přirozeně stárne a bude potřeba se do 
budoucích let připravit na to, že je potřeba se seniorům více věnovat. Z tohoto důvodu bychom rádi v Lysé nad Labem 
domov pro seniory zachovali a ve spolupráci se Středočeským krajem jej vybudovali v areálu bývalé Fruty. Pokud by 
jednání se Středočeským krajem nebyla úspěšná, bude možné část pozemku využít pro jiné zařízení určené seniorům, a 
to pro dům s pečovatelskou službou.

=> 1/3 pro budoucí využití
Dnes v roce 2022 nevíme, jaké potřeby bude město mít za 20 a více let, proto je potřebné myslet i na budoucnost. Z 
tohoto důvodu navrhujeme, aby část pozemku byla ponechána volná, jako strategická rezerva pro občanskou 
vybavenost. Do té doby by byla osetá trávou a ponechána k volnému využití obyvatel našeho města jako volnočasová a 
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odpočinková zóna.

Současně navrhujeme, aby Zastupitelstvo město pověřilo jednáním o výstavbě domova pro seniory se Středočeským 
krajem zastupitele Mgr. Karla Marka. Důvodem pro jeho pověření je skutečnost, že je Mgr. Marek je místopředsedou 
Výboru sociálních věcí Středočeského kraje a předsedou Komise pro majetek Středočeského kraje, přičemž v rámci své 
činnosti se zabývá i domovy pro seniory.

Přílohy:
- Vyhodnocení ankety využití pozemku bývalé Fruty
- Programové prohlášení vlády ČR

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem pro výstavbu městských bytů,

II. schvaluje
využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem pro výstavbu domova pro seniory nebo domova s
pečovatelskou službou,

III. schvaluje
využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem jako strategickou rezervu pro budoucí využití pro
občanskou vybavenost s tím, že do doby dalšího využití bude plocha volná a využívána jako volnočasová a odpočinková
zóna,

IV. pověřuje
Mgr. Karla Marka k jednání se Středočeským krajem ohledně výstavby domova pro seniory na 1/3 plochy pozemku p.č.
3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 06



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Materiál pro jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 2. 2. 2022

FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem

Předkládá: Mgr. Radka Bláhová
Zprávu vypracovala: Mgr. Radka Bláhová, Mgr. Karel Marek

Pozemek p.č. 3758/1 o výměře 8.532 m2 v k.ú. Lysá nad Labem se nachází v centru města Lysá nad Labem.
Jedná se o jedinou ucelenou plochu v centru města o rozloze přes 8 tisíc m2 určenou územním plánem
k zástavbě.

Je proto potřeba s touto plochou nakládat uvážlivě a využít ji v maximální možné míře pro více skupin
obyvatel. Dle původního projektu měla být na části pozemku vybudována občanská vybavenost. 
I s přihlédnutím k výsledkům ankety navrhujeme pozemek rozdělit na tři klíčové zóny, část na bydlení
(s prostory  pro  obchod  a  služby  v  1.  nadzemním  podlaží),  část  pro  seniory  a  zbývající  část  jako
strategickou  rezervu  pro  budoucí  využití  s  tím,  že  do  doby  jejího  využití  by  byla  využívána  jako
volnočasová a odpočinková zóna.

=> 1/3 pro bydlení
Město vlastní v Lysé nad Labem 119 bytů, z toho 36 bytů je bytů zvláštního určení (dům z  pečovatelskou
službou), 8 bytů je v azylovém domě „Knéblák“ a 75 bytů je určených pro nájemní bydlení. Máme za to,
že město naší velikosti má mít více nájemních bytů, a proto považujeme za potřebné rozšířit bytový fond
města Lysá nad Labem o další nájemní byty a umožnit tak současným i budoucím obyvatelům našeho města
obecní nájemní bydlení.
Pokud se pozemek prodá na výstavbu družstevních bytů nebo bytů v soukromém vlastnictví, získáme sice
do  rozpočtu  jednorázovou  částku,  nicméně  majetek  ve  formě  pozemku  či  bytů  již  navždy  ztratíme
a nebudeme jej moci nabídnout našim obyvatelům. Proto jsme toho názoru, abychom výstavbu bytového
fondu nerealizovali  formou developerského projektu ani formou družstevního bydlení třetích osob, ale
ponechali si jej pro vlastní městskou bytovou výstavbu, ať již bude právní forma výstavby jakákoliv.

Jedna  třetina  plochy  pozemku  činí  2.844  m2.  Tuto  plochu  lze  zastavět  domy  vilového  typu  se  120
jednotkami, z toho 100 jednotek o výměře 55 m2 by bylo určeno k bydlení a 20 jednotek (pro zjednodušení
o výměře 55 m2) v 1. nadzemním podlaží by bylo určeno pro obchody a služby.  Cena za 1 m 2 jednotky
při výstavbě (po zohlednění nákladů do společných částí  domu a pozemku) činí  50.000 Kč. 1 jednotka
o výměře  55  m2 tak  vychází  investičně  na  částku  2.750.000  Kč.  Při  počtu  120  jednotek  je  investice
odhadována na částku 330.000.000 Kč.

V programovém prohlášení Vlády ČR na období 2021-2024 je v bodě Bydlení, stavební zákon a územní
plánování na straně č. 39 uvedeno: „Připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních
bytů formou půjčky od EIB a garancí státu za úvěry. Nastavíme podmínky výstavby tak, aby se na konci
volebního  období  mohlo stavět 10 tisíc  nájemních bytů ročně navíc.“ Z  toho vyplývá,  že  vláda chce
podporovat obce ve výstavbě obecních bytů určených k nájmu a poskytovat jim půjčky a garance. Je to
ideální příležitost, jak s podporou státu postavit a našem městě nájemní byty. Půjčka by se poté splácela
z příjmu z těchto nájemních bytů.

=> 1/3 pro seniory
Je všeobecně známo, že domov pro seniory umístěný na Zámku není ideálním řešením a jelikož se jedná
o kulturní památku ČR, tak není možné uskutečnit nezbytnou přestavbu. Proto se dlouhodobě hledá místo
pro vybudování nového domova pro seniory, domova moderního typu, který zároveň není umístěný mimo
obec.
V Lysé nad Labem bylo trvale hlášeno k 31.12.2020 celkem 1.837 osob starších 65 let, což je 19 % obyvatel
Lysé n.L. Za posledních 10 let činí nárůst osob starších 65 let 27 %. Populace našeho města přirozeně
stárne a bude potřeba se do budoucích let  připravit  na to,  že je potřeba se seniorům více věnovat.
Z tohoto  důvodu  bychom  rádi  v  Lysé  nad  Labem  domov  pro  seniory  zachovali  a  ve  spolupráci
se Středočeským krajem jej vybudovali v areálu bývalé Fruty. Pokud by jednání se Středočeským krajem
nebyla  úspěšná,  bude  možné  část  pozemku  využít  pro  jiné  zařízení  určené  seniorům,  a  to  pro  dům
s pečovatelskou službou.

=> 1/3 pro budoucí využití 
Dnes v roce  2022 nevíme,  jaké potřeby bude město  mít  za 20 a více let,  proto je potřebné myslet
i na budoucnost. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby část pozemku byla ponechána volná, jako strategická
rezerva  pro  občanskou vybavenost.  Do  té  doby  by byla  osetá  trávou a  ponechána k  volnému využití
obyvatel našeho města jako volnočasová a odpočinková zóna.



Současně  navrhujeme,  aby  Zastupitelstvo  město  pověřilo  jednáním  o  výstavbě  domova  pro  seniory
se Středočeským krajem zastupitele Mgr. Karla Marka. Důvodem pro jeho pověření je skutečnost, že je
Mgr. Marek je místopředsedou Výboru sociálních věcí Středočeského kraje a předsedou Komise pro majetek
Středočeského kraje, přičemž v rámci své činnosti se zabývá i domovy pro seniory.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
I. schvaluje využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem pro výstavbu městských bytů,
II. schvaluje  využití  1/3  plochy  pozemku  p.č.  3758/1  v  k.ú.  Lysá  nad  Labem pro  výstavbu  domova

pro seniory nebo domova s pečovatelskou službou,
III. schvaluje využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem jako strategickou rezervu pro

budoucí  využití  pro  občanskou vybavenost  s  tím,  že  do  doby dalšího  využití  bude plocha  volná  a
využívána jako volnočasová a odpočinková zóna,

IV. pověřuje Mgr. Karla Marka k jednání se Středočeským krajem ohledně výstavby domova pro seniory
na 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem.

Přílohy:
- Vyhodnocení ankety využití pozemku bývalé Fruty
- Programové prohlášení vlády ČR



VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ BÝVALÉ FRUTY 

Způsob využití počet hlasů % z celkového počtu 

Spíše parková úprava s lavičkami a vodními prvky 

Spíše zeleň obsahující sportoviště a hřiště 

Jen bytová zástavba 

Spíše bytová zástavba s obchody a službami v přízemí 

Spíše komerční objekty s kancelářemi 

Spíše komerční objekty s obchody a službami 

Parkoviště 

Jiné využiti 
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Preambule 

Nová vláda České republiky přichází požádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu Parlamentu 
v době, která bez nadsázky patří mezi nejsložitější a nejnáročnější období naší novodobé 
historie. Bude se muset velice rychle vyrovnat s celou řadou negativních jevů, jež přicházejí 
zvenčí, ale z významné části jsou také neblahým důsledkem řady rozhodnutí vlády minulé. Jde 
o vysokou inflaci, epidemii covidu-19 i důsledky energetické krize.

Vedle zvládnutí těchto aktuálních výzev chce nová vláda usilovně pracovat na celé řadě 
dlouhodobých témat a projektů. Jde o naplnění programu, který považuje pět koaličních 
politických stran za nezbytný pro to, aby Česká republika dokázala obstát v konkurenci dalších 
vyspělých zemí a aby mohla svým občanům dlouhodobě zajistit bezpečnou existenci a stále 
rostoucí životní úroveň.  

Česká republika bude navíc v dalších měsících a letech stát před celou řadou výzev, příležitostí 
a rozhodnutí. Přinese je jak měnící se světová ekonomika, tak vývoj politiky v rámci EU i celé 
Evropy. A je třeba, aby se Česká republika dokázala rozhodnout správně a včas. I toho si je 
nastupující vláda vědoma. 

Následující programové prohlášení je pečlivě připraveným souhrnem hlavních kroků, 
vycházejících z našeho koaličního programu, které chce nová vládní koalice prosadit během 
následujících čtyř let. Jde o konkrétní řešení, jež mají naplnit několik životně důležitých cílů. 

Chceme stát, který nežije na dluh. 

Chceme stát, který je chytrý, efektivní a úsporný. 

Chceme stát, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie 
je třeba aktivně prosazovat a bránit. 

Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet a aby děti měly dobré vzdělání, které je dobře 
připraví na měnící se moderní svět. 

Chceme, aby lidé v aktivním věku měli jasno, jaký budou mít důchod, a aby věděli, že jejich 
život bude i ve stáří důstojný. 

Chceme, aby malé a střední firmy tvořily páteř naší ekonomiky a aby je stát podpořil tam, kde 
je třeba. 

Chceme, aby inovace, věda a výzkum dokázaly významně posílit českou ekonomiku 
v mezinárodní konkurenci. 

Chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i vodstvo zvládly 
co nejlépe změny klimatu. 

Víme, že tyto plány jsou velice ambiciózní. Ale víme, že je třeba začít je naplňovat co nejdříve. 
Naše země si už nemůže dovolit žádná další zpoždění. I proto jsme si od počátku zvolili politiku 
otevřenosti a transparentnosti. Nechceme, nesmíme a nebudeme občanům lhát. I když to 
bude nepříjemné. Chceme být vládou, která se k problémům umí postavit čelem.  

Jsme koaliční vládou, která díky přítomnosti pěti stran zastupuje širokou skupinu obyvatel. 
Chceme být vládou, která hájí zájmy všech občanů České republiky. 
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Prioritami vlády změny pro budoucnost jsou: 

Stabilizace veřejných financí 

Naše země potřebuje odpovědnou rozpočtovou politiku, která zabrzdí nesmyslné rozhazování 
peněz daňových poplatníků, nalezne úspory a stanoví dlouhodobé směřování veřejných 
financí a v co nejkratší možné době zajistí rozumné hospodaření státu. Cesta ke stabilitě je 
v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže. 

Orientace na EU a NATO 

Česká republika musí být aktivním členem Evropské unie a NATO hájícím zájmy svých občanů. 
Zahraniční politika bude mít nezpochybnitelnou euroatlantickou orientaci, důraz na stabilní 
partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě a na ochranu lidských práv 
a demokracie. 

Penzijní reforma 

Jsou to lidé, kdo tvoří prosperitu naší země. Proto si každý zaslouží vědět, že má jistotu ve stáří. 
Připravíme takovou reformu, která zohlední zásluhovost a také podpoří mezigenerační 
solidaritu v rodinách. Reforma penzijního systému bude postavena na celospolečenském 
konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu. 

Vzdělávání 

Budoucnost naší země závisí na vzdělání našich dětí. Vzdělávací systém musí využít potenciál 
kvalitních učitelů, musí vytvořit prostor pro rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí žáků 
a studentů, a to vše v moderním obsahu a prostředí. Vzdělávací systém musí umět pomoci 
těm nejslabším, stejně jako podpořit talenty. 

Podpora svobodného trhu 

Podpora malých a středních podniků a cílení dotací a podpor na opravdové potřeby jsou 
cestou k zajištění prosperity naší země. Podpoříme kreativní a inovativní přístupy 
s potenciálem růstu a zdravé konkurence. Podpora z veřejných financí nesmí jít na zvyšování 
zisků a vlivu velkých firem. 

Životní prostředí 

Změny klimatu jsou nezpochybnitelné. Tato vláda se zavazuje hledat řešení, která budou 
omezovat lidský vliv na klimatické změny. Budeme hledat realistická řešení, která opravdu 
pomohou ochránit životní prostředí, vodu, půdu, lesy. A to vše s vědomím odpovědnosti za 
prosperitu naší země. 

Bydlení 

Nezavíráme oči před problémy, které lidé v naší zemi mají. A bydlení je v poslední době jedním 
z nich. Přineseme řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení včetně 
sociálního bydlení. Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení. 

Digitalizace 

Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní 
správě. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. Digitalizace 
je cestou nejen k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů také 
povede k efektivnějšímu boji s korupcí. 
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Věda a výzkum 

Naše země je plná šikovných, vzdělaných a inovativních lidí. Naše věda a výzkum mají 
dlouhodobě skvělé jméno ve světě. Věda a výzkum budou mít nezpochybnitelnou podporu, 
protože v nich vidíme příležitost, jak posunout Českou republiku ještě výše mezi nejúspěšnější 
země. 

Moderní státní správa 

Státní správa musí být moderní, štíhlá a pružná. Připravíme ji na výzvy 21. století, přivedeme 
do ní nejlepší talenty, aby občanům dodávala špičkové služby. Zasadíme se, aby úředníci více 
využívali a zpřístupňovali data a jejich práce měla vždy ve svém středu občana. 

Odpovědnost k voličům a politická kultura 

Prosadíme zlepšení politické kultury. Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní 
a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy ČR a nebudou ve střetu zájmů. Nastavíme 
předvídatelnější jednání Poslanecké sněmovny. Zařídíme, aby občané na internetu viděli, jak 
vláda plní program. Budeme konstruktivně spolupracovat mezi sebou i s opozicí. 
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Veřejné finance 

Preambule 

Ozdravení veřejných financí a obnovení důvěry občanů ve spravedlivý a férový stát jsou dva klíčové 
úkoly, které stojí před vládou České republiky v oblasti ekonomiky.  

Mimořádný hospodářský růst, který země zažívala v uplynulých letech, minulé vlády nedokázaly využít 
k realizaci potřebných reforem. Česko nyní čelí řadě obtížných výzev. Od zvládnutí covidové pandemie 
a následné společenské a hospodářské obnovy přes související problémy globální ekonomiky, které 
vlivem špatné politiky předchozích vlád dopadají na občany s mnohem větší silou, ať už jde o rostoucí 
inflaci či skokové zdražení energií, až po neřešené strukturální problémy v oblasti veřejných financí, 
které se projevovaly již před vypuknutím celosvětové pandemie.   

V zájmu zdravého hospodaření státu proto nedopustíme žádné další zbytečné zadlužování 
a připravíme taková opatření, která umožní průběžně snižovat rozpočtové schodky. Naším cílem je, 
aby rozpočtové úspory nezhoršily situaci občanů, kteří se bez podpory ze strany státu neobejdou. 
Mottem pro působení vlády v oblasti veřejných financí proto je „šetřit na státu, ne na lidech“. Je 
načase, aby se občan coby daňový poplatník stal pro stát partnerem. Úkolem pro státní správu je 
podporovat podnikání a vytvářet příznivé podmínky pro ty, kteří svou aktivitou financují chod země 
a vytvářejí pracovní příležitosti.  

Postup státu musí být pro občany a podnikatele předvídatelný, proto je třeba přijímat zákony a jejich 
změny s dostatečným předstihem před jejich účinností. Zásadní změny vyplývající z programového 
prohlášení proto budeme cílit na polovinu vládního mandátu.  Účinnost k 1. lednu 2024 poskytne 
dostatečný prostor k jejich kvalitní přípravě a vydiskutování s jednotlivými hospodářskými sektory. 

Finance 

Zdravé veřejné finance 

 Zodpovědné hospodaření a ekonomický růst podpoříme předvídatelnou mírou investic.

 V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských
kritérií a dalších rozpočtových pravidel EU.

 Postupně posílíme kapitálové výdaje s ohledem na reálné možnosti jejich čerpání. Maximálně
zapojíme zdroje z EU.

 Budeme usilovat o zahrnutí zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, případně jeho části,
do ústavního pořádku ČR.

 Upravíme výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše
rezervy a hospodářskou situaci.

 Vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená
daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.

 Budeme bránit daňovým únikům.

 Budeme řešit otázku odlivu dividend do zahraničí s cílem zvyšovat atraktivitu a investování
v ČR zvýhodněním reinvestic zpět do české ekonomiky.

 Zajistíme lepší opatření proti zneužívání transfer pricingu a nelegálním praktikám optimalizace
a daňovým únikům.

 Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz.
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 Na půdě Evropské unie se zasadíme o transparentní výkaznictví nadnárodních firem podle
země původu tržeb a omezení prostoru pro nelegální daňovou optimalizaci na úkor českých
občanů.

 Podpoříme implementaci závěrů projektu dvou pilířů globálního zdanění OECD.

 Tvrdě zakročíme proti nelegálnímu hazardu.

 Prověříme možnost zrušení nesystémových daňových výjimek.

Podpora zaměstnanců a podnikání 

 Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč, na stejnou hranici se posune možnost
využití režimu paušální daně.

 Částečné úvazky podpoříme snížením odvodů sociálního pojištění. Podmínky daňových slev
a odpočtů nastavíme motivačně s rozumnými mezními daňovými sazbami.

 Omezíme rozsah šedé ekonomiky, mimo jiné řešením situace lidí v exekucích, tak abychom
eliminovali problémy s jejich zaměstnáváním (např. reformou srážek ze mzdy).

 Úsporná opatření vlády budou sociálně citlivá, zejména s ohledem na priority v oblasti
vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče a s cílem udržet stávající valorizační mechanismus
důchodů.

 Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body, za předpokladu
konsolidovaných a dlouhodobě udržitelných veřejných financí.

 Snížíme počet odpisových skupin a u vybraných zkrátíme dobu odpisování.

 Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme povinnost EET a parametricky
upravíme kontrolní hlášení.

 Zavedeme jednotné inkasní místo a budeme rozvíjet elektronické nástroje státu. Budeme
usilovat o propojení portálů s dalšími systémy státu k eliminaci výkazních povinností pro
občany a firmy.

Podpora rodinných financí 

 Zavedeme valorizaci slevy na poplatníka.

 Zavedeme daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský
příspěvek nebo mají tři a více dětí.

 Zavedeme možnost odečíst si z daní do určitého limitu platby za pečovatelské služby.

 Budeme daňově podporovat vícezdrojové financování dlouhodobé péče.

Rozpočty obcí a krajů 

 Rozšíříme možnosti obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitosti.

 Obce, kraje i stát získají díky zdanění těžby více peněz z dobývání nerostných surovin na svém
území. Pamatovat budeme i na přilehlé obce.

Pro lepší budoucnost 

 Místo účelového zaklekávání podpoříme proklientský přístup Finanční správy vůči občanům.

 Podpoříme a zlepšíme systém víceletého financování v prioritních oblastech.

 Budeme motivovat firmy k ekologickému provozu, prověříme možnost snížení DPH u všech
ekologických výrobků.

 Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost.
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 Zjednodušíme a zlepšíme využívání evropských fondů (Národní plán obnovy, Modernizační
fond, Operační program Spravedlivá transformace), které mohou významně přispět
k hospodářskému růstu.

 Soustředíme se na výzvy spojené s environmentálními cíli potřebnými pro růst ekonomiky,
např. dekarbonizace, digitální transformace, oběhové hospodářství, rozvoj alternativních paliv
a nízko a bezemisních vozidel či výzkum, vývoj a inovace.

Finance – transparentnost 

 Budeme klást důraz na systém zpětné kontroly a hodnocení efektivity vynaložených výdajů.

 Zavedeme jednotnou veřejnou evidenci dotací ze státního rozpočtu.

 Prosadíme pravidla transparentního doložení skutečných majitelů společností, které čerpají
dotace, investiční pobídky a získávají veřejné zakázky.

 Provedeme revizi v oblasti regulace cen. V oblastech, kde je nezbytně nutné ji ponechat,
zajistíme, aby dopady na regulované subjekty, odvětví i spotřebitele byly přiměřené.
Odstraníme problematické duplicity v pravomoci vykonávat cenové kontroly a kompletně
revidujeme předpisy pro oblast cenové regulace a cenové kontroly.

 Provedeme komplexní revizi systému kontrol veřejných prostředků s důrazem na posílení
prvků hospodárnosti, efektivity a účelnosti a na snižování administrativní zátěže na straně
kontrolovaných osob.
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Průmysl a obchod 

Preambule 

Před Českou republikou stojí zásadní výzvy v podobě důsledků pandemie covid-19 a bezprecedentní 
energetická krize. Zároveň čelí velkým globálním změnám v technologické a environmentální oblasti 
a potřebné transformaci ekonomiky. 

Pečlivě zvolíme ty nejvhodnější nástroje nejen pro zachování, ale i pro další posílení 
konkurenceschopnosti českého průmyslu. Snížíme zátěž firem i živnostníků a podpoříme aktivity 
výrobců s cílem zvýšit podíl finálních výrobků na jejich celkové produkci. Budeme dále aktivně 
prosazovat zájmy ČR v EU a provádět cílenou proexportní politiku. Prioritou je také podpora rozvoje 
jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů s důrazem na energetickou bezpečnost, soběstačnost, 
klimatické cíle a dostupné dodávky energií. 

Česká republika také musí nakročit mezi inovační lídry a dále ve svůj prospěch rozvinout potenciál 
digitálních a nových technologií. Proto budeme klást důraz na kvalitní vzdělávání, podporu výzkumu 
a vývoje, zavádění inovací a na nezbytný přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Zaměříme se na 
podporu digitální transformace podniků a nových technologií v podnikatelské sféře. 

Průmysl 

 Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých
a obnovitelných zdrojů a cirkulární ekonomiky výrazně modernizovat českou ekonomiku,
zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Vynaložené veřejné finanční prostředky musí
směřovat do takových řešení, která povedou ke snížení emisí skleníkových plynů.

 Při vyjednávání konkrétních opatření na půdě EU budeme zohledňovat možné sociální
a ekonomické dopady a specifické podmínky ČR.

 Připravíme dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž budeme iniciovat i vůči Evropské
komisi.

 Podpoříme na evropské úrovni zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích,
které přispěje k dosažení klimatických cílů EU a podpoře domácího a evropského průmyslu.

 Při projednávání regulatorních návrhů vždy důkladně posoudíme dopady na průmysl a celou
ekonomiku v ČR a zohledníme specifika jednotlivých sektorů.

 Předložíme návrh zákona o informačním modelování staveb a vystavěného prostředí (BIM),
který umožní využívání a sdílení dat pro přípravu staveb, jejich povolování a užívání
v průběhu doby jejich životnosti (digitální dvojčata).

Hornictví a surovinová politika 

 Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné.

 Transparentně a spravedlivě využijeme zdroje z EU k transformaci energetiky a průmyslu
a ke zvýšení kvality života v postižených regionech. Zvláštní pozornost si zaslouží
strukturálně postižené kraje – Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký.

 Vytvoříme podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů a budeme
kontinuálně pokračovat v naplňování programu řešení ekologických škod vzniklých před
privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
a programu revitalizace Moravskoslezského kraje, a to zejména při revitalizaci území
postiženého bývalou hornickou činností.
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Energetika 

 Do konce roku 2023 připravíme aktualizaci Státní energetické koncepce ČR s ohledem na
klimaticko-energetické cíle EU.

 Budoucnost české energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných
obnovitelných zdrojů s důrazem na technologickou neutralitu a vědecké poznání. Tyto zásady
musí být také respektovány v regulatorním rámci EU pro udržitelné financování (taxonomie)
a v pravidlech veřejné podpory. Neustoupíme od úsilí uznat jadernou energetiku jako
udržitelnou aktivitu a zemní plyn jako klíčové transformační palivo v procesu dekarbonizace.

 Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických
podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj. Přispějeme ke zřízení nových fotovoltaických zařízení
na minimálně sto tisících střech do roku 2025.

 Do konce roku 2022 připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy
a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech,
získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat. Obce a společenství podpoříme v jejich
snahách zjednodušit administrativu ve stavebnictví. Bude posílena ochrana zákazníků
a posíleny nástroje státu pro výkon dohledu nad energetickým trhem.

 Uhelné elektrárny budou odstavovány pod podmínkou zajištění dostatečných záložních
kapacit. Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování teplem, využijeme kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním
zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Pro dekarbonizaci teplárenství
připravíme urychleně strategii, kterou projednáme s relevantními partnery. Budeme vytvářet
podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon
od uhlí do roku 2033.

 Budeme jednat o navýšení prostředků v Modernizačním fondu a jejich skutečném využití pro
transformaci a modernizaci země. Prostředky Modernizačního fondu a z výnosů emisních
povolenek využijeme efektivně k modernizaci energetiky a teplárenství a průmyslu i úsporných
opatření, ze kterých budou těžit občané i malí a střední podnikatelé.  Prostředky budou využity
i na kompenzaci dopadu energetické krize.

 Vzroste význam zemního plynu jako přechodného zdroje k vyrovnávání výkyvů. Nárůst jeho
podílu nás ale nesmí geopoliticky ohrozit. Budeme se snažit získat podíl na terminálu LNG
v sousední zemi, abychom měli přístup k více zdrojům.

 Legislativně vylepšíme fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Pro
malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou
cenu.

 Česko přestane zaostávat v šetření energií. Ve veřejných zakázkách zohledníme celý životní
cyklus a podpoříme efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách.

 Budeme pokračovat v programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVE
ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVE).

 Budeme pokračovat ve veřejné podpoře výzkumu a vývoje v energetice se zaměřením na
nízkouhlíkové technologie.

 Budeme pokračovat v rozvoji chytrých sítí. Cílem bude zajistit vysokou spolehlivost, kvalitu
a bezpečnost dodávek elektrické energie a posílit digitalizaci a automatizaci distribuční
a přenosové soustavy.

 Budeme klást větší důraz na zvyšování energetické účinnosti hospodářství a renovace budov
včetně veřejných jako jeden z klíčových pilířů energetické a klimatické politiky EU a ČR.
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Jaderná energetika 

 Budeme podporovat rozvoj jaderné energie. Docílíme tak naplnění klimatických závazků
a zajištění dlouhodobé náhrady za emisní zdroje.

 V EU budeme prosazovat pro jadernou energetiku rovné podmínky s ostatními
nízkouhlíkovými zdroji.

 Podpoříme dlouhodobý provoz stávajících jaderných bloků a výstavbu nového zdroje
v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Připravíme
podklady pro rozhodnutí o dalších blocích ve stávajících jaderných lokalitách Temelín
a Dukovany.

 Posílíme výzkum a vývoj a mezinárodní spolupráci v jaderné energetice a připravíme koncepci
využití malých modulárních reaktorů v ČR.

 Budeme pokračovat v přípravě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Posílíme práva
dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Budeme
vyhodnocovat i jiná řešení, než je konečné umístění hlubinného úložiště v ČR.

Podpora podnikání 

 Umožníme vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech.

 Budeme pokračovat ve snižování byrokratické zátěže firem i živnostníků.

 Dotvoříme strukturu inovačních center a testbedů (referenčních center) nových technologií.

 Otevřeme trh práce zájemcům o práci ze třetích zemí, zajistíme digitalizaci a výrazné zrychlení
procesu vyřizování žádostí o pracovní povolení.

 Zatraktivníme vydávání zaměstnaneckých akcií.

 Budeme pracovat na zvyšování konkurence na telekomunikačním trhu.

 Zmodernizujeme programy pro rozvoj dlouhodobé kvalifikace tak, aby reagovaly na změny v
ekonomice. Připravíme sadu opatření, která rychle zjednoduší podnikání v ČR. Podnikatelský
balíček sestavíme na základě analýzy podnikatelského prostředí i přeměření administrativní
zátěže podnikatelů a bude průběžně aktualizován.

 Zajistíme efektivní spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů a snížíme tím administrativní
zátěž či výkladové nejasnosti.

 Zajistíme financování rozvoje inovačního prostředí a start-upů. Podpoříme koordinaci podpory
start-upů poskytovanou státními institucemi a regionálními inovačními subjekty, aby se
k začínajícím podnikatelům dostaly informace a bylo možné existující programy reálně
a efektivně využívat.

 Zaměříme se na podporu malých a středních podniků. Zjednodušíme dotační programy určené
pro tyto podniky.

 Využijeme jako základ podpory malých a středních podniků v ČR opatření obsažená ve Strategii
podpory MSP v ČR pro období 2021–2027.

 Chceme usilovat o zvýšení podílu projektů s vysokou přidanou hodnotou („mozkovny“)
a s vysokým podílem výzkumu a vývoje v rámci české ekonomiky, zejména daňově podpoříme
reinvestice navázané na výzkum a vývoj. Zachováme účelné investiční programy, zvláště pro
nejmenší podniky. Investice veřejného sektoru budeme směřovat do efektivního využívání
brownfieldových lokalit pro rozvoj podnikání bez nutnosti záboru nových půd.
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 Budeme podporovat modernizaci a zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu a celé
ekonomiky ČR založené na vysoké přidané hodnotě, inovacích, podnikavosti, kreativitě, růstu
produktivity práce a kapitálu a tvorbě prostředí pro finální produkci.

Podpora rozvoje digitální ekonomiky 

 Podpoříme rozvoj digitální ekonomiky a společnosti v investičních oblastech budování sítí
s velmi vysokou kapacitou, včetně podpory regionů při budování vysokorychlostních sítí na
území obcí, podpoříme vývoj smart aplikací postavených na standardu 5G.

 Budeme podporovat využívání nových technologií a zároveň budeme systematicky podporovat
výuku digitálních dovedností napříč vzdělávací soustavou v rámci aktivní politiky
zaměstnanosti.

Podpora exportu a internacionalizace firem 

 Zvýšíme odolnost české ekonomiky zajištěním bezpečného investičního prostředí a podporu
diverzifikace dodavatelských toků.

 Exportérům budeme otevírat dveře do třetích zemí. Do konce roku 2022 vytvoříme novou
strategii podpory exportu a internacionalizace firem. Zacílíme na průřezové sektory, inovativní
firmy a výrobce finálních produktů s vysokou přidanou hodnotou a přizpůsobíme jejich
potřebám jednotlivé nástroje.

 V zájmu ozdravení ekonomiky a podpory českých exportérů budeme prosazovat plnou
funkčnost vnitřního trhu EU a principy otevřeného globálního obchodu.

 Zajistíme rychlé a efektivní využití evropských strukturálních a investičních fondů. Programy
podpor budou založeny na jednoduchých, stabilních a přehledných podmínkách.
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Sociální a rodinná politika 

Preambule 

Česká republika se nachází ve složité době, kdy se společnost, ekonomika i veřejné rozpočty 
vzpamatovávají z dopadů nekončící koronavirové pandemie, inflace, a navíc i aktuální energetické 
krize. Úspěšná cesta z této krize vede přes sociálně soudržnou společnost vzdělaných, odpovědných 
a aktivních lidí, která je zároveň nezbytným předpokladem pro dlouhodobě udržitelný rozvoj 
společnosti. Jejím základem jsou fungující stabilní rodiny, participující občanská společnost a místní 
komunity, důstojná práce a dostupná kvalitní sociální péče a sociální služby. 

Nezbytná opatření, reformy a změny budeme provádět sociálně citlivým způsobem s ohledem na 
nejvíce zranitelné členy společnosti, s důrazem na podporu rodin a dlouhodobě stabilní důchodový 
systém, aktivní politiku zaměstnanosti a vyváženou ochranu práv zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dále 
bude důraz kladen na dostupnost sociálních služeb, podporu při zajištění dostupného bydlení a boj 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Společnost a stát jsou na takové výši, jakým způsobem se starají 
o své nejzranitelnější členy.

Rodinná politika a zaměstnanost 

 Rodina a její stabilita je důležitou hodnotou a pro vládu významnou prioritou, proto podpoříme
flexibilnější pracovní úvazky rodičům, nabídneme větší možnosti, jak sladit rodinný a profesní
život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké.

 Prostřednictvím daňových nástrojů a zjednodušeným systémem sociálních dávek zajistíme,
aby práce a náklady spojené s výchovou dětí a péčí o blízké osoby neznamenaly propad životní
úrovně.

 Podpoříme kratší pracovní úvazky, včetně výhodného zdanění, slevou na pojistných odvodech,
celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Veřejná
správa a organizace půjdou příkladem v nabídce slaďování práce a péče pro své
zaměstnance.

 Zavedeme jednotný portál veřejné správy pro on-line podporu zaměstnavatelů.

 Zachováme důležitou roli tripartity v jednáních o pracovněprávních a sociálních otázkách.

 Dokončíme cílený program na podporu udržení zaměstnanosti, po notifikaci tzv. kurzarbeitu
připravíme pružně příslušné nařízení vlády.

 Rozšíříme nabídku služeb pro děti, zachováme dětské skupiny a podpoříme služby a péči
o nejmenší děti, zvýšíme kvalitu a dostupnost těchto služeb.

 Nastavíme finanční podporu podle věku dítěte a náročnosti péče s cílem zvýšit kvalitu
a dostupnost.

 Zajistíme dostatek kapacit pro školní kroužky a jiné aktivity po vyučování.

 Umožníme flexibilnější distribuci péče v rodině. Rodičovský příspěvek budou moci dostávat
i prarodiče.

 Cíleně se zaměříme na specifické potřeby samoživitelů, rodin s více dětmi a rodin
s handicapovaným členem.

 Podpoříme ve spolupráci s MZd rozvoj paliativní péče, včetně terénní, dětské hospicové péče
a profesionálního provázení pozůstalých rodin.
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 Zpřehledníme a budeme podporovat síť poradenských zařízení pro rodinu v krizi, služeb
a aktivit zaměřených na primární prevenci.

 Sjednotíme systém péče o ohrožené rodiny a děti ze tří resortů do gesce MPSV.

 Název MPSV doplníme o tematiku rodiny.

 Zajistíme efektivnější pomoc ohroženým dětem podle potřeb dětí a rodin.

 Upřednostníme vyrůstání dětí v rodinách místo v ústavech, zejména u nejmladších dětí.

 Podpoříme dlouhodobé i přechodné pěstouny, zavedeme celostátní registr pěstounů.

 Podpoříme kraje, aby transformovaly služby pro ohrožené děti, posílily kapacity sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny a zlepšily systém výběru a přípravy pěstounů.

 Podpoříme a zkvalitníme systém náhradní rodinné péče, včetně oddělení příbuzenské péče
a péče pěstounské.

 Budeme prosazovat opatření zamezující zneužití dětí v právních sporech mezi rodiči, vyjasníme
kompetence sociálních pracovníků v kompetenčních opatrovnických procesech.

 Zvýšíme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

 Zavedeme automatickou valorizaci minimální mzdy.

 Jasně definujeme podmínky pro zjednodušení přílivu pracovní síly.

 Rozšíříme dostupnost poradenství v řešení exekucí a dluhových pastí.

Sociální služby a sociální dávky 

 Zavedeme víceleté financování sociálních služeb s výhledem na 3 roky a to tak, aby nové
financování zohledňovalo regionální potřeby.

 Konkrétními opatřeními podpoříme rozvoj domácí sociální a zdravotní péče, terénních služeb
a vznik služeb pro rodiny a domácnost.

 Zasadíme se o provedení systémových změn k integraci a provázání sociálních a zdravotních
služeb dlouhodobé péče.

 Podpoříme rodinné pečující.

 Podpoříme dostupnost potřebných pomůcek a podpůrných technologií, psychosociální
podporu hrazenou státem, informovanost a vzdělávání včetně přímé finanční podpory. Cílem
je rozvoj sítě odlehčovacích služeb a služeb pro osoby se speciálními potřebami.

 Podpoříme transformaci pobytových zařízení na zařízení menšího, komunitního typu.

 Připravíme novelu zákona o sociálních službách, která přinese eliminaci administrativní
a byrokratické zátěže v rámci poskytování sociálních služeb a s důrazem na kvalitu služeb.

 Zajistíme valorizaci finančních zdrojů pro sociální služby a příspěvku na péči.

 Zajistíme spravedlivé odměňování pracovníků v sociálních službách a v sociální oblasti.

 Podpoříme transparentnost a online komunikaci mezi klienty sociálních služeb, příjemci
sociálních dávek, poskytovateli sociálních služeb a pracovníky resortních úřadů.

 Zajistíme propojenost resortních úřadů, online podávání žádostí a uveřejnění informací
o systému pomoci a dostupnosti služeb, podpory a dávek.

 Zrevidujeme proces přidělování pomůcek ze zdravotního pojištění a přes úřad práce s cílem
podpořit dostupnost moderních technologií.
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 Budeme aktivně začleňovat osoby se zdravotním postižením do společnosti a na pracovní trh,
zrevidujeme současný systém podpory jejich zaměstnávání.

 Prosadíme přijetí zákona o sociálním podnikání.

 Zjednodušíme a zrychlíme proces přiznávání finanční pomoci pro osoby se zdravotním
postižením, zejména příspěvku na péči a invalidních důchodů.

 Provedeme změny v posuzování ze strany Lékařské posudkové služby a v sociálním šetření
sociálními pracovníky.

 Podpoříme zapojení soukromých zdrojů do financování sociálních služeb při zachování
sociálních pojistek.

 Odstraníme „body zlomu“ z dávkových a daňových systémů s cílem, aby lidé nezůstávali
v pastech chudoby a byli více motivováni k pracovní aktivitě.

 Zrychlíme digitalizaci a zjednodušíme administrativu, včetně online formy a důsledné kontroly.

 Zajistíme, aby se nesnížila životní úroveň ohrožených skupin, ale aby zároveň nedocházelo ke
zneužívání systému.

 Zvážíme zavedení systému valorizací tam, kde je potřeba zajistit větší předvídatelnost, např.
u rodičovského příspěvku nebo životního minima.

Důchodový systém 

 Realizujeme a do konce roku 2023 předložíme skutečnou důchodovou reformu s cílem
nastavení stabilního systému férových důchodů.

 Připravíme návrh důchodové reformy, který se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí,
dobrovolné, základní složka se zvýší a bude reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří
a finanční možnosti státu.

 Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí.

 Dobrovolná složka bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu inspirovaná
zahraničními zkušenostmi.

 Zachováme a budeme podporovat soukromé penzijní spoření.

 Dále vylepšíme informace o předpokládané výši důchodů v důchodové kalkulačce, včetně
možnosti doplňovat podklady online a zjistit si údaje o odpracovaných letech včas.

 Podpoříme seniory pracující v důchodovém věku a více jim zohledníme celkové odpracované
roky.

 Zkrátíme dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod.

 Do náhradní doby vrátíme dobu studia.

 Umožníme dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší
odpovědnosti zaměstnavatelů.

 Zavedeme fiktivní vyměřovací základ prodloužení vyloučené doby pro péči.

 Bonus za vychované děti dostanou současné poživatelky důchodů.

 Zavedeme dobrovolný společný vyměřovací základ manželů.

 Zvýšíme vdovské a vdovecké důchody.

 Zavedeme možnost platit 1 % svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům.

 Podpoříme dobrovolné penzijní spoření, např. ve formě účtu dlouhodobých investic.
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Zdravotnictví 

Preambule 

Podpoříme oblast „veřejného zdraví“ programy na podporu prevence a zdravou výživu. Prevence je 
nejefektivnější přístup, jak předcházet nemocem, zvyšovat kvalitu života a podporovat zdraví našich 
občanů. Právě podpora této doposud zanedbávané oblasti má za cíl posunout kvalitu zdraví českých 
seniorů na stejnou úroveň, jaká je ve vyspělých státech Evropské unie.  

Kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny bez regionálních rozdílů považujeme za jeden z pilířů 
moderního a úspěšného státu. K zajištění tohoto cíle je nutné zdravotnímu systému poskytovat 
nezbytnou podporu ve formě transparentního, předvídatelného a odpovídajícího finančního zajištění. 
Proto plánujeme jeho financování minimálně ve dvouletém horizontu.  

Zaměříme se na posílení vzdělávání lékařů, mladých vědců i výzkumníků. Budeme zjednodušovat 
předatestační přípravu, kontrolovat její kvalitu. Posílíme roli školitelů, která je zcela zásadní.  

S onemocněním covid-19 se musíme naučit žít. Nebudeme donekonečna omezovat zdravotní péči pro 
ostatní pacienty. Z covid-19 se musí stát další závažné onemocnění, které umí zdravotnictví řešit 
a předcházet závažnému průběhu tohoto virového onemocnění. Během pandemie se jasně ukázalo, že 
občany matou stanoviska různých „mediálních odborníků“. Proto vytvoříme ve spolupráci s Českou 
lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) všeobecně respektovanou a srozumitelnou 
odbornou autoritu, která bude odborná stanoviska formulovat. Inspirací pro nás je německý Kochův 
institut, který fungoval výtečně nejenom během pandemie. Základem bude ve spolupráci s ČLS JEP do 
konce ledna 2022 založení Národního institutu pro zvládání pandemie, který bude ve spolupráci 
s Vědeckou radou MZ odbornou a nezávislou oporou Ministerstva zdravotnictví.  

Financování, ekonomika a role zdravotních pojišťoven 

 Zahájíme diskuzi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven. Zavedeme
možnost dobrovolného doplňkového připojištění.

 Posílíme veřejnou kontrolu nad finančními prostředky na úhradu zdravotní péče. Zavedeme
systematické hodnocení nákladů a přínosů nových technologií a vydávání doporučených
klinických postupů. Do konce roku 2022 vytvoříme samostatný panel Agentury pro
zdravotnický výzkum s cílem vytvářet klinické doporučené postupy. Jejich doporučení bude
reflektovat i Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví.

 Prosadíme víceleté financování a plánování úhrad zdravotní péče. Budeme pokračovat
v implementaci CZ-DRG do úhrad a odstraníme nerovnosti v úhradách i v dalších segmentech.
Do konce volebního období prosadíme pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Kvalita a dostupnost zdravotní péče 

 Učiníme kroky ke zvýšení transparentnosti, zejména k dalšímu rozvoji systematického měření
kvality poskytovaných služeb ze strany Kanceláře zdravotních pojišťoven i dalších subjektů.

 Podpoříme sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty, tedy urychlený rozvoj digitalizace
českého zdravotnictví a propojení systémů jednotlivých zdravotnických zařízení.

 Budeme přísně kontrolovat realizaci odpovědnosti pojišťoven za tvorbu sítě zdravotnických
kapacit a její rovnoměrnou distribuci včetně lékařské pohotovostní služby. Ve spolupráci
s pojišťovnami vytvoříme systém monitoringu a správy čekací doby na plánované zákroky
a plánovaná vyšetření. Zavedeme elektronické monitorování volných kapacit pro možnosti
registrace u některých specializací lékařů (praktický, zubní, ženský, dětský).
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 Zavedeme pravidelné reportování důležitých dat přímo řízených organizací MZ a systematický
controlling pomocí elektronických nástrojů – vyhodnocování výsledků s jasným dopadem do
praxe.

 Zavedeme personální, investiční a provozní benchmarking přímo řízených organizací.

 Podnikneme kroky ke sjednocení stížnostní agendy u poskytovatelů zdravotních služeb.

 Podpoříme ženy v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm tím, že
zpřístupníme péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou
osobou.

Vzdělávání zdravotníků  

 V rozvoji vzdělávání je zásadní stabilizace systému bez dalších neustálých změn.

 Nastavíme vstřícnější a efektivnější model postgraduálního vzdělávání lékařů i nelékařských
oborů. K tomu bude mimo jiné sloužit přímá finanční podpora studia nelékařských oborů,
stomatologie a financování kmene i odměny školitelů ze státního rozpočtu dle analýzy počtu
potřebných v jednotlivých oborech.

 Prioritou budou i motivační programy pro návrat našich špičkových vědců ze zahraničí.

 Studentům budou garantovány jasné vzdělávací plány, čas na přípravu a odstraňování
nadbytečných formalit v atestačním a kvalifikačním vzdělávání. Do poloviny roku 2022
novelizujeme vyhlášku o vzdělávání tak, aby se zjednodušila zkouška po kmeni.

 Upravíme kompetence lékařů i nelékařských pracovníků tak, aby odpovídaly moderním
trendům v medicíně, vzdělání i zkušenostem jednotlivých zdravotníků.

Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva  

 Vytvoříme prostředí podporující zdravý životní styl a návrh realizace se zapojením všech
relevantních složek společnosti, zejména pojišťoven, škol, zaměstnavatelů a neziskového
nevládního sektoru. Budeme reformovat primární péči a posilovat primární a sekundární
prevenci nemocí a zvyšovat zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za vlastní zdraví.

 Podpoříme zavedení dietního stravování ve školách a školkách. Podpoříme produkci lokálních
potravin s důrazem na kvalitu a prevenci civilizačních chorob a také přidanou hodnotu v místě
produkce a do konce roku 2022 připravíme legislativní podmínky pro tuto změnu.

 Zaměříme se na zavedení inovativních forem péče zaměřených na prevenci a management
chronických nemocí – kardiovaskulární choroby, diabetes, onkologická onemocnění,
psychiatrická onemocnění. Do konce roku 2022 podpoříme vznik dalších komplexních center
zdravotní péče.

 Zaměříme se na finanční motivaci zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních služeb
a pacientů v oblasti prevence.

 Zajistíme ve spolupráci s MPSV kvalitní a dostupné sociální služby pro lidi s autismem
a funkčním postižením.

 Aktivním přístupem k reformě psychiatrické péče zefektivníme a zmodernizujeme léčbu
duševních onemocnění a snížíme jejich dopady na společnost, a to i pro dětské pacienty.

 Zvýšíme dostupnost preventivních intervencí, díky čemuž dokážeme snížit výskyt
psychiatrických onemocnění a jejich dopad na zdravotní systém.

 Posílením terénních služeb a vhodnějším ukotvením CDZ (center duševního zdraví) zlepšíme
regionální pokrytí a dosah sítě psychiatrické péče.
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 Při řešení problematiky závislostí budeme uplatňovat politiku postavenou na vědecky
ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod, přičemž zajistíme
dostatečné financování jak preventivních programů, tak i služeb a regulace návykových látek,
které bude odpovídat  míře jejich škodlivosti.
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Vzdělávání a sport 

Preambule 

Budoucnost každé vyspělé země je úzce spjata s kvalitou vzdělávání. Náš vzdělávací systém proto musí 
umět reagovat na výzvy, které před ním stojí, a mít takové školy, které dokážou připravit naše děti 
a mladé občany pro život ve společnosti 21. století. Klíčovým dokumentem je v tomto směru Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která byla připravena ve spolupráci jak s odbornou veřejností, 
tak na bázi shody napříč politickým spektrem. Před koaliční vládou stojí zásadní úkol, kterým je uvést 
tento strategický dokument do života a do podoby, která se dotkne každodenního života každé 
vzdělávací instituce v České republice. 

Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje 
na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD. To 
zajistí zvyšování kvality vzdělávání od mateřských, základních, základních uměleckých, středních, 
vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří až po instituce poskytující celoživotní vzdělávání. 
Vzdělávání, základní i aplikovaný výzkum a uplatňování jeho výsledků ve společnosti přispívá k řešení 
globálních a lokálních výzev v oblastech zdraví a kvalitního života, historického a kulturního dědictví, 
udržitelného rozvoje, technického pokroku, bezpečnosti, práv a rovnosti ve společnosti. Česká 
republika musí reagovat na tyto výzvy současného světa, demografický vývoj a být sebevědomou 
a konkurenceschopnou zemí. Klíčem, jak to dokázat, je pro koaliční vládu právě důraz na vzdělávání 
a výzkum. 

Podpora škol a pedagogických pracovníků 

 Garantujeme kvalitní platové ohodnocení pedagogických pracovníků a udržíme jejich platy na
úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy. Důraz budeme klást na udržení 20% podílu
nadtarifních složek platu a jejich efektivní využívání. Připravíme a zavedeme systém profesního
růstu pedagogů jako nástroje profesní podpory.

 Výrazně zlepšíme podmínky pro výkon učitelského povolání, zejména dostatečným rozšířením
odborné podpory učitelů ve školách, včetně podpory začínajících učitelů do konce roku 2022.

 Ve spolupráci s pedagogickými fakultami a fakultami připravujícími učitele posílíme motivaci
pro výběr učitelského povolání a zasadíme se o reformu profesní přípravy učitelů s důrazem
na praktické dovednosti.

 Legislativně ukotvíme a více zpřístupníme podpůrné pozice na školách do konce roku 2024.

 Podpoříme učitele v individualizaci výuky, práci s různorodými kolektivy dětí a žáků, rozvíjení
potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním. Zvláštní pozornost budeme věnovat
rozvoji talentů a práci s mimořádně nadanými žáky.

 Vytvoříme podmínky pro posílení klíčové role ředitele školy – pedagogického lídra, včetně
snížení administrativní zátěže mj. díky rozvoji informačního systému veřejné správy
s termínem do září 2023.

 Zajistíme investice do výstavby a rekonstrukce vzdělávací infrastruktury, i s maximálním
využitím evropských fondů. Zajistíme dostatečné finanční prostředky na pořízení a rozšíření
nabídky digitálních učebních pomůcek (včetně ICT techniky), ale stejně tak na rozvoj digitálních
dovedností učitelů i dětí, žáků a studentů.

 Mateřské školy podpoříme zkvalitněním metodického vedení a institucionálním zavedením
pozic podpůrných pracovníků.
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Kvalita vzdělávání 

 Zlepšíme kvalitu výuky na základních a středních školách tím, že do konce roku 2023
dokončíme revize rámcových vzdělávacích programů s důrazem na objem, obsah a aktuálnost
učiva a zajistíme podmínky pro jejich implementaci ve školách, čímž dosáhneme zlepšení
kvality výuky na základních a středních školách, zvětšení prostoru pro týmovou spolupráci,
rozvoj kreativity žáků a individuální přístup k nim.

 Zaměříme se na snížení celkového objemu učiva a podpoříme kvalitu (porozumění) před
kvantitou (memorováním).

 Budeme klást důraz na rozvoj gramotností, znalostí a dovedností potřebných v každodenním
životě. Zaměříme se na podporu občanského vzdělávání, etické výchovy, finanční i mediální
gramotnosti a kritického myšlení. Promění se výuka dějin 20. století s důrazem na
nedemokratické režimy a společenský extremismus.

 Budeme aktivně řešit regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání. Podpoříme školy v regionech
s podprůměrnými výsledky vzdělávání pomocí intervenčních programů. Budeme rovněž
podporovat práci s rodinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným
mateřským jazykem. Systém společného vzdělávání zachováme a podrobíme jej pečlivé revizi,
aby opravdu odrážel potřeby žáka i možnosti škol. V zařízeních ústavní a ochranné výchovy
posílíme prevenci a upravíme podobu náhradní péče o děti tak, aby se co nejvíce přiblížila
rodinnému prostředí.

 Zaměříme se na ověřování získaných kompetencí a gramotností v uzlových bodech vzdělávání
a na základě toho připravíme změny v přijímacích, maturitních i závěrečných zkouškách, včetně
důrazu na jejich digitalizaci.

 Další prioritou je podpora gymnázií a všeobecného vzdělávání. V odborném vzdělávání chceme
rozvíjet celostátně ukotvené modely spolupráce škol s firemní sférou a legislativně upravit
další prvky podporující duální vzdělávání v modifikované podobě přizpůsobené podmínkám
v ČR, tzn. s využitím co nejširších možností a forem dobrovolné spolupráce škol a firem, včetně
podpory pro firmy, které se do tohoto systému rozhodnou vstoupit.

 Podpoříme kvalitní vzdělávání na základních uměleckých školách a v konzervatořích.

 Zvýšíme podporu celoživotního učení na základě partnerské spolupráce státu, zaměstnavatelů
a odborů. Upravíme legislativní rámec pro celoživotní učení a nastavíme role a odpovědnost
partnerů v systému. Ve spolupráci se zaměstnavateli a jejich sektorovými radami
zaktualizujeme Národní soustavu kvalifikací a zásadně posílíme meziresortní spolupráci v této
oblasti, a to i s ohledem na propojení s Národní soustavou povolání.

 Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků posílíme o nabídku kvalitních a vzájemně
propojitelných vzdělávacích programů, včetně online vzdělávání. Připravíme nástroje pro
hodnocení jejich kvality.

 Budeme rozvíjet ucelený systém digitálních vzdělávacích zdrojů a posilovat jejich dostupnost.

 Budeme podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží, dobrovolnictvím a zaměříme
se rovněž na podporu neformálního vzdělávání a jeho propojování s formálním vzděláváním.

Vysoké školy, výzkum a vývoj 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude v této oblasti úzce spolupracovat
s ministryní pro vědu, výzkum a inovace.

 Do ledna 2024 upravíme systém financování vysokých škol tak, aby více zohlednil kvalitní výuku
a vzdělávání v profesně orientovaných studijních programech.
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 Budeme se podílet na dalším rozvoji a zavádění Metodiky hodnocení M17+,
zejména v segmentu vysokých škol, a to včetně souvisejícího posílení institucionálního
financování.

 Podpoříme flexibilní formy vzdělávání a uznávání výsledků předchozího učení. Ve spolupráci
s vysokými školami do září 2022 podpoříme rozšíření nabídky profesních bakalářských
programů tak, aby lépe reflektovaly potřeby trhu práce.

 Podpoříme digitalizaci činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti
a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

 Na základě předem stanovených kritérií do ledna 2023 podpoříme vybrané instituce v jejich
snaze o excelenci, aby byly špičkovými výzkumnými univerzitami se zabezpečeným
dlouhodobým institucionálním financováním. Posílíme možnost jejich strategického řízení.

 Připravíme reformu doktorského studia a jeho financování s cílem vytvořit maximálně vstřícné
podmínky pro kvalitní rozvoj nastupující vědecké generace.

 Budeme usilovat o zvýšení finanční alokace na podporu základního výzkumu. Budeme dále
motivovat mobilitu výzkumných pracovníků, internacionalizovat prostředí výzkumných
organizací a podporovat cílené bilaterální i multilaterální kontakty s klíčovými mezinárodními
partnery.

 Na základě systému pravidelného hodnocení s mezinárodní účastí investičně a provozně
podpoříme dlouhodobou udržitelnost špičkových výzkumných infrastruktur a jejich propojení
na mezinárodní struktury.

Sport 

 Přeměníme Národní sportovní agenturu ve funkční organizaci, která bude transparentně
rozdělovat dotace. Prioritou je aktivní pohyb dětí a mládeže.

 Pro rok 2023 aktualizujeme investiční programy Národní sportovní agentury tak, aby
zohledňovaly možnosti regionů a měst a jasně určovaly, jak se samosprávy budou podílet na
sportovních aktivitách a investicích.

 Zavedeme víceleté financování sportu a budeme usilovat o transparentní vícezdrojové
financování.

 Zabezpečíme trvání dotačních programů, aby sportovní organizace měly jistotu financování
své činnosti a rozvoje. Neinvestiční programy nastavíme tak, aby se daly čerpat jednodušeji
a již od začátku roku.

 Při budování sportovišť jsou prioritou školní sportovní areály a multifunkční sportoviště
odpovídající technickým parametrům konkrétních sportů.

 Budeme podporovat vznik ucelených a optimalizovaných areálů, kde se budou připravovat
sportovci v příbuzných sportovních odvětvích. Podpoříme vznik sportovních center.

 Zvláštní investiční program vymezíme pro infrastrukturu, která splňuje parametry
mezinárodních požadavků.

 Budeme podporovat dostupná sportoviště pro děti, rodiny, seniory a handicapované
sportovce, která budou zohledněna v prioritách Národní sportovní agentury.

 Budeme podporovat všechny volnočasové organizace (Skaut, Sokol, Orel atd.) a obdobné
aktivity občanské společnosti. Posílíme investiční dotace MŠMT pro volnočasové organizace.
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Věda, výzkum a inovace 

Preambule 

Věda, výzkum, vývoj a inovace jsou jednou ze zásadních investic do budoucnosti naší země, její 
prosperity a konkurenceschopnosti, kvality života všech jejích obyvatel i soudržné a zároveň odolné 
společnosti. Vědecké poznání, stejně jako výzkumné a inovační aktivity, jsou výchozím předpokladem 
pro budování ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou, pro kulturní a duchovní rozvoj společnosti i pro 
celkovou modernizaci veřejné správy a realizaci veřejných politik založených na datech. Jsou také 
nezbytnou podmínkou pro úspěšná a udržitelná řešení aktuálních společenských výzev a pro schopnost 
adekvátní a flexibilní reakce na nastupující megatrendy, včetně digitální a zelené tranzice.  

Česká republika musí mít ambici zařadit se mezi evropskou špičku v oblasti excelence, vědy, výzkumu 
a inovací, a to v celém spektru oborů. Prostřednictvím vědy a výzkumu posílíme kritické myšlení 
a schopnost chápat svět v širších souvislostech a přispějeme ke společnému vnímání reality kolem nás. 

Moderní, koordinovaný a transparentní systém řízení 

 Nastavíme funkční a přehledné koordinační mechanismy pro účinnou spolupráci mezi
jednotlivými aktéry vědeckovýzkumného systému na všech jeho úrovních a pro efektivní rozvoj
jeho jednotlivých součástí. Zvláštní pozornost budeme věnovat nastavení podpory
excelentních výzkumných pracovišť.

 V návaznosti na důkladnou analýzu a širokou diskusi a s přihlédnutím k příkladům zahraniční
dobré praxe, připravíme komplexní novelu zákona o podpoře výzkumu a vývoje s cílem snížení
administrativní zátěže, odstranění roztříštěnosti a zjednodušení celkového systému řízení
i podpory.

 V koordinaci s relevantními partnery aktualizujeme priority vycházející z dlouhodobých
národních a evropských politik a veřejné prostředky budeme cílit zejména do těchto priorit.

 Jako poučení z pandemie covid-19 navrhneme nástroje podpory výzkumu, vývoje a inovací
v krizových situacích. Pozornost budeme také věnovat strategicky důležitým oborům, které
ve stávajících podmínkách zaostávají.

 Zaměříme se na vyhodnocování nástrojů podpory na výzkum, vývoj a inovace, např. v oblasti
aplikovaného výzkumu a transferu technologií, jako nutné podmínky úspěšné podpory
hospodářství.

 V oblasti hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu,
vývoje a inovací dokončíme zavádění Metodiky 17+ a budeme ji nadále rozvíjet ve všech
segmentech výzkumných organizací.

 Posílíme roli sítě vědeckých diplomatů i pro úspěšný přenos zahraniční dobré praxe.

Lidé ve vědě, výzkumu, vývoji a inovacích 

 Budeme klást důraz na řízení kvality lidských zdrojů v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací
a rozvoj jejich potenciálu.

 K našim prioritám bude patřit slaďování profesního a rodinného života, zvýšení podílu žen ve
vědě, posilování motivace mladých vědců k výzkumné kariéře, vytvoření atraktivního
pracovního prostředí pro špičkové české i zahraniční výzkumné pracovníky, podpora
mezinárodní i národní mobility i návratová politika.

Financování výzkumu, vývoje a inovací 
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 Zvýšíme celkové výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Zaměříme se na využívání synergického
efektu v podobě kombinace a propojování různých druhů zdrojů pro navyšování investic do
oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací.

 Odstraníme fragmentaci systému financování a sjednotíme pravidla národních dotačních
programů. Stabilizujeme institucionální podporu a zacílíme a zefektivníme účelovou podporu.

 Vytvoříme podmínky pro vyšší zapojení soukromých investic do vědy a výzkumu. Na základě
analýz ke komplementaritě nástrojů přímé a nepřímé podpory budeme motivovat firmy, aby
reinvestovaly své výnosy do vědeckovýzkumné činnosti.

 Podpoříme větší využívání komunitárních zdrojů v souvislosti s podporou excelentních
výzkumných pracovišť.

Transfer technologií 

 Podpoříme transfer výsledků výzkumných a inovačních aktivit s cílem úspěšně je zavádět do
praxe, a to jak v podnicích, tak ve veřejné správě. Podpoříme spolupráci vědy s průmyslem.

 Zefektivníme podporu transferu a komercializace výsledků výzkumu se záměrem posílit
spolupráci akademické sféry především s malými a středními podniky.

 S přihlédnutím k příkladům domácí i zahraniční dobré praxe zlepšíme stimulující podmínky pro
vznik výzkumných start-upů a spin-offů.

Publicita vědy, výzkumu, vývoje a inovací 

 Nastavíme otevřenou komunikaci s médii, vědeckou a výzkumnou komunitou, žáky, studenty
i pedagogy a aplikační sférou.

 Zaměříme se na popularizaci výsledků vědy, výzkumu a inovací, na vytváření zájmu a zvyšování
obecného povědomí o vědeckých tématech, a tím posílíme důvěru ve výsledky české vědy
a výzkumu.

 Pozornost budeme věnovat efektivnějšímu sdílení informací ve vědě, výzkumu, vývoji
a inovacích díky využití moderních a inovativních technologií.
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Kultura 

Preambule 

Kultura spoluvytváří hodnoty a vnáší do našich životů krásu. Kultura spojuje, protože posiluje 
soudržnost společnosti. Je tmelem, který nás spojuje napříč národem, i mostem mezi námi, našimi 
předky a budoucími generacemi. Má také svůj ekonomický rozměr. Za pomoci rozumné politiky státu 
může generovat značné finanční zdroje, zaměstnávat řadu lidí a zlepšovat obraz naší země za 
hranicemi. Naším cílem je proto posílení místa kultury v životě české společnosti.  

Toho chceme dosáhnout nejenom posílením financování celé kulturní oblasti, ale i přípravou 
legislativních norem, které budou odpovídat stavu kultury, památkové péče i médií v 21. století. 
Zaměříme se na aktualizaci autorského práva, podporu regionální kultury i propagaci české kultury v 
zahraničí. Zvláštní důraz budeme klást na posílení transparentnosti a stability veřejnoprávních médií, 
protože nezávislost sdělovacích prostředků je nezbytnou podmínkou odolné demokracie. Ze stejného 
důvodu zvýrazníme důležitá historická výročí a posílíme paměťové instituce připomínající období 
totalitních režimů. 

Financování kultury 

 Rozpočet Ministerstva kultury (bez náhrad církvím a náboženským společnostem) budeme
v tomto volebním období směřovat k 1 % státního rozpočtu.

 Nejpozději do poloviny roku 2023 připravíme zákon o veřejných kulturních institucích.

 Zlepšíme podporu kultury v regionech, nastavíme jasný systém podpory krajských, obecních
a neziskových institucí i významných kulturních projektů, včetně podpory regionální kulturní
infrastruktury. Podpoříme formou konzultací a sdílení mezinárodních kontaktů města ucházející
se o titul Evropské hlavní město kultury.

 Budeme prosazovat trvalé vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzoringu jako krok
k funkčnímu vícezdrojovému financování kultury.

Od živé kultury po kulturní dědictví 

 Budeme všestranně podporovat živou kulturu, podnikání v kultuře a vytvářet podmínky pro
jejich rozvoj.

 Podpoříme rozvoj muzeí a galerií, které pečují o hmotné kulturní dědictví.

 Zvláštní pozornost budeme věnovat institucím připomínajícím dějiny a oběti totalitních režimů
20. století a podporovat tak činnost paměťových institucí. Podpoříme přípravu klíčových
projektů v této oblasti, jako je Památník Lety, věznice v Uherském Hradišti nebo Rudá věž smrti
ve Vykmanově u Ostrova.

 Podpoříme kulturní a kreativní odvětví, včetně systematické a trvale udržitelné podpory
filmového průmyslu prostřednictvím filmových pobídek.

 Prosadíme transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize včetně
strategické podpory herního průmyslu.

 Podpoříme rozvoj knihoven i jejich roli lokálních kulturních a komunitních center jako klíčovou
veřejnou službu.

 V návaznosti na upravený stavební zákon připravíme analýzu nedostatků současné právní
úpravy památkové legislativy. Následně bude připravena technická a věcná novelizace
problematických částí zákona se zohledněním naléhavosti jednotlivých změn a zajištěním
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udržitelnosti památkové péče. 

Kultura a vzdělávání 

 Ve spolupráci s MŠMT propojíme nabídku vzdělávání v oblasti kultury a mediální gramotnosti
s revizí rámcových vzdělávacích programů.

 Budeme hledat cesty ke zvýšení vizuální a čtenářské gramotnosti, která má zásadní vliv na
orientaci v dnešní informacemi zahlcené době. Ve vzdělané a kulturní zemi musejí být knihy
a učební pomůcky bezpodmínečně považovány za nezbytné zboží.

 Prostřednictvím dotačních titulů, příspěvkových organizací a meziresortní pracovní skupiny MK
a MŠMT prohloubíme nabídku kulturních a uměleckých vzdělávacích programů a projektů
v kontextu probíhající revize rámcových vzdělávacích plánů.

 Budeme připomínat a propagovat nejdůležitější historická výročí a osobnosti.

Autorská práva pro 21. století 

 Autorské právo přizpůsobíme realitě 21. století, protože prudký rozvoj technologií s sebou
přináší nové možnosti tvorby a šíření autorských děl. Zajistíme jak náležitou ochranu duševního
vlastnictví autorů, nakladatelů, vydavatelů a producentů, tak i respektování ostatních lidských
práv a svobod, jako jsou svoboda projevu, právo na přístup k informacím, ke kultuře a vzdělání.

 Citlivě implementujeme směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu s důrazem
na práva uživatelů tak, aby se podpořily různé možnosti legálního využívání autorských děl
a dalšího chráněného obsahu, ať už prostřednictvím služeb na vyžádání nebo platforem pro
sdílení obsahu, ve školách a také knihovnami, muzei, galeriemi a dalšími paměťovými nebo
výzkumnými institucemi, a zároveň byli tvůrci za užívání jejich děl spravedlivě odměňováni.

Svobodná a transparentní média veřejné služby 

 Zaměříme se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je základní podmínka jejich
nezávislosti.

 Do systému volby Rady ČT a ČRo zapojíme Senát. Příslušné změny právních předpisů prosadíme
během roku 2022.

 Hospodaření veřejnoprávních médií podrobíme kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, což
posílí jejich transparentnost.
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Zahraniční politika 

Preambule 

Zahraniční politika České republiky se bude opírat o ukotvení v Evropské unii a NATO a o dobré vztahy 
se všemi sousedními státy. Česká republika musí být aktivním členem Evropské unie a NATO hájícím 
zájmy svých občanů. Budeme klást důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém 
světě, na ochranu lidských práv a demokracie a prosazování českých ekonomických zájmů a evropských 
hodnot ve světě.  

Členství v Evropské unii považujeme za klíčové a prospěšné pro ČR a jsme připraveni se úspěšně zhostit 
předsednictví Rady EU ve 2. pololetí roku 2022. V Evropské unii je pro nás zásadní zachování volného 
pohybu lidí, služeb, zboží a kapitálu a principů subsidiarity a proporcionality. Aktivní členství v EU 
chceme stavět i na tradičně velmi dobrých vztazích s našimi sousedy.  

Zahraniční věci 

 Budeme rozvíjet co nejužší přátelské vztahy na všech úrovních s našimi sousedy a strategickými
partnery v rámci EU.

 Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí našich vazeb na všech úrovních.

 Budeme prosazovat intenzivní česko-německé vztahy v celé šíři spektra vzájemné spolupráce
a prohloubíme strategický dialog.

 Budeme prosazovat co nejtěsnější transatlantickou vazbu a rozvíjet blízký vztah s USA jak
bilaterálně, tak v multilaterálních formátech.

 Nadále budeme rozvíjet dobré vztahy s Velkou Británii, a to nejen v ekonomické
a bezpečnostní, ale i v kulturní, vědecké, vzdělávací a dalších oblastech.

 Budeme rozvíjet tradiční strategické partnerství s Izraelem, zejména v oblasti bezpečnosti,
vědy, výzkumu a inovací.

 Budeme nadále prohlubovat spolupráci s demokratickými partnery v indo-pacifické oblasti
(jako například Indie, Japonsko, Korejská republika, Tchaj-wan a další).

 Provedeme revize vztahů s Ruskem a Čínou.

 Hlásíme se ke spolupráci v rámci Trojmoří.

 Budeme rozvíjet dialog se Svatým stolcem, podnikneme kroky ke sjednání nové smluvní úpravy
vzájemných vztahů a zasadíme se o její ratifikaci.

 Podpora demokracie, lidských práv a občanské společnosti je morálně správná, je však také
pro náš stát výhodná. V minulosti nám naše lidskoprávní a transformační politika dokázala
zajistit místo v centru evropské politiky. Obnovíme tradici „havlovské“ zahraniční politiky
včetně podpory rozvojové a transformační spolupráce.

 Do konce roku 2023 předložíme Parlamentu ČR ke schválení zákon sankcionující hrubá
porušení lidských práv (tzv. Magnitského zákon).

 Budeme dbát na propojování humanitární, transformační, rozvojové a ekonomické
spolupráce. Rozvojovou pomoc chápeme jako investici do podpory růstu hospodářské úrovně
rozvojových zemí a zároveň vidíme příležitost podpory budoucích návazných projektů českých
firem.
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 Prosazování českých ekonomických zájmů i hodnot ve světě bude integrální součástí zahraniční
politiky. Orientaci vnějších ekonomických vztahů zaměříme na podporu úspěchu českých
značek, inovací, unikátních řešení s orientací na koncového zahraničního zákazníka. Českým
firmám budeme pomáhat se vstupem na nové trhy.

 Do diplomacie vrátíme profesionalitu, zmodernizujeme a zefektivníme fungování Ministerstva
zahraničních věcí ČR.

 V rámci obnovy po pandemii budeme dbát na důsledné rušení omezení cestování. Budeme
podporovat obnovení českého zahraničního obchodu, vědecké a kulturní spolupráce
a vzdělávání tam, kde pandemie koronaviru vedla k omezením.
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Evropské záležitosti 

Preambule 

Členství v Evropské unii považujeme za klíčové a prospěšné pro ČR. Jsme připraveni se úspěšně zhostit 
předsednictví Rady EU ve 2. pololetí roku 2022 a vrátit Česku pověst spolehlivého a respektovaného 
partnera.  V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, sociálně spravedlivá a obchodně otevřená 
EU s důrazem na dodržování občanských svobod. Budeme aktivně usilovat o posilování integrace 
směrem k dokončení jednotného vnitřního trhu s důrazem na volný pohyb lidí, služeb, zboží, kapitálu 
a dat, účinné ochraně vnějších hranic a k pevné transatlantické vazbě. Pro tyto dlouhodobé priority 
budeme aktivně hledat podporu u členských států EU s podobnými zájmy. 

Koordinace evropských politik 

● Prosadíme systematickou přípravu české pozice k jednotlivým návrhům na evropské úrovni.
Budeme zpracovávat kvalitní analýzy očekávaných dopadů na ČR, které usnadní prosazování
našich pozic v EU i jejich vysvětlování české veřejnosti. Za tímto účelem zavedeme závazné
postupy pro hodnocení dopadů regulace v souladu s mezinárodně obvyklými metodikami,
zejména se zřetelem na sociální oblast, konkurenceschopnost, životní prostředí a vnější
bezpečnost.

● Profesionálně a zodpovědně připravíme české předsednictví Rady EU a zasadíme se o to, aby
přínosy byly pro ČR dlouhodobé. Do příprav zapojíme rovněž zástupce sociálních partnerů.

● Budeme podporovat prohlubování jednotného vnitřního trhu včetně širších pracovních
příležitostí, financování mobility pro studenty, volného cestování napříč Evropou a zvláštní
pozornost budeme věnovat také ochraně spotřebitelů. Důraz budeme klást rovněž na posílení
konvergence a přibližování životní úrovně ve všech regionech, což je pro fungování vnitřního
trhu klíčové.

● V rámci pravidelné revize stávajícího víceletého rozpočtového rámce EU budeme aktivně
usilovat o zajištění dostatečných prostředků zejména na oblast bezpečnosti a obrany, ochrany
životního prostředí, digitalizace a popandemické obnovy ekonomik.

● Zlepšíme schopnost ucházet se o prostředky z centrálně řízených programů EU, zejména v
oblasti vědy, výzkumu a technologických inovací. Budeme aktivně podporovat zapojení ČR do
důležitých projektů společného evropského zájmu (IPCEI). Jde nám přitom o posílení naší
konkurenceschopnosti v Evropě i ve světě a podporu inovačního ekosystému.

● Podpoříme efektivní využívání evropských finančních prostředků v ČR. Peníze ze strukturálních
a kohezních fondů na období 2021–2027 použijeme na výstavbu klíčové infrastruktury
a zvláštní pozornost budeme věnovat posilování soudržnosti.

● V oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU budeme prosazovat pevné
transatlantické vztahy, proces rozšiřování EU o země západního Balkánu a budeme aktivním
hráčem v rozvoji Evropské politiky sousedství, zejména Východního partnerství. Stejně tak
budeme podporovat unijní angažovanost ve Středomoří i vůči zemím Sahelu.

● Budeme podporovat takovou reformu EU, která upřednostní principy subsidiarity
a proporcionality a zajistí pravomoci členských států tak, aby nevzrůstal demokratický deficit.

● Budeme prosazovat přístup k migraci bez povinných kvót a prevenci nelegální migrace v místě
vzniku a ve státech, kudy vedou migrační trasy.
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● Zlepšíme mechanismy informování českých občanů o záležitostech Evropské unie a povedeme
s nimi otevřený dialog o dlouhodobých prioritách ČR v EU i o budoucnosti EU jako celku.

● Vytvoříme systém podpory profesního uplatnění občanů ČR v institucích, orgánech
a agenturách EU tak, aby v době vzniku nového institucionálního rámce byli Češi významněji
zastoupeni v klíčových pozicích.

● Budeme podporovat strategické partnerství s Francií zejména s ohledem na společnou
spolupráci v rámci předsednického tria.

● Převezmeme v rámci předsednictví Radě EU záštitu nad výroční mezinárodní konferencí
Evropské platformy paměti a svědomí (Platform of European Memory and Conscience).
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Obrana 

Preambule 

Obrana země je základní úlohou státu. Bez zajištění bezpečnosti není stabilita a bez stability není 
prosperita. Vzhledem ke zhoršujícímu se bezpečnostnímu prostředí jsou nutné investice do 
obranyschopnosti naší země. Základem obrany České republiky je členství v NATO. Budeme se 
zasazovat o to, aby naše země měla silnou armádu pro kolektivní obranu svého území a svých 
národních zájmů. Musíme být platným a respektovaným spojencem v rámci Severoatlantické aliance, 
který plní své závazky, zejména v oblasti financování obrany a výstavby vojenských schopností. 
Budeme usilovat o to, aby si NATO nadále zachovalo vedle vojenské akceschopnosti i politickou 
soudržnost a schopnost sjednocovat Západ proti vnějším hrozbám. Budeme dále rozvíjet a posilovat 
transatlantickou vazbu. Ambice Evropské unie v oblasti obrany nesmějí být konkurenční vůči 
Severoatlantické alianci, ale naopak musejí být v souladu.  

Budeme dbát nejen o rozvoj a modernizaci ozbrojených sil, ale také domácího obranného 
a bezpečnostního průmyslu. Prosadíme větší investice do výzkumu a vývoje a rozvoj připravenosti 
obyvatel na krizové situace. Nedemokratickým státům neumožníme přístup ke klíčové infrastruktuře 
ČR. 

Moderní, akceschopná a stabilní armáda 

 Budeme navyšovat výdaje na obranu země v souladu s našimi aliančními závazky tak, aby
dosáhly úrovně 2 % HDP už v rozpočtu na rok 2025. Budeme prosazovat legislativní zakotvení
této úrovně obranných výdajů jako minimální hranice.

 Do konce roku 2022 předložíme legislativní návrh systému dlouhodobě stabilního a efektivního
financování armády a její modernizace formou „obranného fondu“.

 Zefektivníme akviziční proces. Budou zahájeny či dokončeny klíčové projekty modernizace.

 Do roku 2023 aktualizujeme strategické dokumenty (například Obrannou strategii ČR,
Koncepci výstavby Armády ČR 2030 a další).

 Do roku 2023 předložíme novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek s ohledem
na specifika obranných akvizic.

 Posílíme financování projektů vědy a výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti a budeme
investovat do moderních technologií v oblastech, jako jsou kybernetická obrana a autonomní
zbraňové systémy (například robotika a umělá inteligence).

 Podpoříme zapojení českého obranného průmyslu do projektů financovaných z Evropského
obranného fondu a Inovačního fondu NATO.

 Budeme usilovat o zajištění kvalitních podmínek pro vojáky a výkon jejich služby a o plnění
náborových cílů.

 Do konce roku 2022 předložíme ústavní novelu, na základě které by vláda mohla akceschopněji
rozhodnout o vyslání vojáků například za účelem osvobození občanů ČR či do zahraničních
operací v rámci Sil velmi vysoké pohotovosti NATO.

 Do poloviny roku 2022 předložíme návrh mandátu pro vyslání ozbrojených sil do zahraničních
misí a operací na období let 2023 a 2024. Nasazování naší armády mimo území ČR bude
v souladu s našimi definovanými zahraničně-politickými zájmy. Prioritou je zajišťování
kolektivní obrany a stability na východní a jižní hranici Severoatlantické aliance, boj
s terorismem a řešení migrace v místech, kde vzniká (například subsaharská Afrika).
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Připravený stát 

 Zaměříme se na posilování odolnosti státu a společnosti vůči hybridním hrozbám
a prohloubíme spolupráci se spojenci v této oblasti.

 Do roku 2023 předložíme legislativní návrhy v oblasti ochrany kritické infrastruktury, přípravy
na krize a krizového řízení tak, aby mohl být do přípravy na krize ve větší míře zapojen domácí
bezpečnostní a obranný průmysl. Jeho odolnost budeme posilovat i dalšími nástroji, mj.
cvičeními na zvládání krizí mezi státem a soukromým sektorem.

 Od roku 2022 vytvoříme podmínky pro budování zabezpečené a efektivní komunikační
platformy, která bezpečně propojí státní správu a kritickou infrastrukturu. Tato platforma
nabídne bezpečné, standardizované a auditovatelné řešení zohledňující bezpečnost a obranu
kyberprostoru, včetně bezpečnosti dodavatelských řetězců.

 Podpoříme rozvoj domácích výrobních kapacit a know-how pro dodávky výstroje, výzbroje
a služeb pro ozbrojené síly a bezpečnostní sbory ČR. Budeme vyžadovat aktivní zapojení
českého průmyslu do akvizic ze zahraničí, odpovídající našim možnostem. Upravíme legislativu
tak, aby se zvýšila podpora exportu produktů a služeb českého bezpečnostního a obranného
průmyslu, včetně pomoci se zárukami, financováním a prodeji formou vláda–vláda.

Připravení občané 

 Budeme dále zvyšovat atraktivitu aktivní zálohy. Do roku 2023 provedeme vyhodnocení
stávajícího systému a navrhneme jeho úpravy. Budeme podporovat službu studentů v aktivní
záloze a přechody příslušníků aktivní zálohy do profesionální armády.

 Zasadíme se o systematickou přípravu občanů na krizové situace, zejména mladé generace.

 Zachováme práva legálních držitelů zbraní. Do poloviny roku 2023 schválí vláda nařízení
za účelem naplnění zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní
pořádek nebo bezpečnost ČR, který předpokládá vytvoření systému střelecké přípravy pro
plnění úkolů při zajišťování obrany ČR.

 Zajistíme důstojné podmínky pomoci a podpory jak druhoválečným, tak novodobým
veteránům.

 Budeme náležitě pečovat o pietní místa a válečné hroby nejen na našem území, ale
i v zahraničí.

 Zvláštní důležitost pro povědomí občanů o významu obrany vlasti a pro rozvoj národního cítění
má udržování a budování vojenských tradic, připomínání významných hrdinů a jejich činů.
Budeme proto o paměť národa důkladně pečovat a významné milníky a tradice připomínat
s náležitou vážností.
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Vnitřní bezpečnost a veřejná správa 

Preambule 

Ministerstvo vnitra bude nejen ministerstvem bezpečí, ale také efektivní, moderní a profesionální 
veřejné správy.  

Veřejná správa musí být dostupná jak v území, tak prostřednictvím digitálních služeb. Významnou 
součástí veřejné správy je také územní samospráva. Je nezbytné zajišťovat podmínky pro její kvalitní 
výkon a chránit samosprávu před nedůvodnými nebo nepřiměřenými dopady nové právní regulace. 

Budeme dále pečovat o zvyšování dostupnosti a přehlednosti pramenů práva. 

Volby 

 Zavedeme korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí. Usnadníme voličům získávání voličských
průkazů a zmodernizujeme správu voleb.

Veřejná správa 

 Na základě inventury všech agend státu do konce roku 2022 představíme konkrétní plány na
snížení počtu úřednických míst. Zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme.

 Upravíme služební zákon tak, aby úřady fungovaly efektivněji, byly otevřené a posilovaly svou
kompetenci. Zhodnotíme a zjednodušíme strukturu státní správy. Už v prvních kolech výběrových
řízení na vedoucí místa bude možné připustit účast zájemců mimo státní službu. Stát půjde
příkladem ve využívání flexibilních a zkrácených úvazků.

 Uděláme revizi platových tabulek. Provedeme takové změny v platových tabulkách, aby mohla
veřejná správa zaměstnávat špičkové odborníky dle situace na trhu práce (právníky, informatiky,
urbanisty apod.).

 Zavedeme měření výkonu a efektivity státních (veřejných) služeb pomocí benchmarkingu jako
u soukromých firem (rozsah agendy, náklady na výkon agendy, institucionální zajištění, úroveň
digitalizace).

 Zachováme smíšený model veřejné správy – přenesená působnost zůstane na územních
samosprávách (obcích a krajích) s adekvátním příspěvkem na výkon státní správy.

 Zpřehledníme a zjednodušíme povinnosti občanů a podnikatelů vůči státu ve spolupráci
s profesními a podnikatelskými organizacemi prostřednictvím sdílené platformy. Zrušíme zbytné
nebo duplicitní povinnosti ve spolupráci se zástupci komerčního a neziskového sektoru.
Podpoříme vznik platformy pro zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti právního řádu.

 Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti občanů a podnikatelů. Platby bude možné uhradit
na jednotném inkasním místě.

 Budeme sjednocovat a koordinovat činnost kontrolních orgánů a snižovat zátěž obcí a krajů
kontrolami. Vyloučíme duplicitní kontroly. Zajistíme sdílení poznatků mezi kontrolními orgány.

 Všechny platby vůči veřejné správě včetně kolků bude možné hradit platební kartou
či bezhotovostně.

 Zjednodušíme veřejné zadávání, zvýšíme transparentnost, vydáme metodické pokyny k zadávání
pro jednotlivé druhy komodit a služeb (stavební zakázky, ICT zakázky, právní služby, ekonomické
poradenství, konzultace, audity…) tak, aby mohli veřejní zadavatelé při svých nákupech lépe
vyvážit požadavky jak na cenu, tak na kvalitu a další nefinanční kritéria. Posílíme odbornost při
zadávání strategických zakázek.
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 Zlepšíme přípravu, kontrolu a zrychlíme postup při přezkumu výběrových řízení a veřejných
zakázek. Více podpoříme nástroje předběžné tržní konzultace jako důležité součásti zadávání
veřejných zakázek.

 Součástí veřejné správy bude silná centrální autorita s potřebnou pravomocí v oblasti ICT, která
bude mít silný mandát vůči všem organizačním jednotkám veřejné správy včetně jejich
zřizovaných a příspěvkových organizací. Bude vybavená dostatečnou metodickou, rozpočtovou,
legislativní i kontrolní pravomocí, aby byla schopná napříč veřejnou správou prosazovat efektivní,
bezpečnou a dlouhodobě udržitelnou digitalizaci veřejné správy.

Bezpečnost 

 Do konce roku 2022 zřídíme při Úřadu vlády ČR pozici „Poradce pro národní bezpečnost“ jako
nadresortního koordinátora hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažných nadresortních
bezpečnostních problematik. Na Úřadu vlády tak vznikne platforma pro koordinaci a komunikaci
mezi subjekty bezpečnostní politiky s cílem zajistit užší spolupráci zpravodajských
a bezpečnostních složek a efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám.

 Zavedeme pravidla pro transparentnější fungování médií: uvedení vydavatele, majitelů,
významných sponzorů a zveřejňování finančních výkazů.

 Adaptujeme se na vývoj bezpečnostního prostředí a prosadíme odbornější přístup k obraně
v informačním prostoru. Obrana proti dezinformacím musí být rychlá a škálovatelná. Po vzoru
zahraničí připravíme legislativní i nelegislativní opatření, která umožní lépe se bránit proti
škodlivým dezinformacím, aniž by byla narušena svoboda slova.

 Do konce roku 2023 připravíme revizi legislativy pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu
a případně upravíme také kompetenční zákon. Nastavíme efektivní krizové řízení spočívající
v revizi typových plánů pro zvládání krizových situací, v analýze současných bezpečnostních
hrozeb, přípravě na krizové situace (pandemie, povodně, sucha, blackouty, průmyslové havárie,
kybernetické útoky, měkké cíle…) a jasném posílení funkce a činnosti krizových orgánů, zejména
Ústředního krizového štábu.

 Zavedeme systematickou přípravu občanů a spolků na krizové situace (kurzy pro středoškoláky
a dobrovolně také pro veřejnost).

 Vytvoříme novou Bezpečnostní strategii České republiky, která bude vycházet z výsledků nově
provedeného auditu národní bezpečnosti, nové Strategické koncepce NATO a Strategického
kompasu EU. Bezpečnostní strategie aktualizuje bezpečnostní hrozby a bude lépe definovat
odpovědnost jednotlivých složek systému, včetně role národního bezpečnostního poradce.

 Zachováme stabilní systém zpravodajských služeb a podpoříme standardní podmínky pro jejich
činnost. Připravíme pro každou ze zpravodajských služeb (BIS, ÚZSI a VZ) moderní právní úpravu,
která bude odpovídat současné úloze zpravodajských služeb a požadavkům, které na ně klade
bezpečnostní situace a hrozby třetí dekády jednadvacátého století. Naplníme zákon v oblasti
ustavení Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb.

 Do konce roku 2022 zpracujeme strategické materiály, které napomohou rozvoji a dlouhodobé
koncepci bezpečnostních sborů, a s účinností od roku 2024 novelizujeme zákon o služebním
poměru bezpečnostních sborů a zákon o GIBS. Odstraníme zbytečnou byrokratickou zátěž.

 Zajistíme kvalitní legislativu pro nákupy a akvizice bezpečnostních sborů a integrovaného
záchranného systému (IZS) s důrazem na podporu domácího průmyslu, vědy a výzkumu. Do
poloviny roku 2022 zpracujeme a schválíme Strategii hasičského záchranného sboru.

 Budeme hledat možnosti, jak zlepšit stávající systém integrovaného záchranného systému (např.
začleněním horské služby, dalších záchranářských organizací a státních hmotných rezerv).
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 Podpoříme náborové motivační programy pro bezpečnostní sbory. Zasadíme se o udržení
konkurenceschopnosti IZS na trhu práce. Zajistíme sociální jistoty pro nové, stávající a odcházející
pracovníky bezpečnostních sborů.

 Nadále budeme přispívat ke zlepšení materiálního vybavení sborů dobrovolných hasičů, a to
i prostřednictvím převodu použité zásahové techniky od profesionálních hasičských sborů.

 Do konce roku 2023, v rámci reformy krizové legislativy, podpoříme kvalitní a funkční spolupráci
mezi složkami IZS a obecní policií, se zaměřením na její specifické postavení jako orgánu
samosprávy.

 Zachováme práva legálních držitelů zbraní.

 Vytvoříme dostatečný finanční a organizační rámec pro prevenci kriminality a sociálně
patologických jevů přijetím v roce 2022 nové Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 až
2027.

 Snížíme nadbytečnou byrokracii u PČR (např. nahráváním zákroků a zjednodušením spisové
služby).

 S pomocí nového moderního zákona do konce roku 2023 legislativně přesně vymezíme fungování
soukromých bezpečnostních agentur, obdobně jako ve většině států EU.

 Aktivně se zapojíme do dalšího vyjednávání reformy evropské migrační politiky s tím, že odmítáme
řešení migračních krizí politikou povinných kvót.

 Ve spolupráci s EU a jejími členskými zeměmi navýšíme podporu pro migrační tábory mimo EU
a rovněž zemím na hlavních trasách zasažených zvýšenými migračními tlaky posílením programů
zahraniční pomoci MV (Pomoc na místě, Medevac) a přípravou a realizací projektů AMIF (Azylový,
migrační a integrační fond).

 Realizací cílených migračních programů budeme pružně reagovat na aktuální situaci na trhu práce
či potřeby a zájmy ČR, kdy objem a struktura legální migrace bude stanovena
s ohledem na integrační možnosti státu.

 Prosazením nové a přehlednější právní úpravy pobytu cizinců na území ČR a digitalizací pobytové
agendy od roku 2025 snížíme administrativní zátěž a zefektivníme a zjednodušíme pobytové
řízení.
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Digitalizace 

Preambule 

Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní správě. 
Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. 

Digitalizace je nejen cestou k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů 
také povede k efektivnějšímu fungování státu jako celku. Pro seniory a lidi se speciálními potřebami 
nadále zůstane papírová cesta. 

Digitální služby 

 Dokončíme realizaci zákona o právu na digitální služby, zejména důsledně naplníme katalog služeb
veřejné správy a plán jejich postupné digitalizace nejpozději k 1. 2. 2025. Důsledně budeme
vymáhat, aby mezi úřady obíhala data, nikoli občan. Pokud občan státu data jednou poskytne, už
je po něm stát nesmí znovu vyžadovat. Z toho důvodu budeme rozvíjet a stabilně financovat
centrálně sdílené informační systémy, zejména projekt základních registrů.

 Vytvoříme již v roce 2022 centrální koordinační tým a transformační týmy podporující digitální
transformaci jednotlivých centrálních úřadů.

 Posílíme odborné a personální kapacity centrálních úřadů pro provedení digitální transformace
procesů, kvalitnější zadávání veřejných zakázek a jejich následné projektové řízení. Všem
transformačním týmům přidělíme dostatečné pravomoci a zdroje pro řízení a provádění digitální
transformace.

 Co nejrychleji, nejpozději v roce 2023, zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty,
pokud si je stát může ověřit jinak (tvorba tzv. eDokladovky), kompatibilní s elektronickými doklady
EU.

 Co nejrychleji zajistíme zprovoznění systému, který bude občany včas informovat o končící
platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů.

 Zrychlíme proces otevírání dat (open data) a aktualizace otevřených dat na všech úřadech veřejné
správy. Strategické a další materiály, které si stát zadává či vytváří a nepodléhají utajení
(bezpečnost a obrana státu), budou dostupné pro jiné orgány veřejné správy a v co nejširším
rozsahu i veřejnosti.

 Otevřeme data komerčnímu i neziskovému sektoru a přizveme je, aby se tak podílely na rychlejším
rozvoji digitálních služeb veřejné správy a privátního sektoru.

 Zajistíme uživatelsky přívětivý jednotný standard portálů veřejné správy. Ve spolupráci se zástupci
podnikatelských organizací doplníme rodinu portálů veřejné správy o bezplatně přístupný Portál
podnikatele, který bude zprostředkovávat jak komunikaci vůči veřejné správě, tak také komunikaci
mezi podnikateli. Jeho provozem by byly pověřeny podnikatelské organizace.

 Rozšíříme funkce Czech POINTu a ve stejném rozsahu zřídíme telefonickou informační a transakční
linku s asistentem. Stanou se z nich alternativní přátelské univerzální podatelny pro všechny, kdo
se státem nechtějí komunikovat přes internet – online.

 Prosadíme jednotné uživatelské a programové (API) rozhraní pro komunikaci se státem. Všechny
online služby budou vytvářeny uživatelsky přívětivě a budou mít obdobné a intuitivní ovládání (UX).
Služby budou poskytovány v otevřených formátech. Tím podpoříme možnost komerčního
a neziskového sektoru podílet se na zajištění digitálních služeb pro občany a podnikatele s možností
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publikace takových služeb v rodině portálů veřejné správy při dodržení bezpečnostních 
a technologických standardů. 

 Prosadíme moderní jednotný standard pro elektronickou spisovou službu a „digitální“ archivnictví
pro dlouhodobou životnost digitálních dokumentů.

 Vytvoříme jednotné digitální tržiště (Digital Marketplace – eGov), kde budou moci orgány veřejné
správy poptávat a nakupovat komoditní služby ICT pro zajištění digitálních služeb státu. (Např. jako
e-shop produktů a služeb, které mají v Rakousku.)

 Vytvoříme mobilní aplikaci Portálu občana, která postupně zjednoduší komunikaci se státem
a vyřizování běžných operací pro občany a firmy.

 Zprůchodníme možnost sdílení údajů ze Základních registrů na základě souhlasu občana.

 Vytvoříme podmínky pro širší využívání digitálních úkonů, jak v komunikaci se státem, tak
v soukromém sektoru, například uzavírání vícestranných smluv přes internet.

Transparence 

 Zrychlíme proces otevírání dat (open data) a aktualizace otevřených dat na všech úřadech veřejné
správy. Strategické a další materiály, které si stát zadává či vytváří a nepodléhají utajení
(bezpečnost a obrana státu), budou dostupné pro jiné orgány veřejné správy a v co nejširším
rozsahu i veřejnosti.

 Otevřeme data komerčnímu i neziskovému sektoru a přizveme je, aby se tak podílely na rychlejším
rozvoji digitálních služeb veřejné správy a privátního sektoru.

 Zavedeme zákony k posílení průhlednosti veřejné správy a prevence korupce. Jde zejména
o jednotnou veřejnou evidenci dotací, rozklikávací rozpočty na úroveň faktur při zachování zásad
obchodního tajemství.

Kybernetická bezpečnost 

 Zaměříme se na posílení kybernetické bezpečnosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.
Vytvoříme efektivní platformu pro trvalou spolupráci veřejné správy a soukromého sektoru na
ochraně společného kybernetického prostoru.

 Posílíme význam a koordinaci informační a kybernetické bezpečnosti v bezpečnostní politice státu
(NÚKIB, Ministerstvo vnitra, Armáda ČR, zpravodajské služby) při zachování práva na soukromí
a svobodu jednotlivce.

 Zasadíme se o spolupráci s EU, NATO a dalšími mezinárodními partnery tak, aby internet zůstal
otevřený a bezpečný.

 Poskytneme součinnost s EU při řešení algoritmicky řízených platforem a sociálních sítí.

 V boji proti hybridním hrozbám budeme prosazovat ucelené řešení se zapojením všech aktérů,
včetně odpovědných úřadů.

 Kritická infrastruktura bude stát na bezpečných, otevřených a auditovatelných technologiích
přístupných kontrole odbornou veřejností pro hledání bezpečnostních děr (např. s využitím „bug
bounty“). Samozřejmostí je zachování licenčních práv, práva na soukromí a pravidel volného trhu.

 Pro zavádění moderních služeb ICT je nezbytné usnadnit sdílení odborníků, znalostí a zkušeností
mezi orgány veřejné správy (vznik národního kompetenčního centra, popř. multiresortních
kompetenčních center). Vymezíme přesně a transparentně předmět činnosti kompetenčních
center a státních podniků a organizací, které zajišťují ICT služby tak, aby byly zachovány principy
hospodářské soutěže.
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 Zrealizujeme koncept eGovernment Cloudu ve státní i komerční části a přijmeme flexibilnější
pravidla pro nákup cloudových služeb v souladu se standardy EU. Zajistíme uložení osobních údajů
obyvatel v bezpečných datových centrech na území ČR nebo ve státech EU.

Konektivita a rozvoj sítí 

 Vytvoříme podmínky pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového
připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů. Oblasti s nedostatečnou tržní
nabídkou pokryjeme pomocí cílené podpory poskytovatelů, resp. zákazníků. Upravíme podmínky
pro ukládání a výstavbu sítí elektronických komunikací v území tak, abychom umožnili vznik
vysokokapacitních zejména optických sítí i ve vzdálených, venkovských oblastech.

 Připravíme legislativní úpravu, která zavede povinnost pro všechny, kteří staví sítě dopravní
a technické infrastruktury, aby součástí jejich stavby byly chráničky či kabelovody pro
vysokokapacitní zejména optické sítě.

 Vytvoříme takové podmínky, aby všechny hlavní vlakové koridory měly kvalitní pokrytí mobilními
hlasovými a internetovými službami i uvnitř vlakových souprav a v tunelech.

 Zapracujeme na spuštění digitální mapy veřejné správy a krajských technických map, kde budou
dostupná data o sítích dopravní a technické infrastruktury v území.

 Vytvoříme podmínky pro získání finančních zdrojů na pořízení dalších údajů a jejich aktualizaci
a malým obcím pomůžeme s plněním této povinnosti. Zajistíme sdílení mezi veřejným
a soukromým sektorem. Vytvoříme podmínky pro zvýšení efektivity koordinace staveb na
podkladu digitální technické mapy a v ní vedených údajů o stavbách a stavebních záměrech.

 Předložíme návrh zákona o informačním modelování staveb a vystavěného prostředí (BIM), který
umožní využívání a sdílení dat pro přípravu staveb, jejich povolování a užívání v průběhu doby jejich
životnosti (digitální dvojčata).

 Podpoříme vzdělávací a výukové programy digitální a informační gramotnosti pro všechny
generace podle jejich potřeb a úrovně znalostí a dovedností.

 Zaměříme se na VENDOR LOCK-IN (proprietární uzamčení). Provedeme analýzu existujících
případů, navrhneme cestu pro jejich ukončení a zabráníme vzniku VENDOR LOCK-IN do budoucna.
Software nebo jeho části vytvářené na zakázku budou otevřené (zdrojový kód bude použitelný
i dalšími subjekty veřejné správy při zachování práv a ochrany duševního vlastnictví).
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Regionální a místní rozvoj 

Preambule 

Vzrůstající rozdíly mezi regiony naší země jsou zásadní celospolečenskou výzvou. Místo, kde člověk žije, 
nesmí tak zásadně ovlivňovat kvalitu vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost 
i digitální konektivitu. Budeme předcházet dalšímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, 
které vedou k vylidňování venkova a pohraničí. Vytvoříme podmínky pro úspěšné a smysluplné čerpání 
evropských fondů a během předsednictví EU budeme aktivně prosazovat politiku soudržnosti jako 
účinný nástroj pro rozvoj regionů v ČR i po celé Evropě. 

Dostupnost bydlení pro občany bude vláda řešit jak směrem k vlastnickému, tak i nájemnímu bydlení 
včetně bydlení sociálního. Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení ve 
spolupráci se samosprávami a při zachování ochrany ostatních zájmů. 

Rozvoj regionů 

● Při plánování strategických investic státu vždy zohledníme úroveň rozvoje a potřeby regionů
tak, aby docházelo ke snižování nerovností mezi regiony. Prostřednictvím vládního Výboru pro
regionální politiku zajistíme účinnou koordinaci napříč všemi resorty a posílení spolupráce
vlády s kraji a obcemi.

● Úspěšně dočerpáme fondy EU z programového období 2014–2020 a zajistíme hladký rozjezd
čerpání z období 2021–2027. Efektivně využijeme fondy Dohody o partnerství a Národní plán
obnovy k nastartování strategických investic v regionech. Pomocí Mechanismu spravedlivé
transformace a dalších nástrojů podpoříme strukturálně postižené regiony při přechodu
k nízkouhlíkové ekonomice.

● Udržíme stávající financování obcí a změníme RUD krajů na základě shody s AK ČR a navýšení
celkové alokace. Do finančního zajištění místních projektů více zapojíme Národní rozvojovou
banku. Budeme podporovat projektovou přípravu a absorpční kapacitu v obcích a krajích.

● Naší vizí je moderní, konkurenceschopný venkov, který překonal období intenzivního
zemědělství a rozvíjí se v něm místní řemesla a rodinné farmy. Je třeba zastavit odchod lidí
z venkova, a tedy zajistit takovou infrastrukturu a služby, díky nimž se tam vyplatí žít a pracovat.
Podpoříme především dostupnost zdravotní péče a snadnější dojíždění do práce a školy, ve
spolupráci s operátory také zlepšíme pokrytí venkova vysokorychlostním internetem.

● Na základě důkladné práce s daty vytvoříme doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy
obcí (např. pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou dopravu a další mobilitu,
vysokorychlostní internet, komunální služby aj.). Díky tomu zacílíme pomoc podle skutečných
potřeb. Na doporučenou úroveň napojíme potřebné financování.

● Pro zlepšení životních podmínek a služeb ve městech a obcích využijeme plně potenciál
technologické revoluce a inovací (např. dle koncepce Smart Cities).

● Posílíme funkční spolupráci na úrovni metropolitních oblastí a aglomerací prostřednictvím
Integrovaných územních investic.

● Zlepšíme fungování malých obcí (posílení meziobecní spolupráce, metoda LEADER/ CLLD,
Místní agendy 21 aj.). Nebudeme obce slučovat, ale propojovat na základě dobrovolnosti.

● U vybraných centrálních úřadů provedeme analýzu jejich přesunu do regionů.

● Budeme rozvíjet přeshraniční spolupráci. V oblastech s horší dostupností zdravotní péče
umožníme obyvatelům příhraničí využívat nemocnice na obou stranách hranice. Umožníme
zdravotnickým záchranným službám zasahovat za hranicí na principu vzájemnosti. Vytvoříme
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podmínky pro dopravní spoje a krizové řízení (např. při povodních). V rámci přeshraničních 
evropských programů zjednodušíme kontroly a jejich vykazování. 

Bydlení, stavební zákon a územní plánování 

● Podporujeme rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní), aby lidé našli to
nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci.

● Během prvních dvou let volebního období připravíme zákon o podpoře bydlení, který nabídne
obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou situaci obyvatel.
Zákon bude formulovat způsob a pravidla financování.

● Připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od
EIB a garancí státu za úvěry. Nastavíme podmínky výstavby tak, aby se na konci volebního
období mohlo stavět 10 tisíc nájemních bytů ročně navíc.

● V 1. pololetí roku 2022 předložíme úpravu nového stavebního zákona tak, aby bylo zajištěno
rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu
stavebníka. Zabráníme kolapsu stavebního řízení v ČR, který by byl důsledkem destrukce
smíšeného modelu veřejné správy. Ve spolupráci se samosprávami a kraji (SMO ČR, SMS ČR
a AK ČR) zákon změníme a zachováme stavební úřady na místní úrovni, kde rozhodují se
znalostí prostředí.  Začne fungovat specializovaný stavební úřad pro strategické a rozsáhlejší
liniové stavby.

● Stavební řízení bude předvídatelné, přizpůsobené různým typům staveb a vyvažující veřejné
a soukromé zájmy. Stavebník bude jednat jen s jedním úřadem a ten si sám zajistí další
podklady. Zavedeme institut Jednotného environmentálního povolení. Zjednodušíme
podmínky u jednoduchých staveb.

● U nové výstavby bude možnost dohodnout transparentní a předvídatelná pravidla mezi
samosprávami a investory. Podpoříme využívání plánovacích smluv. Odmítáme NIMBY efekt,
budeme však podporovat zapojení veřejnosti a její seznámení s investorskými záměry, aniž by
to řízení zdržovalo.

● Místo centralizace posílíme metodickou podporu stavebních úřadů tak, aby byl dostupný
jednoznačný výklad stavebního zákona a územně plánovací dokumentace.

● Posílíme pravomoci samospráv v oblasti územního plánování. Pro velká města zachováme
možnost tvorby vlastních stavebních předpisů.

● Územní plánování bude dbát na občanskou vybavenost tak, aby vznikala funkční a přátelská
města, ne mrtvé rezidenční zóny a tepelné ostrovy.

● Budeme podporovat architektonické soutěže a stavební kulturu. Obcím a městům nabídneme
kvalitní projekty typových bytových domů.

● Při výstavbě budeme podporovat využití lokálních, moderních a šetrných technologií
a recyklovaných materiálů.

● V návaznosti na novelu stavebního zákona během volebního období zrealizujeme projekt
digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Společně s digitalizací nově definujeme
katalog jednotlivých funkčních ploch v rámci územního plánování tak, aby odpovídal potřebám
různé velikosti měst a obcí.

● Přesuneme více peněz na bydlení do Státního fondu podpory investic, a to i na přípravu
projektových dokumentací, výkupů nemovitostí a regeneraci brownfieldů pro účely bydlení,
včetně rekonstrukcí zanedbaného bytového fondu. Podpoříme nákup a případně zbourání
zchátralých budov v intravilánech měst a obcí, pokud místo nich vzniknou nové domy pro
bydlení.
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● V průběhu první poloviny volebního období zahájíme práci na tvorbě cenové mapy pro výpočet
obvyklého nájemného na úrovni ORP. Území ohrožená problematikou sociálního vyloučení
budeme dále podporovat.

● Uvolníme vhodné pozemky v držení státu a převedeme je obcím za účelem výstavby bytů
a související infrastruktury.

● Propojíme veřejný a privátní finanční sektor a samosprávy za účelem vytvoření vhodných
programů pro zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá
pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě) a další podpůrné programy včetně
podpory bydlení seniorů nebo sociálně či zdravotně handicapovaných osob. Zavedeme nové
standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení. Zajistíme, aby si senioři a osoby se
zdravotním postižením mohli volit mezi bydlením v běžné domácnosti a komunitním bydlením
s dostupnými službami.

● V návaznosti na konsolidaci veřejných financí snížíme DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů
a domů.

● Nejpozději v roce 2023 zkrátíme odpisovou dobu na 20 let, abychom investory motivovali k
výstavbě nájemního bydlení. Snížíme též odpisovou lhůtu ostatních budov kromě bytových v
případě investic s minimální spotřebou (fotovoltaické panely na střeše, využívání dešťové vody,
tepelné čerpadlo pro vytápění).

● Prosadíme jasná pravidla pro sdílené ubytování, která odliší příležitostný pronájem pokoje
či vlastního bytu od standardního podnikání, kde musí všichni podnikatelé jednat poctivě
a v souladu s pravidly byznysu v ubytování. Pravidla sdílené ekonomiky budou vymahatelná jak
pro poskytovatele, tak pro platformy působící na území naší země.

● Oživíme aktivity v mezinárodních dohodách, které usilují o udržitelnost života a bydlení ve
městech, jako je Nová agenda pro města (OSN) nebo Městská agenda EU.

Veřejné zakázky 

● Předložíme novelu zákona o zadávání veřejných zakázek.

● Připravíme reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a posílíme jeho metodickou roli
tak, aby byl garantem férové soutěže umožňující rozvoj investic veřejným zadavatelům, včetně
obcí a krajů.

● U veřejných zakázek také rozšíříme metodickou podporu (např. příklady dobré praxe), aby bylo
jednodušší zohlednit kvalitu, celkový společenský přínos a další nefinanční kritéria. Upravíme
systém tak, aby bonifikoval krátké dodavatelské řetězce, principy udržitelného rozvoje
a regionální dodavatele.

● Do roku 2024 spustíme e-shop, kde úřadům nabídneme centrálně vysoutěžené produkty při
minimální administrativě.

Cestovní ruch 

● Využijeme značný potenciál cestovního ruchu pro podnikání, zaměstnanost a rozvoj regionů.
Česká republika má všechny předpoklady být evropskou top destinací.

● Do konce roku 2023 představíme zákon o cestovním ruchu. Zlepšíme koordinaci mezi resorty,
samosprávami a profesními organizacemi.

● Podpoříme restart celého odvětví (včetně oživení lázeňství) účinnou kampaní na podporu
příjezdového i domácího cestovního ruchu.

● Zdigitalizujeme správu v oblasti cestovního ruchu např. systémem e-Turista (od 2024), který
sníží administrativní zátěž podnikatelů i obcí a zefektivní výběr ubytovacích poplatků.
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Doprava 

Preambule 

Jedním z klíčových úkolů státu je dostavba chybějící dopravní infrastruktury a zajištění jejího provozu. 
Bezpečná a funkční dopravní spojení jsou jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje naší země 
a jejích regionů. Zaměříme se také na další zkvalitňování veřejné dopravy, která musí být cenově 
dostupná, lehce dosažitelná a musí nabídnout pohodlnou alternativu k individuální dopravě.  

Stanovíme plán investic do dopravy, zajistíme stabilní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury 
a zvýšíme kontrolu nad efektivitou vynaložených prostředků na dopravní stavby.  

Jsme si rovněž vědomi, že rozvoj dopravy spočívá též ve využívání moderních technologií, 
inteligentních dopravních systémů či v digitalizaci dopravních agend, která povede k celkovému 
zefektivnění a odbyrokratizování veřejné správy. 

Infrastruktura 

Dálnice a silnice I. třídy 

 Prioritně se zaměříme na pokračování stavby Pražského okruhu D0, výstavbu dalších úseků
dálnice D35 a na dostavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Do roku 2025 rozšíříme
dálniční síť až o 200 kilometrů.

 Do konce roku 2025 zprovozníme obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, prodlouží se
dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončíme dálnici D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, zprovozníme
tři úseky o celkové délce 21,4 km na dálnici D55 a stavby dalších částí Velkého městského okruhu
v Brně na I/42. Finišovat bude stavba příhraniční části D11. Pokročí také příprava prodloužení
dálnice D52,  dálnice D43 a středočeské části dálnice D3. Zasadíme se o zvýšení kapacity
vybraných silnic I. třídy tam, kde intenzita provozu nebude ani výhledově vyžadovat dálnici,
a vybudujeme obchvaty obcí a měst trpících tranzitní dopravou.

 Počet a kapacity odpočívek a odstavných ploch na dálnicích a silnicích I. třídy na povinné
přestávky řidičů kamionů v následujících letech výrazně navýšíme tak, aby počet parkovacích
stání přesáhl 4,5 tisíce.

 Vyhodnotíme zkušenosti s PPP na D4 a zvážíme využití tohoto nástroje u dalších projektů
dopravní infrastruktury.

Železnice 

 Výstavba vysokorychlostních tratí je vládní prioritou. Zákonem ošetříme výstavbu VRT.

 Důležitou součástí celkové koncepce rozvoje železniční infrastruktury bude vedle hlavních větví
VRT také moderní rychlé napojení krajských měst.  Půjde konkrétně o spojení Praha – Plzeň –
SRN, Praha – Liberec, Praha – Benešov – České Budějovice – AT, Brno – Slovensko, Brno – Přerov
a odbočku z drážďanské VRT na Most.

 Výrazně pokročíme s přípravou klíčových staveb prvních částí vysokorychlostních tratí z Prahy
do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně.

 Naším cílem je zmodernizovat 290 kilometrů železničních tratí, dokončit přestavbu železničních
uzlů v Plzni, Pardubicích a zahájit přestavbu uzlu Česká Třebová a odstraňování úzkých hrdel
navyšováním kapacity příslušných tratí a stanic v železničním uzlu Praha. Výrazně též pokročí
práce na III. a IV. železničním koridoru a na přípravě železničního uzlu Brno.
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 Urychlíme přípravu a realizaci stavby železničního spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla
Praha.

 Zvyšování kapacity železniční infrastruktury umožní postupný přesun části nákladní dopravy
z přetížených silnic na koleje.

 Modernizaci vedlejších i regionálních železničních tratí realizujeme v logických úsecích na
maximální možnou rychlost a propustnost a v úzké spolupráci se samosprávami. Nevyužívaná
nádraží budou opravována, pokud budou využitelná pro služby úřadů, nebo budou nabízena
krajům, městům a obcím k dalšímu využití. Podpoříme programy pro výstavbu multimodálních
překladišť, obnovu provozu a elektrizaci železničních vleček s napojením na průmyslové zóny
(včetně modernizace seřaďovacích nádraží a podpory systému přepravy jednotlivých zásilek).

 Administrativně zjednodušíme a urychlíme elektrifikaci českých železnic včetně sjednocení
napájecí soustavy a připravíme i legislativní oporu.

Vodní cesty 

 Budeme pokračovat v rozvoji vnitrozemské vodní dopravy a rekreačního využití vodních cest.

 Zahájíme jednání s Německem o výměně českého přístavního území v Hamburku.

 Zastavíme práce na projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe. V místech, kde nebude účelné plánovat
budoucí vodní díla, uvolníme současnou územní ochranu. Budeme naopak podporovat rozvoj
šetrné vodní dopravy na stávajících tocích.

Letectví 

 Aktivně podpoříme revitalizaci osobní a nákladní letecké dopravy. Klíčovou roli pro budoucí
rozvoj bude mít výstavba paralelní vzletové a přistávací dráhy Letiště Václava Havla Praha.

 Docílíme bezpečné integrace provozu dronů v českém vzdušném prostoru.

Veřejná doprava 

 Prostřednictvím nových smluv o veřejných službách a finanční podporou umožníme rychlejší
obnovu kolejových vozidel, aby bylo cestování po české železnici bezpečnější a komfortnější.

 Jednotnou jízdenku (OneTicket) budeme ve spolupráci s kraji a městy postupně rozšiřovat
o jednotlivé integrované dopravní systémy. Zároveň do 30. 6. 2022 zrevidujeme státem
poskytované slevy jízdného.

 V souladu s evropským tzv. IV. železničním balíčkem budeme otevírat železniční trh v co
nejširším rozsahu. Po roce 2023 budou státem uzavírány smlouvy o veřejných službách na
železnici především na základě nabídkových řízení.

 S kraji budeme koordinovat další rozvoj regionálních tratí a přípravu nabídkových řízení na
rychlíkové a osobní vlaková spojení na regionálních tratích.

 Zaměříme se na systematické zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě.

Bezpečnost 

 Zasadíme se o realizaci opatření Strategie BESIP 2021–2030 a prosadíme aktualizaci sankčního
systému v novele zákona o silničním provozu. Cílem je efektivnější postih nejnebezpečnějších
přestupků, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení postihu u banálních přestupků.

 Podpoříme další rozvoj inteligentních dopravních systémů, včetně kooperativních, ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy, lepší informovanosti účastníků silničního provozu,
optimálnějšímu využití jak kapacity infrastruktury, tak i možností vozidel s vyššími stupni
automatizace.
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 Na nových úsecích dálnic vybavených moderní telematikou bude možné zvýšit povolenou
rychlost až na 150 km/h za podmínek dobré viditelnosti a provozu.

 Správa železnic bude modernizovat do roku 2025 více než 500 úrovňových křížení železničních
tratí se silničními komunikacemi se zaměřením na nejrizikovější místa.

 Zaměříme se na větší bezpečnost na železnici, posílena bude dozorová činnost železničního
provozu, aktualizován bude harmonogram vybavení 4 800 kilometrů tratí evropským
zabezpečovacím zařízením ETCS a další zabezpečovací systémy.

 Zintenzivníme odstraňování nelegálních billboardů u dálnic.

Legislativa, administrativa a digitalizace dopravy 

 Zajistíme do konce roku 2023 transformaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní podnik
Správa dálnic a silnic (SDS), který bude efektivnější při přípravě, realizaci a zabezpečení údržby
a provozu staveb.

 Zároveň u dalších investorských organizací resortu dopravy (Správa železnic, Ředitelství vodních
cest) zavedeme hodnocení plánů, splněných cílů a efektivity při přípravě a realizaci staveb
a zlepšení jejich výkonnosti.

 Výsledky investorských organizací budeme poměřovat se srovnatelnými organizacemi v západní
Evropě.

 Do roku 2025 dokončíme digitalizaci resortu dopravy tak, aby občané mohli využívat on-line
služeb spojených právě s dopravními agendami, jako je například vydání a výměna řidičského
průkazu či zápisy změn v registru silničních vozidel.

 Jízdní řády zpřístupníme způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti – jako datové
soubory v otevřeném a zároveň strojově čitelném formátu.

 Využijeme účasti České republiky v evropském vesmírném programu a Prahy jako sídla Evropské
agentury pro vesmírný program (EUSPA) pro větší zapojení českých firem a start-upů.

 Budeme podporovat rozvoj digitalizace a automatizace dopravního sektoru s maximálním
využitím přínosů nových technologií. Zaváděním inteligentních dopravních systémů zvýšíme
efektivnost a bezpečnost dopravy. Podporovat budeme také dopravní výzkum a inovace.

Dopravní strategie 

 V návaznosti na ukončení Operačního programu Doprava II vyhodnotíme Dopravní sektorové
strategie a připravíme do 30. 6. 2023 jejich aktualizaci, která bude zahrnovat závazný
střednědobý a dlouhodobý plán priorit výstavby dopravní infrastruktury.

 Ve spolupráci s kraji prověříme rozšíření mýtného na další úseky silnic, aby se tranzitní nákladní
dopravě nevyplatilo objíždět zpoplatněné úseky.

 Při zadávání a následném zpracování projektů dopravních staveb budeme uplatňovat nejen
hledisko nejnižší ceny a nákladů životního cyklu, ale také požadavky na kvalitu, architektonickou
a urbanistickou hodnotu. Zajistíme transparentní, spravedlivá a otevřená výběrová řízení pro
zvýšení počtu dodavatelů resortu.

 Zefektivníme a rozšíříme dynamické vážení kamionů při zachování vymahatelnosti
u zahraničních dopravců. Příslušným obcím budou vytvořeny podmínky pro řešení přestupků.

 Zajistíme rovné konkurenční prostředí pro české i zahraniční dopravce.

 Budeme podporovat budování kolejových spojení i pro lehká kolejová vozidla v městských
aglomeracích. Zapojíme do příslušných strategických dokumentů nezbytný rozvoj městské
hromadné dopravy s důrazem na související potřebnou infrastrukturu: P+R a B+R parkoviště
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u železničních nádraží, výrazné navýšení počtu dobíjecích a plnicích stanic za využití evropských
prostředků.

 Na financování silnic II. a III. třídy od roku 2023 poskytneme ze státního rozpočtu částku
minimálně 6 mld. Kč ročně.

 Údržbu a modernizaci na silnicích a železnicích budeme plánovat a koordinovat tak, aby vždy
existovala smysluplná objízdná trasa včetně tras pro náhradní autobusovou dopravu. Nástroj pro
lepší koordinaci staveb vznikne jako moderní aplikace s využitím digitální technické mapy.

 Pohled na dopravu jako celek a na řešení moderních dopravních systémů bude vždy zahrnovat i
cyklodopravu a další bezemisní formy dopravy. Investice do nové i rekonstrukce stávající
dopravní infrastruktury budou zohledňovat potřeby chodců i cyklistů. Pozornost a podporu si
zaslouží budování evropských a nadregionálních cyklotras.
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Zemědělství 

Preambule 

Účinněji budeme podporovat malé, střední, začínající a ekologické zemědělce za přispění zejména 
evropských fondů. Provedeme revize postoje ČR vůči Společné zemědělské politice EU. Zvýšenou 
pozornost soustředíme na ochranu půdy před její degradací a záborem s cílem podpory biodiverzity a 
zadržení vody v krajině. Vláda se zaměří na metody zavádění precizního zemědělství, integrované 
produkce, snížení užívání umělých hnojiv a pesticidů a zvýšení využívání organických hnojiv v 
zemědělství. Naším cílem bude zvýšení efektivity a přínosu výzkumu a šíření inovací pro potřeby 
zemědělské prvovýroby. Budeme pokračovat ve zvyšování kvality zemědělského školství se zřetelem 
na modernizaci a robotizaci zemědělského odvětví. 

Zaměříme se na podporu zkracování odbytových řetězců s ohledem na kvalitu a regionální produkci. 
Produkce vybraných komodit bude podporována s cílem zajištění přiměřené potravinové bezpečnosti. 
Zasadíme se o orientaci na bioprodukci a zlepšení životních podmínek chovu zvířat.  

Strategií obnovy a přestavby lesních porostů podnítíme tvorbu řešení pro posilování ekosystémových 
funkcí lesa, a to i s ohledem na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Přispějeme k lepší dostupnosti 
pitné i užitkové vody a podpoříme stabilní vodohospodářskou infrastrukturu. 

Zjednodušíme dotační programy a snížíme administrativní zátěž. 

Zemědělství 

 Budeme účinněji podporovat rodinné farmy a malé, střední, začínající a ekologické zemědělce
(včetně pronájmu státní půdy). Zemědělské podniky nebudou zatíženy zbytečnou či duplicitní
administrativou. Budeme prosazovat zemědělskou politiku, která bude efektivně dosahovat
ekonomických, ekologických a sociálních cílů v naší krajině.

 Podporujeme platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy, které bude
přihlížet k podmínkám českého zemědělství a přispěje k dobrému hospodaření.

 Investiční dotace (PRV, PGRLF) poskytneme zemědělcům, jejichž příjmy ze zemědělské činnosti
budou min. 30 % včetně propojenosti podniků.

 Nastavíme jasná pravidla čerpání a budeme důsledně kontrolovat propojení firem čerpajících
dotace. Platba za ekologické činnosti, kterou zemědělci dostávají ve formě dotací, bude
jednoduchá, rychlá a efektivní. To vše stále s ohledem na to, jak šetrně ke krajině a zvířatům
zemědělec přistupuje.

 Snížíme byrokratickou zátěž zemědělců – náš přístup bude znamenat odklon od represe
směrem k poradenství. Zásadně zjednodušíme dotační programy. U kontrol budeme dbát na
proporcionalitu.

 Zmodernizujeme systém evidence využití zemědělské půdy (LPIS), propojíme jej s dalšími
systémy. Zemědělci tak budou řešit administrativu na jednom místě. LPIS rozšíříme i o další
funkce, které usnadní tvorbu agronomických plánů. Zamezíme duplicitnímu vyplňování
formulářů.

 Podpoříme metodu precizního zemědělství, integrovanou produkci, snižování využívání
umělých hnojiv a pesticidů, větší využívání organických hnojiv či využívání jejich variant bez
zbytečného uvolňování dusíku.

 Ochráníme půdu před zábory a degradací. Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune
do režimu ekologického zemědělství s důrazem na ornou půdu. Minimálně desetina
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zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, 
nárazníkové pásy, větrolamy, úhory). 

 Ukončíme podporu biopaliv 1. generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické
plodiny. (Vhodným doplňkem energetického mixu je naopak bioplyn z odpadu.) Budeme
bojovat s negativními vlivy průmyslového zemědělství.

 Posílíme vliv vlastníků na stav držené půdy. Novelou zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu převedeme zodpovědnost za stav krajiny na ty, kdo v ní hospodaří. Podpoříme soukromé
vlastníky, myslivce, včelaře, spolky atd., aby sázeli stromy, zakládali krajinné prvky a pečovali
o soulad zemědělství a ochrany přírody.

 Budeme motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků, osevní plochu plodiny v erozně
ohrožených oblastech omezíme na 10 hektarů.

 Provedeme revizi postoje ČR vůči Společné zemědělské politice EU.

 Prosadíme spolutvorbu podmínek zemědělské dotační politiky, plán revitalizace krajiny
a adaptačních opatření na změnu klimatu v úzké spolupráci mezi ministerstvy zemědělství
a životního prostředí.

 Zřídíme dobrovolný rezervní fond na podporu farmářů v případě přírodních katastrof. Ukládky
do takového fondu by byly nákladovou položkou.

 Podpoříme komplexní pozemkové úpravy, abychom zpomalili erozi, zadrželi v krajině vodu
a usnadnili přístup majitelů k jejich pozemkům. Ročně na to vyčleníme nejméně 3 mld. Kč
a zajistíme víceletý stabilní finanční rámec.

 Zrevidujeme meliorace a podpoříme jejich zrušení tam, kde z půdy zbytečně odvádějí vodu.

 Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů
s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze.

 Navýšíme rozpočet pro výzkum a šíření inovací v zemědělství a pro výzkum výživy rostlin
a zavádění preventivních opatření v jejich ochraně. Zvýšíme kvalitu zemědělského školství,
abychom mladé zemědělce lépe připravili na modernizaci a robotizaci odvětví.

 Zajistíme kofinancování Programu rozvoje venkova ze státního rozpočtu v minimálně stejné
výši jako doposud. Tyto prostředky musí skutečně mířit na náš venkov. Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický fond chceme dále rozvíjet jako vhodný nástroj národní podpory agrárního
sektoru pro malé a střední zemědělce s částkou minimálně 2 mld. Kč a rovněž zachováme
podporu nákupu půdy přes Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond jako doposud.

Potravinářství 

 Podpoříme zkracování odbytových řetězců. Budeme zemědělce motivovat k tomu, aby
suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh (obchody, farmářské trhy, prodej ze
dvora). Podpoříme skutečná odbytová družstva, zlepšíme postavení prvovýrobců. Ve veřejném
stravování podpoříme lokální, sezónní, bio a nutričně bohaté potraviny.

 Podpoříme ustavení strategického investičního fondu, kterým usnadníme vstup dodavatelů do
zpracovatelských firem a spolupráci s lokálními obchodními partnery. Jde nám o dlouhodobě
výhodnou participaci farem na zpracování a obchodu s potravinami, která se už osvědčila
v zahraničí.

 U komodit, u kterých to v našich podmínkách dává smysl, chceme zvyšovat potravinovou
bezpečnost. Stejně tak podpoříme bioprodukci potravin a budeme neústupní v prosazování
našich národních zájmů v oblasti dvojí kvality. Podpoříme činnost potravinových bank.
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 Na úrovni EU nedovolíme dovoz potravin ze třetích zemí, které nesplňují naše přísné
standardy. Budeme prosazovat společný přístup ke vhodnému zacházení se zvířaty (včetně
celoevropského zákazu klecových chovů nosnic či kožešinových farem) tak, aby zákazem nebyli
znevýhodněni čeští zemědělci.

Vodní hospodářství 

 Zlepšíme dostupnost pitné i užitkové vody. Podpoříme stabilní vodohospodářskou
infrastrukturu a propojování vodárenských soustav. Podpoříme návrat vodohospodářské
infrastruktury do vlastnictví samospráv. Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen
výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou. Zdigitalizujeme Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací.

Lesní hospodářství 

 Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo. Zajistíme transparentní hospodaření
státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních
zpracovatelských kapacit. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu,
namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní
výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci
vznikajících kůrovcových ohnisek.

 Zasadíme se o rozvoj malých a středních dřevařských a lesnických firem, aby byly
konkurenceschopné při získávání státních zakázek. Podpoříme lokální a regionální
zpracovatelství, jeho propagaci, inovace i výzkum.

 Zpracujeme surovinovou politiku pro dřevo. Podpoříme dřevo jako obnovitelný materiál ve
stavebnictví minimálně u veřejných zakázek.

 Nastavíme systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů –
změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu
a zvyšování biodiverzity. Připravíme formu podpory nestátním vlastníkům lesů s ohledem na
způsob hospodaření a následné péče podporující mimoprodukční vlastnosti lesa.

 Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou
druhovou skladbou na daných stanovištích. Prosazujeme cílené, nikoli plošné kácení,
následnou péči a kompenzaci ztrát. Pomůžeme odpovědným soukromým vlastníkům, ve
státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa.

 Prosadíme změny vyhlášek (zejména o lesním hospodářském plánování), které zjednoduší
realizaci nepasečných způsobů hospodaření v lesích a podpoří další důležitá opatření.

 Vytvoříme strategii obnovy a přestavby lesních porostů s důrazem na posilování
ekosystémových funkcí dle rizika ohrožení rozpadu porostů a biomonitoringu reakce lesů na
sucho.

 Změníme přístup k lesnické politice a stanovíme její dlouhodobé cíle. Preferujeme návrat
k Národnímu lesnickému programu II.
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Životní prostředí 

Preambule 

Ochrana životního prostředí, přírodních zdrojů, krajiny, přírody, biodiverzity a klimatu bude klíčovou 
prioritou vlády, která bude prosazována v úzké spolupráci mezi ministerstvy životního prostředí, 
zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy a místního rozvoje a po konzultaci se sociálními partnery.  

Česká republika bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu. Vláda bude 
usilovat o zmírňování dopadů klimatických změn a přispívat k dosažení klimatické neutrality EU do roku 
2050. Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a 
obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit 
kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU 
zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Do první poloviny roku 
2022 připravíme dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž budeme iniciovat i vůči Evropské 
komisi. 

Na národní úrovni se zaměříme zejména na účinnou podporu mitigačních a adaptačních opatření 
k omezení negativních dopadů klimatické změny, návrat vody do krajiny, ochranu biodiverzity nebo 
přechod na oběhové hospodářství.  

Voda a adaptace na změnu klimatu 

 Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto do konce roku 2022
předložíme návrh na ústavní ochrany vody.

 Jednoznačnou prioritou je zadržení vody v krajině a obnova přirozeného vodního režimu.
Z evropských i národních dotačních programů budeme podporovat zejména systém menších
a středně rozsáhlých opatření ke zlepšení retenčních schopností krajiny. Podpoříme tisíce
projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, péče o cenné biotopy, výsadby
zeleně, zlepšení prostorové a druhové skladby lesů či revitalizace vodních toků a jejich
zprůchodnění pro migraci ryb.

 Výrazně dotačně podpoříme budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů, propojování
vodárenských soustav, systémů vsakování a využití dešťových vod, technologií úpravy pitné
vody, kanalizací a systémů čištění odpadních vod.

 Provedeme důkladnou revizi právních předpisů v oblasti šetření a likvidace ekologických
havárií a nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami a v roce 2022 navrhneme příslušné
změny a zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody.

 Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel
pitnou vodou.

 Zaměříme se na důslednou realizaci opatření vyplývajících ze Strategie přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR a navazujícího Národního akčního plánu.

 Zasadíme se o zlepšení klimatu ve městech a obcích jejich výrazným ozeleněním. Legislativně
ukotvíme tzv. modro-zelenou infrastrukturu.

Ochrana přírody a krajiny 

 Rozšíříme plochu velkoplošně chráněných území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok.

 Zrychlíme a rozšíříme realizaci záchranných programů pro nejcennější druhy. Zajistíme
účinnější ochranu druhů postavenou především na ochraně biotopů prostřednictvím
legislativních změn připravených do roku 2023 i podpory praktických opatření. Budeme
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prosazovat opatření k omezení nelegálního zabíjení živočichů i k omezení nezákonného 
obchodu s nimi. 

 Omezíme degradaci půdy a zpomalíme úbytek zemědělského půdního fondu. V roce 2022
předložíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s cílem začlenění
krajinných prvků do zemědělské krajiny, zpřísnění záborů kvalitní zemědělské půdy a podpory
přirozené obnovy území po těžbě nerostných surovin. Vyhodnotíme účinnost protierozní
vyhlášky a v návaznosti na to přijmeme další legislativní opatření pro zlepšení ochrany půdy
před erozí vč. zohlednění větrné eroze.

Ochrana klimatu 

 Představíme novou Politiku ochrany klimatu v ČR, která zohlední nové ambiciózní cíle EU do
roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení cíle klimatické neutrality nejpozději do roku 2050.
Politika bude připravena v úzké součinnosti s aktualizací Státní energetické koncepce tak, aby
oba dokumenty vláda projednala v roce 2023.

 Podpoříme fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.

Odpady 

 Podpoříme snížení množství produkovaného odpadu přechodem na oběhové hospodářství.
Podpoříme rozvoj technologií pro třídění a recyklaci a opětovné využití odpadu, včetně
recyklačních hubů, kompostování bioodpadu a využití gastroodpadu. Omezíme využívání
jednorázových obalů a zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník).

 Podpoříme zavádění požadavků na udržitelnost při zadávání veřejných zakázek a nákupech
státní správy a samosprávy, především za účelem předcházení vzniku odpadů či snížení jeho
množství.

Ovzduší a čistá mobilita 

 Prioritou vlády je i dobrá kvalita ovzduší a snižování zdravotních rizik spojených se znečištěným
ovzduším. Budeme proto vytvářet podmínky pro její další zlepšování napříč hospodářskými
sektory, včetně urychlení přípravy vysokorychlostních železničních tratí a urychlení dokončení
obchvatů měst. Vláda především zajistí dostatek finančních prostředků na podporu výměny
neekologického vytápění v domácnostech za bezemisní a nízkoemisní zdroje tepla a na snížení
energetické náročnosti budov. K výměně neekologických zdrojů tepla musí dojít co nejdříve.
Důraz přitom bude kladen na podporu nízkopříjmových domácností, které jsou nejvíce
ohroženy energetickou chudobou.

 Omezíme udělování výjimek z limitů pro emise znečišťujících látek.

 Podpoříme významný rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a další čisté alternativní
pohony vozidel a přispějeme tak ke zlepšení kvality ovzduší ve městech.

Podpůrné činnosti 

 Podpoříme environmentální vzdělávání a výchovu, především s ohledem na systémové
uplatnění tzv. klimatického vzdělávání ve školách. Ve spolupráci s Českou společností
ornitologickou podpoříme celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka.

 Zajistíme kvalitní a veřejně přístupný monitoring stavu všech klíčových složek životního
prostředí.

 Zajistíme podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti životního prostředí pokračováním
programu Prostředí pro život.

 Budeme pokračovat v odstraňování zbytečné administrativní zátěže v oblasti legislativy
životního prostředí prostřednictvím provádění tzv. ekoauditu.



49 

 Zajistíme lepší koherenci všech národních politik směrem k plnění národních závazků a Cílů
udržitelného rozvoje z Agendy 2030 OSN.
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Spravedlnost a právo 

Preambule 

Připravíme nové procesní kodexy, které jsou podmínkou pro modernizaci, zrychlení a zkvalitnění 
soudního řízení. Předložíme opatření, která přinesou změny v postavení vedoucích státních zástupců. 
Podpoříme konsensuální řešení rodičovských konfliktů, děti nesmí být obětí sporů mezi rodiči. 
Předložíme opatření, která pomohou efektivnímu řešení finančních obtíží a dluhů tak, aby byl kladen 
důraz na prevenci a poskytnutí druhé šance. V rámci digitalizace státní správy a využívání moderních 
technologií usnadníme zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku. 

 Do poloviny roku 2022 navrhneme změny, které dále usnadní zakládání a zápis společností
s ručením omezeným do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou
komunikaci a identifikaci.

 Dokončíme návrh nového trestního řádu. Dokončíme návrh věcného záměru civilního řádu
soudního.

 Do konce roku 2022 dokončíme návrh novelizace zákona o státním zastupitelství, která přinese
změny v postavení vedoucích státních zástupců, konkrétně zavedeme funkční období, pravidla
pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro
odvolání nejvyššího státního zástupce.

 Přijmeme opatření k posílení odpovědnosti státních zástupců.

 Vyhodnotíme nedávno přijaté úpravy exekucí, dopad institutu chráněného účtu
a administrativní zátěž zaměstnavatelů. Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc
zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů. Nastavíme systém tak, aby byl dlužník
motivován pracovat a splácet dluh. Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se
z dlužníků stanou doživotní nevolníci. Zveřejníme přesná relevantní data k exekucím
a zasadíme se o zastavení těch nezákonných. Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na 3 roky.
Nastavíme celý systém tak, aby byl dlužník vždy motivován pracovat a splácet dluh.

 Podpoříme konsensuální řešení rodičovských konfliktů, děti nesmí být obětí sporů mezi rodiči.
Zajistíme lepší ochranu obětí sexuálního a domácího násilí. Podpoříme úpravu právních
podmínek pro registrované partnery, např. v občanském zákoníku.

 Schválíme další zákony k posílení transparentnosti veřejné správy a prevenci a postihu
korupce. Přijmeme za tímto účelem i jiná opatření, zejména zavedeme jednotnou veřejnou
evidenci dotací a provážeme údaje tam spravované s evidencí skutečných majitelů tak, aby
informace o příjemcích veřejných prostředků, včetně jejich skutečných majitelů, byly
veřejnosti volně dostupné v přehledné podobě umožňující dálkový přístup.

 Prosadíme novelu zákona o střetu zájmů, zabráníme přílišné kumulaci politické, ekonomické
a mediální moci, aby politická i hospodářská soutěž nebyly deformovány a probíhaly
transparentně a za rovných podmínek. Stanovíme jasná pravidla pro vlastnictví médií a čerpání
prostředků z veřejných rozpočtů.

 Předložíme návrhy zákonů transponující evropskou směrnici o ochraně osob, které oznamují
porušení práva Unie. Dosavadní pokusy o provedení tohoto závazku do národního právního
řádu selhaly a Česká republika tak v současnosti postrádá komplexní právní úpravu poskytující
oznamovatelům účinnou ochranu. Tato ochrana přitom může výraznou měrou přispět také
k prevenci, odhalování i trestání oznamované protispolečenské činnosti, a tím poskytovat
ochranu významným veřejným zájmům.
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 Zasadíme se o elektronický spis na soudech, jehož obsah bude sdílený příslušnými soudy,
dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami.

 Zpřístupníme úplné elektronické podání do veřejných rejstříků, evidence skutečných majitelů
a evidence svěřenských fondů.

 Vytvoříme moderní a uživatelsky přívětivou digitální platformu justičních eSlužeb a informací
z oblasti justice.

 Zavedeme společnou platební bránu resortu justice pro zajištění možnosti placení vybraných
soudních poplatků online.

 Zpřístupníme statistiku rozhodování soudců a soudů.

 Posílíme personální obsazení v oblasti správního soudnictví.

 Zasadíme se o zvýšení odměn nejustičních pracovníků v oblasti soudnictví a státního
zastupitelství.

 Budeme prosazovat rozšíření konceptu restorativní justice v návaznosti na Strategii
restorativní justice pro ČR a podpoříme rozšíření konceptu probačních domů.

 Zaměříme se na problém nadužívání trestní represe u jednání s malou společenskou
škodlivostí.

 Budeme chránit základní atributy práva na spravedlivý proces, mezi něž patří i ochrana výkonu
činnosti profesních komor před neoprávněnými zásahy státu včetně zajištění zákonného práva
na mlčenlivost.

 Budeme se zasazovat o rozšíření výkonu alternativních trestů, prevence a snižování recidivy.
Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života. Spustíme
analytické nástroje, které umožní měřit efektivitu z hlediska recidivy a nákladů.

 Zajistíme výběr vhodného dodavatele elektronického monitorovacího systému (elektronických
náramků) a současně se zasadíme o rozšíření jejich používání. Elektronický monitoring je
účinným nástrojem nejen pro kontrolu uloženého domácího vězení a vazby, ale též pro případy
osob propuštěných z výkonu trestu s dohledem.

 Zjednodušíme zaměstnávání a zvýšíme počet zaměstnaných vězněných osob.

 Podpoříme rozšíření konceptu otevřených věznic, digitalizaci vybraných činností souvisejících
se zacházením s vězněnými osobami a dalších opatření s cílem snížit recidivu pachatelů, zvýšit
bezpečnost a ušetřit peníze daňových poplatníků za výkon trestu odnětí svobody a s tím
spojený pobyt vězněných osob ve věznicích.

 Podpoříme systémovou podporu penitenciární a postpenitenciární meziresortní spolupráce
v oblasti bezpečného propouštění vězněných osob.

 Vyhodnotíme nově upravenou právní úpravu výkonu znalecké činnosti a navrhneme nutné
změny vedoucí k obnovení fungování činnosti znalců.

 Provedeme revizi systému odměňování znalců, soudních tlumočníků a překladatelů a zvýšíme
odměny znalců, soudních tlumočníků a překladatelů na úroveň odpovídající náročnosti
a společenské potřebnosti těchto profesí.

 Zasadíme se o dokončení vyrovnání české společnosti s minulostí komunistického režimu
včetně případů přetrvávajících příjmových nespravedlností mezi utlačovateli a utlačovanými,
řádnému fungování institucí zřízených pro studium, dokumentaci a vyšetřovaní totality
a připomínky odkazu obětí totalitních režimů.

 Vrátíme působnost lustračního zákona na členy vlády.
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Legislativa 

Preambule 

Kvalitní legislativa a chytré řízení státu jsou podstatné předpoklady k tomu, aby naše země 
prosperovala. Stát nesmí lidem a firmám házet klacky pod nohy, ale naopak vytvářet prostředí, které 
podpoří jejich činorodost, kreativitu a podnikavost. 

Prosekání byrokratické džungle, kvalitní legislativa a chytré řízení státu 

 Zvýšíme kvalitu legislativy. Každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy
očekávaných dopadů. Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou
předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří
odborníci v rámci Legislativní rady vlády.

 U nových zákonů, nařízení vlády a vyhlášek zpravidla nejpozději do pěti let od nabytí
účinnosti vyhodnotíme jejich fungování v praxi. Za tímto účelem budeme využívat metodiku
hodnocení celkového společenského přínosu a dopadů legislativy ex-ante a ex-post v souladu
s dobrou praxí v EU a doporučeními OECD.

 Zavedeme posouzení dopadu legislativy na rodinu (FIA – Family Impact Assessment) a dopadu
na regionální rozvoj a územní samosprávu (TIA – Territorial Impact Assessment).

 Nutná pravidla zjednodušíme. Zrušíme, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat
smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony. V první řadě se zaměříme na zjednodušení
povinností malých a středních podniků.

 Zavedeme moderní formy veřejných konzultací k připravované a existující legislativě.

 Na podporu chytrého řízení státu zřídíme při Úřadu vlády špičkové expertní pracoviště v čele
s renomovanými odborníky a se zázemím s vlastními experty.

 Zajistíme funkční spolupráci státní správy s kvalitními akademickými pracovišti z ČR a zahraničí,
což umožní lépe přenášet aktuální poznatky do tvorby zákonů.

Konzervativní změny Ústavy 

 Budeme uplatňovat konzervativní přístup k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod.
V diskuzi se Senátem a opozicí budeme hledat řešení dosud diskutovaných témat, například
posílení role Senátu, dobrovolný klouzavý mandát, úprava vysílání vojsk, ústavní ochrana vody
a rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu.



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kučerová Markéta (referent územního plánování)

Důvodová zpráva:
Na základě požadavku Rady města ze dne 4. 1. 2022 je zpracován a předkládán tento materiál: Návrh na změnu č. 1 
regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov.
Předmětem změny by měla být především změna etapizace výstavby v lokalitě. Etapa označená jako A4, v současné 
době zastavitelná jako poslední, by nově měla být zastavitelná jako první, případně nezávisle na ostatních etapách.
Se změnou etapizace souvisí změna systému technické infrastruktury, především odvádění dešťových vod z komunikací 
v etapě A4. Zároveň bude třeba nalézt nové řešení připojení etapy A4 na sítě technické infrastruktury, neboť dle 
stávajícího návrhu má být tato poslední etapa připojena na sítě vybudované v etapách A1-A3, které ovšem dosud nebyly 
realizovány.
U dopravní infrastruktury by měla změna regulačního plánu prověřit především nezbytnou šířku komunikací.
Součástí změny bude též uvedení regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov do souladu s územním plánem Lysá nad 
Labem v účinném znění.

V souladu s § 4 stavebního zákona orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující 
postupy. Vzhledem k tomu pořizovatel doporučuje pořizovat změnu regulačního plánu zkráceným postupem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
Návrh na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov z vlastního podnětu zkráceným postupem, 
a její obsah:
- prověří uvedení regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov do souladu s vydaným územním plánem, v úplném znění
- prověří změnu etapizace výstavby, kdy bude možnost realizace etapy A4 nezávisle na ostatních etapách
- prověří nezbytnou šířku přístupových komunikací
- prověří možnost vypuštění části komunikace na pozemku parc. č. 2588/11 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že bude
pozemek rozdělen pouze na dvě parcely místo původních čtyř
- prověří nové řešení připojení sítí technické infrastruktury etapy A4, nezávisle na etapách A1- A3
- prověří nové řešení likvidace dešťových vod z komunikací pro etapu A4

Vazba na rozpočet města:

2022 05 | Odbor výstavby a životního prostředí

Nekryto 0,00 Kč

Akce by měla být kryta před schválením.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
17. 1. 2022 Projednáno RM

43 vzala na vědomí

Návrh na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov z vlastního podnětu zkráceným postupem,
a její obsah:
- prověří uvedení regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov do souladu s vydaným územním plánem, v úplném znění
- prověří změnu etapizace výstavby, kdy bude možnost realizace etapy A4 nezávisle na ostatních etapách
- prověří nezbytnou šířku přístupových komunikací
- prověří možnost vypuštění části komunikace na pozemku parc. č. 2588/11 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že bude

Bod programu č. 07



pozemek rozdělen pouze na dvě parcely místo původních čtyř
- prověří nové řešení připojení sítí technické infrastruktury etapy A4, nezávisle na etapách A1- A3
- prověří nové řešení likvidace dešťových vod z komunikací pro etapu A4

17. 1. 2022 Projednáno RM

43 souhlasí a doporučuje ke schválení

návrh na pořízení změny č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov na nejbližším zasedání

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 07
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MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Havelka Jiří (1. místostarosta)

Důvodová zpráva:
Město Lysá nad Labem vlastní 10 pozemků o celkové výměře 10 754 m2 podél komunikace v ulici Hrabanov. Pozemky 
jsou určené k zástavbě rodinnými domy. Pro zasíťování pozemků je dokončována projektová dokumentace. Je 
navrhován prodej pozemků za podmínek uvedených v návrhu usnesení. Minimální částka za prodej pozemku je 
navrhována ve výši 3 000 Kč za 1m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
vypsání záměru na prodej pozemků p.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, p.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, p.č. 2480/15 o 
výměře 1 185 m2, p.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, p.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, p.č. 2480/18 o výměře 964 m2, 
p.č. 2480/19 o výměře 874 m2, p.č. 2480/27 o výměře 924 m2, p.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a p.č. 2480/22 o výměře
1044 m2 všechny v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že minimální kupní cena je 3 000 Kč za 1 m2, žadatelem může být pouze
fyzická osoba, žadatel musí uzavřít smlouvu o spolupráci na výstavbu inženýrských sítí, žadatel se zaváže, že na
pozemku, který je předmětem koupě, postaví a zkolauduje rodinný dům nejpozději do 7 let od kolaudace inženýrských
sítí pod sankcí vrácení pozemku, jeden žadatel může odkoupit pouze jeden pozemek, žadatel se zaváže, že pozemek
nepřevede na jiného majitele do doby kolaudace rodinného domu

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 08



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vinklerová Markéta (vedoucí finančního odboru)

Důvodová zpráva:
Rada města schválila dne dne 21.12.2021 Usn č. 704 - 9. rozpočtové opatření roku 2021. Toto rozpočtové opatření je
předkládáno Zastupitelstvu města na vědomí.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 9/2021:
Příjmy:
Ř 69 Dotace Šablony MŠ Pampeliška. Vytvoření nové položky ve výši 346 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MŠMT ČR pro MŠ Mašinka (UZ 33063) ve výši 345 868 Kč. Uvedené 
prostředky budou zaslány na projektový účet školky.
Ř 78 Dotace na řešení krizových situací. Vytvoření nové položky ve výši 200 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Bude poskytnuta dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci 
řešení krizové situace ze Středočeského kraje.

Výdaje provoz:
Ř 136 Šablony MŠ Pampeliška. Vytvoření nové položky ve výši 346 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové 
stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MŠMT ČR pro MŠ Mašinka (UZ 33063) ve výši 345 868 Kč. Uvedené prostředky 
budou zaslány na projektový účet školky.
Ř 291 Služby dětského psychologa. Snížení položky o 9 tis. Kč z důvodu přesunu na položku Projekt Senior taxi.
Ř 294 Projekt Senior taxi. Navýšení položky o 9 tis. Kč z důvodu dodatku ke smlouvě o poskytování služeb Senior taxi 
reagujícího na inflaci.
Ř 316 Prvotní náklady na řešení krizové situace - mimořádné události. Navýšení položky o 200 tis. Kč. Úprava je jak na 
příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Bude poskytnuta dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření 
přijatá v rámci řešení krizové situace ze Středočeského kraje.
Ř 391 Bankovní poplatky. Snížení položky o 10 tis. Kč z důvodu přesunu na položku Vratky - finanční vypořádání.
Ř 397 Vratky - finanční vypořádání. Navýšení položky o 10 tis. Kč z důvodu vrácení části dotace u projektu Rekonstrukce 
ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem na základě výzvy od Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
9. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 21.12.2021 Usn č. 704.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 09



Město Lysá nad Labem 
Úprava rozpočtu - 9. rozpočtové opatření
Schválen v ZM dne 16.12.2020, RM 16.2.2021, ZM 12.5.2021, RM 11.5.2021, ZM 23.6.2021, RM 29.6.2021

ZM 15.9.2021, RM 26.10.2021, ZM 8.12.2021, RM 21.12.2021

8. RO

v tis. Kč

Třída

1 Daňové příjmy 157,202

2 Nedaňové příjmy 15,396

3 Kapitálové příjmy 18,500

4 Přijaté dotace + financování 151,809

CELKEM 342,907

Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů

10 Zemědělství a lesní hospodářství -859

22 Pozemní komunikace a doprava -27,969

23 Vodní hospodářství -8,900

31-32 Vzdělávání -26,322

33 Kultura -16,081

34 Tělovýchova a zájmová činnost -4,255

35 Zdravotnictví a prevence -50

41-43 Dávky a podpory, sociální péče -3,685

36 Bydlení a komunální služby -21,654

37 Ochrana životního prostředí -22,539

53 Bezpečnost a veřejný pořádek -12,960

55+52 Požární ochrana -4,002

61 Činnost místní správy -92,989

63 Finanční operace -7,589

PROVOZ celkem -249,854

Oddíl REKAPITULACE investičních výdajů

22 Pozemní komunikace vč.projektů -167,510

23 Vodní hospodářství -37,630

31-32 Vzdělávání -46,973

33 Kultura -100

34 Tělovýchova a zájmová činnost -65,440

36+43+37 Bydlení a kom. služ., soc. péče, protip. plán -62,969

53 Bezpečnost a veřejný pořádek -800

55 Požární ochrana -700

61 Vnitřní správa -35,250

INVESTICE celkem -417,372

REKAPITULACE příjmů a výdajů

Příjmy běžného roku 342,907

Zdroje z min.roku 85,019

Čerpání úvěru 239,000

Výdaje provozní a invest.běž. roku -667,226

Převod z fondu rezerv 100



Převod ze Sociálního fondu 200

rozdíl 0



9. rozpočtové opatření schválené v RM dne 21.12.2021 Usn č. 704

Rozpis rozpočtu na rok 2021

8. RO 9. RO Rozdíl

9.RO - 8.RO

Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

342,907 343,453 546

1. Daňové příjmy 157,202 157,202 0

1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků 24,000 24,000 0

1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti - podle počtu zaměstnanců 1,700 1,700 0

1112 Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 1,600 1,600 0

1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2,042 2,042 0

1121 Daň z příjmů právnických osob 22,000 22,000 0

1122 Daň z příjmů z právnických osob za obce 4,985 4,985 0

1211 Daň z přidané hodnoty 80,000 80,000 0

1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 16 16 0

1340 Poplatek za odstraňování komunál. odpadu 5,000 5,000 0

1341 Poplatek ze psů 160 160 0

1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 164 164 0

1344 Poplatek ze vstupného 245 245 0

1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 190 190 0

1361 Správní poplatky 4,800 4,800 0

1381 Odvod z výherních hracích přístrojů 5,600 5,600 0

1511 Daň z nemovitostí 4,700 4,700 0

2. Nedaňové příjmy 15,396 15,396 0

2144 2111 Příjmy z poskytování služeb - reklama 140 140 0

2144 2111 Příjmy za používání Biketoweru 300 300 0

3113 2111 Příjmy z poskytování služeb přeúčtování plynu ZŠ Komenského 350 350 0

3319 2111 Příjmy ze vstupného z kultur. akcí 300 300 0

3349 2111 Příjem z Listů (inzerce) 100 100 0

3632 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví za hroby 200 200 0

3722 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Sběrný dvůr 100 100 0

3639 2119 Věcná břemena 250 250 0

6409 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 649 649 0

6310 2141 Příjmy z úroků 150 150 0

2169 2212 Sankční platby - příjmy z pokut živnostenský úřad 10 10 0

2169 2212 Sankční platby - příjmy z pokut stavebních 100 100 0

2299 2212 Sankční platby - příjmy z pokut dopravních 3,000 3,000 0

2299 2212 Sankční platby - příjmy z pokut dopravních - radar 8,000 8,000 0

3769 2212 Sankční platby - příjmy z pokut životní prostředí 40 40 0

5311 2212 Sankční platby - příjmy z pokut městská policie 500 500 0

6171 2212 Sankční platby - příjmy z pokut odbor vnitřních věcí 90 90 0

6171 2212 Příjmy z pokut odbor vnitřních věcí - přestupky 30 30 0

1014 2321 Dary na psí útulek 3 3 0

3319 2321 Dary na ples 50 50 0

3319 2321 Dary na ohňostroj - doplatky z roku 2020 100 100 0

4399 2321 Dary na vybavení čp. 253 Na Františku 28 28 0

6409 2321 Příjmy Lysá Žije 50 50 0

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3725 2324 Příjmy z poskyt. služeb - EKO-KOM příspěvek na separ.sběr 700 700 0

6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy - pohřebné, plakáty, pojistné události 30 30 0

6402 2229 Vratky - finanční vypořádání 76 76 0

2420 Splátky půjček z fondu modernizace 50 50 0

3. Kapitálové příjmy 18,500 18,500 0

3639 3111 Příjmy z prodeje nemovitostí 18,500 18,500 0

4. Přijaté dotace 151,809 152,355 546

4111 Kompenzace za výpadek daňových příjmů 2,185 2,185 0

4111 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny 299 299 0

4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 27,543 27,543 0

4116 Dotace na sociálně právní agendu dětí UZ 13011 5,767 5,767 0

4116 Dotace na mimoř. fin. ohodnocení soc. pracovníků (UZ 13018) 50 50 0

4116 Dotace na památkovou zónu 400 400 0

4116 Dotace z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pro OKÚ a 

obce

300 300 0

4116 Dotace Hasiči 150 150 0

4116 Dotace na výkon sociální práce UZ 13015 618 618 0

4116 Dotace na Šablony ZŠ JAK 1,059 1,059 0

4116 Dotace na Šablony MŠ Čtyřlístek 418 418 0

4116 Dotace na Šablony MŠ Mašinka 306 306 0

4116 Dotace na Šablony MŠ Pampeliška 0 346 346

4116 Dotace pro MěK z Min. kultury 41 41 0

4116 Dotace pro MěP v souvisl. s epidemií Covid-19 70 70 0

4119 Dotace od Vinařského fondu 10 10 0

4121 Transfery od obcí pro hasiče - Stratov 10 10 0

4121 Transfery od obcí pro hasiče - Jiřice 10 10 0

4121 Transfery od obcí pro hasiče - Ostrá 10 10 0

4121 Transfer od městyse Kounice 11 11 0

4122 Dotace Hasiči 12 12 0

4122 Dotace na řešení krizových situací 0 200 200

4216 Dotace na Radnice infocentrum Lysá nad Labem 1,175 1,175 0

4216 Dotace na Cyklověž II 14,575 14,575 0

4216 Dotace nástavba pavilon C 7,150 7,150 0

4216 Dotace na umístění vzduchotechniky a rekuper. v budově MěÚ 3,509 3,509 0

4216 Dotace na rekonstrukci a vystrojení vodojemu 27,700 27,700 0

4216 Přírodní zahrady ve školách a školkách dotace MŠ Dráček 500 500 0

4216 Dotace na čp. 253 a pojistné plnění 8,539 8,539 0

4216 Dotace na povodňový plán 6,485 6,485 0

4213 Dotace na rekonstrukci ul. Mírová 3,985 3,985 0

4216 Dotace na rekonstrukci historické části radnice v Lysé n.Labem 10,073 10,073 0

4116.4216 Dotace na projekt Komunikace s občany a elektronizace procesů 2,697 2,697 0

4222 Dotace na Park 30. výročí osvobození 400 400 0

4134 Převod z účtu Sociálního fondu 200 200 0

6330 4131 Převod z vedlejší hospodářské činnosti 25,552 25,552 0

667,226 667,772 546

249,854 250,400 546

10 1. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 859 859 0

1014 Útulek pro psy a kočky 220 220 0

1036 Výdaje na odb. lesn. hospodáře 39 39 0

1069 Pozemkové úpravy 600 600 0

2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 36,869 36,869 0

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

CELKEM



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
22 Pozemní komunikace a doprava 0

2212 Údržba komunikací 10,000 10,000 0

2212 Čistota města – úklid komunikací 4,250 4,250 0

2212 Čistota města na svoz odpadů org. 5025 pytlový sběr 400 400 0

2219 Údržba chodníků 8,000 8,000 0

2219 Provoz parkoviště P+R 360 360 0

2223 Radar - provoz 2,000 2,000 0

2229 Dopravní značení 1,000 1,000 0

2292 Výdaje na dopravní obslužnost 1,959 1,959 0

22 Celkem 27,969 27,969 0

23 Vodní hospodářství a odvádění a čištění odpadních vod

2310 Výměna vodoměrů 300 300 0

2321 PO-ČOV obnova odstředivky kalu 450 450 0

2321 PO Obnova technologie ČSOV 180 180 0

2321 PO Sanace kanalizace s ohledem na balastní vody 1,000 1,000 0

2321 Čištění uličních vpustí 500 500 0

2321 Rezerva havárie + kanal.řad 3,000 3,000 0

2321 Připojení vod. a kanal. přípojek na ČOV 150 150 0

2321 Kompenzace občanům nepřipojeným na kanalizaci 100 100 0

2321 Podíly města na nových řadech VaK 700 700 0

2321 Příspěvek na domovní čistírnu 120 120 0

2321 PO - průběžné čištění kanalizace (min. 2 km/rok) 1,600 1,600 0

2333 Čištění vodních toků a svodnic 800 800 0

23 Celkem 8,900 8,900 0

3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 90,901 91,247 346

3111 Zařízení předškolní výchovy

3111 Elektřina školky 140 140 0

3111 MŠ Dráček výmalba 100 100 0

3111 MŠ Pampeliška oprava střechy stará budova 1,000 1,000 0

3111 MŠ Pampeliška výmalba budovy B 200 200 0

3111 MŠ Pampeliška neinvestiční příspěvek 1,388 1,388 0

3111 MŠ Mašinka neinvestiční příspěvek 1,150 1,150 0

3111 MŠ Čtyřlístek neinvestiční příspěvek 2,110 2,110 0

3111 MŠ Dráček neinvestiční příspěvek 1,363 1,363 0

3111 Šablony MŠ Čtyřlístek 418 418 0

3111 Šablony MŠ Mašinka 306 306 0

3111 Šablony MŠ Pampeliška 0 346 346

3111 Drobné opravy ve školkách 400 400 0

3111 Celkem 8,575 8,921 346

3113 Základní školy

3113 Elektřina školy 260 260 0

3113 Pojištění budov a aut školství 100 100 0

3113 ZŠ B. H. 12 - Oprava střechy dílny školníka 130 130 0

3113 ZŠ B. H.  výmalba 300 300 0

3113 ZŠ JAK - výmalba 1PP jídelny 100 100 0

3113 ZŠ TGM výmalba 0 0 0

3113 ZŠ Komenského neinvestiční příspěvek 8,500 8,500 0

3113 ZŠ Hrozného neinvestiční příspěvek 3,400 3,400 0

3113 Šablony ZŠ JAK 1,059 1,059 0

3113 Drobné opravy ve školách 400 400 0

3113 Program volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá 

nad Labem

500 500 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3113 Celkem 14,749 14,749 0

3117 První stupeň základních škol

3117 ZŠ TGM Litol neinvestiční příspěvek 1,000 1,000 0

3117 Celkem 1,000 1,000 0

3122 Střední odborné školy

3122 Obchodní akademie  neinvestiční příspěvek 80 80 0

3122 Celkem 80 80 0

3141 Školní stravování

3141 ŠJ Scolarest DHDM 918 918 0

3141 Celkem 918 918 0

3231 ZUŠ

3231 ZUŠ  neinvestiční příspěvek 1,000 1,000 0

3231 Celkem 1,000 1,000 0

31+32 Celkem školství 26,322 26,668 346

33 Kultura

Filmová tvorba,distribuce, kina

3313 Revize,drobné opravy,údržba kina 400 400 0

3313 Příspěvek na činnost kina 800 800 0

3313 Zázemí pro letní kino 200 200 0

Činnosti knihovnické

3314 MěK neinvestiční příspěvek 3,838 3,838 0

3314 Dotace pro MěK z Min. kultury 41 41 0

Ostatní záležitosti kultury

3319 Kniha "Lysá nad Labem včera a dnes" 200 200 0

3319 Ostatní činnost v kultuře + Listy 992 992 0

3319 Program na podporu kultury 410 410 0

3319 Provoz kulturního a informačního centra 4,000 4,000 0

3319 Vánoční osvětlení 500 500 0

3319 Kultura propagace 500 500 0

3319 Odměna za vedení kroniky 30 30 0

3319 Program na činnost společenských organizací 950 950 0

3319 Dotisk publikací 100 100 0

3319 Kulturní akce pořádané městem 1,090 1,090 0

3319 Ohňostroj z darů 100 100 0

3319 Městské slavnosti Lysá žije 2021 560 560 0

3319 Ples města 300 300 0

3319 Příspěvek na rozvoj cest. ruchu v Polabí 10 10 0

Zachování a obnova kulturních památek

3322 Opravy drobných památek,kapličky,křížky 60 60 0

3322 Obnova památek 400 400 0

3322 Program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové 

zóně města a budov, které jsou památkově chráněné v 

katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území 

Litol“

600 600 0

33 Celkem: 16,081 16,081 0

Sportovní zařízení v majetku obce

3412 Údržba sportovních areálů,dětských hřišť,platy správců 1,480 1,480 0

3412 Doplnění prvků na dětská hřiště 130 130 0

3412 Propagace sportovních projektů 10 10 0

Ostatní sportovní činnost

3419 Program na činnost sportovních organizací 2,000 2,000 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3419 Prvomájový dostih cena města 150 150 0

3419 Příspěvek na činnost OS Hippodrom 135 135 0

3419 Program na podporu sportu a volného času 100 100 0

Ostatní zajmová činnost a rekreace

3429 Zájmová činnost seniorů 250 250 0

34 Celkem: 4,255 4,255 0

35 Zdravotnictví a prevence

3541 Primární prevence školy 50 50 0

35 Celkem zdravotnictví a prevence 50 50 0

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Bytové hospodářství

3612 Služby exekutora, soudní poplatky 120 120 0

3612 Průkazy energetické náročnosti budov 40 40 0

3612 Odchyt holubů a deratizace 400 400 0

Veřejné osvětlení 

3631 Elektrická energie osvětlení 3,500 3,500 0

3631 Veřejné osvětlení - údržba 1,200 1,200 0

3631 VO obměna 400 400 0

Pohřebnictví

3632 Údržba hřbitova 2520 350 350 0

3632 Opravy smuteční síně, opravy WC 150 150 0

3632 Kolumbárium 250 250 0

3632 Oprava hřbitovní zdi další etapa 200 200 0

Územní plánování

3635 Územně analytické podklady 250 250 0

3635 Digitální a technická mapa 150 150 0

3635 Expertízy a posudky pro stavební úřad 40 40 0

3635 Územní studie 200 200 0

3635 Územní plán 500 500 0

3635 Stavební úřad výdaje spojené s nutnou údržbou cizího majetku 100 100 0

3635 Regulační plány 100 100 0

Komunální služby a územní rozvoj

3639 Členský příspěvek do Mikroregionu 280 280 0

3639 Deponie autovraky 700 700 0

3639 Dotace z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pro OKÚ a 

obce

300 300 0

3639 Oprava střechy a fasády objektu Sběrný dvůr 200 200 0

3639 Provoz biketoweru 700 700 0

3639 Mzdy-dohody správy majetku a parkoviště 400 400 0

3639 Oprava městského mobiliáře 600 600 0

3639 Údržba majetku 1,274 1,274 0

3639 Drobné projekty 300 300 0

3639 Údržba WC a úklid firma Yabok 620 620 0

3639 Výdaje provozní pro Technickou skupinu 5,000 5,000 0

3639 Materiál a potřeby vč. ochraných pomůcek pro potřeby města 200 200 0

3639 Pronájem profilu zadavatele 30 30 0

3639 Zpracování žádostí o dotace, studie posudky 1,800 1,800 0

3639 Program na podporu podnikatelů 1,000 1,000 0

3639 Služby právníka 300 300 0

36 Celkem 21,654 21,654 0

37 Ochrana životního prostředí

Sběr a svoz komunálních odpadů



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3722 Kontejnery org. 2000 450 450 0

3722 Separační dvůr org. 2001 3,500 3,500 0

3722 Tříděný sběr org. 2002 svoz tříděného odpadu 4,950 4,950 0

3722 Svoz popelnic org. 2519 4,750 4,750 0

3722 Provoz zařízení a údržba kompostárny zař. malého rozsahu 350 350 0

3722 Zajištění plnění cílů plánu odpad. hosp. 2017-2021 400 400 0

Ochrana druhů a stanovišť

3741 Geometrické plány org. 2006 139 139 0

3741 Odborné posudky 100 100 0

3741 Označení památných stromů 10 10 0

3741 Náhrada škod z činnosti mysl., lesní, ryb. stráže 10 10 0

3741 Laboratorní rozbory pro státní správu 10 10 0

3741 Odborné posudky pro životní prostředí 20 20 0

3741 Životní prostředí program EVVO 50 50 0

3741 Příspěvek na myslivost - léčiva, pasti 25 25 0

3741 Ochrana druhů a stanovišť 20 20 0

3741 Odstranění nebezpečných odpadů skládky,ekolog.havárie 30 30 0

3741 Příspěvek na stanici hendikepovaných živočichů 15 15 0

3741 Odchyt živočichů 10 10 0

Chráněné části přírody

3742 Údržba parků 1,200 1,200 0

3742 Obnova starých prvků v zámeckém parku + nové 350 350 0

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 Veřejná zeleň včetně údržby zámeckých teras 4,500 4,500 0

3745 Výsadba nové zeleně 500 500 0

3745 Nové nádoby na květiny 50 50 0

3745 Odborná údržba stromů 300 300 0

3745 Komplexní koncepce zeleně ve městě 300 300 0

3745 Rozvody vody automatické závlahy 50 50 0

3745 Revitalizace městských pozemků 250 250 0

3745 Údržba městských lesů 200 200 0

37 Celkem 22,539 22,539 0

4. SOCIÁLNÍ VĚCI 3,685 3,685 0

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4339 Věcné dary pro děti v institucionální péči 15 15 0

Soc. pomoc osobám v hm. Nouzi a obč. soc. nepřizpůs.

4341 Charitativní program org. 1065 200 200 0

4341 Sociální pomoc nepřizpůsob. pohřby 50 50 0

4341 Příspěvek na pečovatelskou službu 1,250 1,250 0

4341 Dotace pro Semiramis centrum rodinného poradenství 50 50 0

4341 Domácí hospic Nablízku 100 100 0

4341 Služby dětského psychologa 170 161 -9

Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

4399 Čp. 253 Na Františku vybavení bytů a kanceláří 1,000 1,000 0

4399 Projekt Senior taxi 850 859 9

43 Celkem 3,685 3,685 0

5. OBRANA, BEZPEČNOST 16,962 17,162 200

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Ceniny 20 20 0

5311 Drobný hmotný majetek 230 230 0

5311 Knihy a tisk 50 50 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
5311 Materiál 80 80 0

5311 Náhrady mzdy v době nemoci 70 70 0

5311 Nákup služeb 105 105 0

5311 Oděvy 187 187 0

5311 Opravy a údržba 320 320 0

5311 Platy zaměstnanců 8,670 8,670 0

5311 Pohonné hmoty 120 120 0

5311 Poštovní služby 5 5 0

5311 Povinné poj. na sociální zabezpečení 2,100 2,100 0

5311 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 800 800 0

5311 Služby peněžních ústavů pojištění 10 10 0

5311 Služby telekomunikací 100 100 0

5311 Školení a vzdělávání 93 93 0

53 Celkem 12,960 12,960 0

Krizová opatření

5213 Prvotní náklady na řešení krizové situace - mimořádné události 850 1,050 200

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Drobný hmotný majetek 312 312 0

5512 El. energie 225 225 0

5512 Materiál 220 220 0

5512 Nákup služeb 90 90 0

5512 Oděvy 300 300 0

5512 Opravy, údržba 300 300 0

5512 Platy zaměstnanců 800 800 0

5512 Plyn 210 210 0

5512 Pohonné hmoty 250 250 0

5512 Pojistné 70 70 0

5512 Povinné pojistné na sociální pojištění 20 20 0

5512 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 10 10 0

5512 Refundace mezd 30 30 0

5512 Služby školení a vzdělávání 100 100 0

5512 Telekomunikace 65 65 0

5512 Vodné, stočné 50 50 0

5512 Opravy a rozšíření integ. varovného rozhlasu 70 70 0

5512 Revize elektro, plyn, hromosvody, komíny 30 30 0

55+52 Celkem 4,002 4,202 200

6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 100,578 100,578 0

Zastupitelstva obcí

6112 Zastupitelstvo obcí mzdy 4,000 4,000 0

6112 Povinné pojistné sociální 1,000 1,000 0

6112 Povinné pojistné zdravotní 360 360 0

6112 Na činnost osadního výboru Dvorce 60 60 0

6112 Na činnost osadního výboru Řehačka 60 60 0

6112 Na činnost osadního výboru Byšičky 60 60 0

Volby do Parlamentu ČR

6114 Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny 299 299 0

Činnost místní správy

6171 Cestovné 100 100 0

6171 DHDM 1,200 1,200 0

6171 Výdaje na Sociálně právní ochranu dětí UZ 13011 5,767 5,767 0

6171 Výdaje na mimoř. fin. ohodnocení soc. pracovníků (UZ 13018) 50 50 0

6171 Výdaje na výkon sociální práce UZ 13015 618 618 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
6171 Drobný hmotný majetek – informatici ORJ 110 460 460 0

6171 El. energie 610 610 0

6171 Knihy a tisk 70 70 0

6171 Materiál vč. náhradního plnění 800 800 0

6171 Materiál informatici ORJ 110 190 190 0

6171 Náhrady mezd v době nemoci 650 650 0

6171 Nákup kolků 10 10 0

6171 Nákup služeb 3,380 3,380 0

6171 Nákup služeb informatici ORJ 110 2,802 2,802 0

6171 Nákup služeb Thermoservis 650 650 0

6171 Oděvy 15 15 0

6171 Odvody za neplnění povinnosti zaměst. 60 60 0

6171 Opravy a údržba kopírek, servis HW ORJ 110 40 40 0

6171 Ostat. osobní výdaje, dohody o prac. čin. 1,400 1,400 0

6171 Platy zaměstnanců 41,995 41,995 0

6171 Pohonné hmoty 220 220 0

6171 Pohoštění - RF 300 300 0

6171 Pojistné 420 420 0

6171 Povinné pojistné soc. pojištění 10,730 10,730 0

6171 Povinné pojistné zdravot. pojištění 4,153 4,153 0

6171 Programové vybavení ORJ 110 120 120 0

6171 Služby pošt 1,200 1,200 0

6171 Služby telekomunikací 550 550 0

6171 Soudní poplatky 20 20 0

6171 Školení a vzdělávání 650 650 0

6171 Údržba aut 100 100 0

6171 Věcné dary a ošatné vč. kultur. odboru 70 70 0

6171 Vodné, stočné 300 300 0

6171 Sociální fond příspěvek 2,248 2,248 0

6171 Spolupráce s partnerskými obcemi 270 270 0

6171 DHDM vč. náhradního plnění 400 400 0

6171 Nákup služeb - znalec. posudky a překlady odbor dopravy 290 290 0

6171 Údržba budovy MěÚ zajišťuje OSM - opravy, malování,dlažby,lina 1,000 1,000 0

6171 Komunikace s občany a elektronizace procesů 1,942 1,942 0

6171 Nový web města města vč. další propagace 300 300 0

6171 Rekonstrukce radnice - vybavení 1,000 1,000 0

61 Celkem 92,989 92,989 0

6310 Obecné příjmy a výdaje z bankovních operací

6310 Bankovní poplatky 220 210 -10

6310 Závazková odměna + úroky úvěr 1,550 1,550 0

6330 5342 Převod z účtu Sociálního fondu 200 200 0

6399 Ostatní finanční operace

6399 5365 Daň z příjmu obce 4,985 4,985 0

6399 5365 Daň z nemovitosti 150 150 0

6402 Vratky - finanční vypořádání 204 214 10

6409 5363 Pokuta z ÚOHS - výherní hrací přístroje a loterie 280 280 0

63 Celkem 7,589 7,589 0

417,372 417,372 0

2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 205,140 205,140 0

22 Silnice

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
2212 PD komunikace Brandlova vč. reko VaK 500 500 0

2212 Záloha oddílu - rezerva 2,000 2,000 0

2212 Komunikace Za Koncem 12,000 12,000 0

2212 PD Za Zámkem II. etapa 700 700 0

2212 PD Škrétova (VaK, komunikace, chodníky,VO) 700 700 0

2212 Příprava revitalizace nového sídliště 800 800 0

2212 Komunikace TESCO 25,000 25,000 0

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219 PD chodník Dvorce 150 150 0

2219 Chodníky Družstevní 1,000 1,000 0

2219 Poděbradova cyklostezka 500 500 0

2219 Mírová (VaK, chodníky, VO sadové úpravy) 50,000 50,000 0

2219 PD Pěší a cyklodoprava přes Labe 800 800 0

2219 ČSA (VaK, chodníky, VO sadové úpravy) 58,000 58,000 0

2219 PD Cyklo podél Labe vč. napojení přístaviště 800 800 0

2219 PD Dokončení průtahu městem Jedličkova 2,000 2,000 0

2219 P+R na Litolské straně 2,400 2,400 0

2219 Park 30. výročí osvobození 10,000 10,000 0

2219 Parkovací automat Husovo náměstí 160 160 0

22 Celkem 167,510 167,510 0

23 Pitná voda a Odvádění a čištění odpadních vod

2310 Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 30,000 30,000 0

2310 Obnova technologie v úpravně vody 2,500 2,500 0

2310 PI - geodet. zaměření vodovodu pro veř. potřebu - I. etapa 500 500 0

2310 Vrt Kovona 1,000 1,000 0

2321 PD VaK v průmyslové zóně 350 350 0

2310 PD Rekonstrukce přívodního potrubí do vodojemu 0 0 0

2310 PO Oprava vodoměrné šachty č. 1 U Kovony 0 0 0

2310 PO Oprava vodoměrné šachty č. 2 U nádraží 0 0 0

2310 PO Oprava vodoměrné šachty č. 3 Jedličkova 0 0 0

2310 PO Oprava vodoměrné šachty č. 5 Vysoká mez 0 0 0

2310 PO Výměny sekčních uzavíracích armatur 1,500 1,500 0

2321 PO-ČOV snímací sonda biologické linky 800 800 0

2321 PO-ČSOV Raisova obnova technologie 300 300 0

2321 PO Obnova kanalizace ulice Dukelská 180 180 0

2321 PO - PD opravy oddělovacích komor dešťových vod 500 500 0

23 Celkem 37,630 37,630 0

3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 212,232 212,232 0

31+32 Vzdělávání

3111 Mateřské školy

3111 El. Pánev - ŠJ MŠ Dráček 91 91 0

3111 Realizace MŠ Drážky 500 500 0

3111 Č.p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity) 15,000 15,000 0

3113 Základní školy

3113 Posílení tlaku vody v ZŠ J.A.K. včetně PD 400 400 0

3231 ZUŠ, rekonstrukce elektroinstalace PD 150 150 0

3113 ZŠ Komenského - pav G - rek. Vak, topení, elektro 2,830 2,830 0

3113 ZŠ Komenského dostavba pav.C navýšení kapacity vč. šaten 3,500 3,500 0

3113 ZŠ Komenského přístřešek 200 200 0

3113 ZŠ Komenského - rekonstrukce elektro v pav. D, II. etapa 1,940 1,940 0

3113 ZŠ Hrozného 1318 - výměna stoupaček, baterií, hygien. kabinky,.. 2,200 2,200 0

3113 ZŠ Hrozného 12 - PD Rekonstrukce budovy dílen 120 120 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3113 ZŠ Komenského - Oprava chodníku podél pavilonu B 970 970 0
3113 Rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK 1. etapa 15,000 15,000 0

3113 PD Rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK 2. etapa včetně přípravy na 

bazén

800 800 0

3113 Přírodní zahrady ve školách a školkách 600 600 0

3117 První stupeň základních škol

3117 PD ZŠ TGM rozšíření kapacity 1,800 1,800 0

3141 Školní stravování

3141 Mycí stroj do ŠJ Scolarest 872 872 0

31+32 Celkem 46,973 46,973 0

33 Zachování a obnova kulturních památek

3322 Příspěvek fyzickým a právnickým osobám 100 100 0

33 Celkem: 100 100 0

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

3412 Sportovní hala 60,000 60,000 0

3412 Rekreační oblast Mršník 2,000 2,000 0

3412 PD areál Čechova 800 800 0

3419 Ostatní sportovní činnost

3419 Investiční program pro spolky v Lysé nad Labem 770 770 0

3419 Dotace Sport města Lysá nad Labem 230 230 0

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429 PD Přístaviště 300 300 0

3429 Vývaziště v Litoli včetně úpravy okolí 1,340 1,340 0

34 Celkem: 65,440 65,440 0

3612 Bytové hospodářství

3612 Byty - Slunéčkova zahrada 1,000 1,000 0

3613 Nebytové hospodářství

3613 Pojezdová brána Vichrova vila pro ZS 250 250 0

3613 PD čp. 268 a konírny 800 800 0

3613 Rekonstrukce sálu v ulici Masarykova č.p. 582 15,000 15,000 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639 Obnova kotelen 900 900 0

3639 PD a realizace bezbariérového vstupu na WC hřbitov 400 400 0

3639 Výkup nemovitostí 6,874 6,874 0

3639 Dobíjecí stanice -elektromobilita 1,000 1,000 0

3639 ZOO koutek v zámeckém parku 2,000 2,000 0

3639 Jedličkův dům čp.13 realizace 15,000 15,000 0

3639 Vybavení technické skupiny zařízení nad 40 tis. Kč 500 500 0

3639 Participativní rozpočet 500 500 0

3639 Vratka zálohy kupní cena Fruta 3,500 3,500 0

3639 PD a zasíťování Hrabanova 1,500 1,500 0

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 Velkoobjemové kontejnery 250 250 0

3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

3744 Protipovodňový plán města a ORP Lysá n. Labem 9,265 9,265 0

4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

4399 Sociální investiční program 230 230 0

4399 Čp. 253 Na Františku realizace 4,000 4,000 0

36+37+43 Celkem: 62,969 62,969 0

53. Bezpečnost a veřejný pořádek 800 800 0

5311 Modernizace MKDS 800 800 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
55. Požární ochrana 700 700 0

5512 Oprava hasičské zbrojnice 100 100 0

5512 Sociální zařízení hasičárna Byšičky 500 500 0

5512 Dar obci Starý Vestec - hasičský vůz 100 100 0

6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 35,250 35,250 0

6171 Výměna vstupních dveří MěÚ 250 250 0

6171 Informační centrum zřízení po MěP 1,950 1,950 0

6171 Rekonstrukce radnice 24,000 24,000 0

6171 Komunikace s občany a elektronizace procesů 850 850 0

6171 Vzduchotechnika v budově MěÚ 8,000 8,000 0

6171 Úklidový stroj 200 200 0

PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU CELKEM 342,907 343,453 546

Zdroje z minulého roku 85,019 85,019 0

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU CELKEM -667,226 -667,772 -546

Rozdíl 0 0 0

Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek) -85,319 -85,319 0

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr od České spořitelny, 

a.s. Smlouva o poskytnutí úvěru byla schválena na ZM dne

21.10.2020, Usn č. 150

239,000 239,000 0

8115 Převod z Fondu rezerv 100 100 0

8115 Převod ze Sociálního fondu 200 200 0

Financování  (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)

8115 85,019 85,019 0

rozdíl

Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-

zvýšení)- zapojení fin.prostředků z hospodaření min.let do 

rozpočtu

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ



Vedlejší hospodářská činnost údaje v tis. Kč

ORG Tržby 2021

Stav na účtu 40,000

82 Příjmy z bytového fondu p. Crhová 35,000

85 Nájem za kotelny Milovice a Lysá BF 381

22 Penále 10

708 Faxování kopírování 1

714 Tržby z pronájmu tělocvičny, školství 50

716 Tržby z pronájmu vodovodních řadů 16,303

718 Tržby z prodeje dříví 40

719 Tržby z pronájmu nebyt.prostor vnitřní odbor 40

720 kopírování stavební úřad 1

727 Tržby z pultu centrální ochrany 252

739 Tržby z pronájmu nebytových prostor 5,000

754 Tržby z prodeje knih Vojáček 0

787 Tržby z prodeje knih Lysá nad Labem 0

2539 Prodej - stříbrná mince 0

78 Vyúčtování za služby z minul. let (byty) 20
Nezařazené ORG 0000 150

CELKEM 97,248

Provozní náklady

3230 Budova Privum a Callypso provozní výdaje 300

95 Opravy a údržba byt.fondu Lysá n.L. 1,000

739 Náklady na služby v nebytových prostorách 550

93 Náklady na správu domu čp.214 vč.procent 550

86 Náklady na úklid ve Vichrově vile správce 10

88 Opravy v nebytových prostorách 550

96 Náklady na správu bytů p.Crhová 530

101 Oprava a údržba byt.fondu Milovice + zařiz. předměty 2,700

105 Výměna oken Milovice 0

1051 Výměna vchodových dveří Milovice 0

1053 Opravy bytových jader v Milovicích 700

103 elektřina Lysá n.L. byty 350

106 Teplo Lysá n.L. 750

115 služby osvětlení Milovice byty 500

118 Teplo Milovice byty 4,200

102 Služby, byty, Lysá n.L. - výtah 5

104 Služby, byty, Lysá n.L. - úklid a správa 350

109 Byty Lysá n.L., služby - voda a komíny 200

112 Služby, byty, Lysá n.L. - služby, které hradí nájemník 0

114 Služby, byty, Milovice - výtahy 300

116 Služby, byty, Milovice -úklid a správa 500

117 Služby, byty, Milovice - voda 2,700

718 Oprava kotelen BF 400

803 Odvod DPH na FÚ 8,123

78 Vratky přeplatků v bytech z minul. let (byty) 4,000

Nezařazené ORG 0000 250

CELKEM provoz 29,518

Rekapitulace

Tržby z hospodářské činnosti 97,248



Komentář k rozpočtovému opatření č. 9/2021 

Radě města je předkládán návrh na rozpočtové opatření č. 9/2021. 

Příjmy: 

Ř 69 Dotace Šablony MŠ Pampeliška. Vytvoření nové položky ve výši 346 tis. Kč. Úprava 

je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MŠMT ČR pro 

MŠ Mašinka (UZ 33063) ve výši 345 868 Kč. Uvedené prostředky budou zaslány na projektový 

účet školky. 

Ř 78 Dotace na řešení krizových situací. Vytvoření nové položky ve výši 200 tis. Kč. Úprava 

je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Bude poskytnuta dotace na pokrytí 

prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace ze Středočeského 

kraje.  

Výdaje provoz: 

Ř 136 Šablony MŠ Pampeliška. Vytvoření nové položky ve výši 346 tis. Kč. Úprava je jak na 

příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MŠMT ČR pro MŠ 

Mašinka (UZ 33063) ve výši 345 868 Kč. Uvedené prostředky budou zaslány na projektový 

účet školky. 

Ř 291 Služby dětského psychologa. Snížení položky o 9 tis. Kč z důvodu přesunu na položku 

Projekt Senior taxi. 

Ř 294 Projekt Senior taxi. Navýšení položky o 9 tis. Kč z důvodu dodatku ke smlouvě o 

poskytování služeb Senior taxi reagujícího na inflaci. 

Ř 316 Prvotní náklady na řešení krizové situace - mimořádné události. Navýšení položky 

o 200 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Bude poskytnuta

dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace

ze Středočeského kraje.

Ř 391 Bankovní poplatky. Snížení položky o 10 tis. Kč z důvodu přesunu na položku Vratky 

- finanční vypořádání.

Ř 397 Vratky - finanční vypořádání. Navýšení položky o 10 tis. Kč z důvodu vrácení části 

dotace u projektu Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem na základě výzvy od 

Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. 

Výdaje investice: 

Zpracoval Mgr. Jiří Havelka 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vinklerová Markéta (vedoucí finančního odboru)

Důvodová zpráva:
Rada města schválila dne dne 24.1.2022 Usn č. 52 - 10. rozpočtové opatření roku 2021. Toto rozpočtové opatření je
předkládáno Zastupitelstvu města na vědomí.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 10/2021:
Příjmy:
Ř 70 Dotace OPPMP MŠ Čtyřlístek. Vytvoření nové položky ve výši 9 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové 
stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MŠMT ČR pro MŠ Čtyřlístek (UZ 13014) ve výši 8 484 Kč. Uvedené prostředky 
byly zaslány na projektový účet školky.
Ř 89 Dotace na rekonstrukci ul. ČSA. Vytvoření nové položky ve výši 2 028 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace ze SFDI ve výši 2 027 873,71 Kč.

Výdaje provoz:
Ř 139 OPPMP MŠ Čtyřlístek. Vytvoření nové položky ve výši 9 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové stránce 
rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MŠMT ČR pro MŠ Čtyřlístek (UZ 13014) ve výši 8 484 Kč. Uvedené prostředky byly 
zaslány na projektový účet školky.

Výdaje investice:
Ř 419 ČSA (VaK, chodníky, VO sadové úpravy). Navýšení položky o 2 028 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace ze SFDI ve výši 2 027 873,71 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
10. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 24.1.2022 Usn č. 52.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 10



Město Lysá nad Labem 
Úprava rozpočtu - 10. rozpočtové opatření
Schválen v ZM dne 16.12.2020, RM 16.2.2021, ZM 12.5.2021, RM 11.5.2021, ZM 23.6.2021, RM 29.6.2021

ZM 15.9.2021, RM 26.10.2021, ZM 8.12.2021, RM 21.12.2021, RM 24.1.2022

9. RO

v tis. Kč

Třída

1 Daňové příjmy 157,202

2 Nedaňové příjmy 15,396

3 Kapitálové příjmy 18,500

4 Přijaté dotace + financování 152,355

CELKEM 343,453

Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů

10 Zemědělství a lesní hospodářství -859

22 Pozemní komunikace a doprava -27,969

23 Vodní hospodářství -8,900

31-32 Vzdělávání -26,668

33 Kultura -16,081

34 Tělovýchova a zájmová činnost -4,255

35 Zdravotnictví a prevence -50

41-43 Dávky a podpory, sociální péče -3,685

36 Bydlení a komunální služby -21,654

37 Ochrana životního prostředí -22,539

53 Bezpečnost a veřejný pořádek -12,960

55+52 Požární ochrana -4,202

61 Činnost místní správy -92,989

63 Finanční operace -7,589

PROVOZ celkem -250,400

Oddíl REKAPITULACE investičních výdajů

22 Pozemní komunikace vč.projektů -167,510

23 Vodní hospodářství -37,630

31-32 Vzdělávání -46,973

33 Kultura -100

34 Tělovýchova a zájmová činnost -65,440

36+43+37 Bydlení a kom. služ., soc. péče, protip. plán -62,969

53 Bezpečnost a veřejný pořádek -800

55 Požární ochrana -700

61 Vnitřní správa -35,250

INVESTICE celkem -417,372

REKAPITULACE příjmů a výdajů

Příjmy běžného roku 343,453

Zdroje z min.roku 85,019

Čerpání úvěru 239,000

Výdaje provozní a invest.běž. roku -667,772

Převod z fondu rezerv 100



Převod ze Sociálního fondu 200

rozdíl 0



10. rozpočtové opatření schválené v RM dne 24.1.2022 Usn č. 52

Rozpis rozpočtu na rok 2021

9. RO 10. RO Rozdíl

10.RO - 9.RO

Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

343,453 345,490 2,037

1. Daňové příjmy 157,202 157,202 0

1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků 24,000 24,000 0

1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti - podle počtu zaměstnanců 1,700 1,700 0

1112 Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 1,600 1,600 0

1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2,042 2,042 0

1121 Daň z příjmů právnických osob 22,000 22,000 0

1122 Daň z příjmů z právnických osob za obce 4,985 4,985 0

1211 Daň z přidané hodnoty 80,000 80,000 0

1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 16 16 0

1340 Poplatek za odstraňování komunál. odpadu 5,000 5,000 0

1341 Poplatek ze psů 160 160 0

1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 164 164 0

1344 Poplatek ze vstupného 245 245 0

1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 190 190 0

1361 Správní poplatky 4,800 4,800 0

1381 Odvod z výherních hracích přístrojů 5,600 5,600 0

1511 Daň z nemovitostí 4,700 4,700 0

2. Nedaňové příjmy 15,396 15,396 0

2144 2111 Příjmy z poskytování služeb - reklama 140 140 0

2144 2111 Příjmy za používání Biketoweru 300 300 0

3113 2111 Příjmy z poskytování služeb přeúčtování plynu ZŠ Komenského 350 350 0

3319 2111 Příjmy ze vstupného z kultur. akcí 300 300 0

3349 2111 Příjem z Listů (inzerce) 100 100 0

3632 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví za hroby 200 200 0

3722 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Sběrný dvůr 100 100 0

3639 2119 Věcná břemena 250 250 0

6409 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 649 649 0

6310 2141 Příjmy z úroků 150 150 0

2169 2212 Sankční platby - příjmy z pokut živnostenský úřad 10 10 0

2169 2212 Sankční platby - příjmy z pokut stavebních 100 100 0

2299 2212 Sankční platby - příjmy z pokut dopravních 3,000 3,000 0

2299 2212 Sankční platby - příjmy z pokut dopravních - radar 8,000 8,000 0

3769 2212 Sankční platby - příjmy z pokut životní prostředí 40 40 0

5311 2212 Sankční platby - příjmy z pokut městská policie 500 500 0

6171 2212 Sankční platby - příjmy z pokut odbor vnitřních věcí 90 90 0

6171 2212 Příjmy z pokut odbor vnitřních věcí - přestupky 30 30 0

1014 2321 Dary na psí útulek 3 3 0

3319 2321 Dary na ples 50 50 0

3319 2321 Dary na ohňostroj - doplatky z roku 2020 100 100 0

4399 2321 Dary na vybavení čp. 253 Na Františku 28 28 0

6409 2321 Příjmy Lysá Žije 50 50 0

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3725 2324 Příjmy z poskyt. služeb - EKO-KOM příspěvek na separ.sběr 700 700 0

6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy - pohřebné, plakáty, pojistné události 30 30 0

6402 2229 Vratky - finanční vypořádání 76 76 0

2420 Splátky půjček z fondu modernizace 50 50 0

3. Kapitálové příjmy 18,500 18,500 0

3639 3111 Příjmy z prodeje nemovitostí 18,500 18,500 0

4. Přijaté dotace 152,355 154,392 2,037

4111 Kompenzace za výpadek daňových příjmů 2,185 2,185 0

4111 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny 299 299 0

4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 27,543 27,543 0

4116 Dotace na sociálně právní agendu dětí UZ 13011 5,767 5,767 0

4116 Dotace na mimoř. fin. ohodnocení soc. pracovníků (UZ 13018) 50 50 0

4116 Dotace na památkovou zónu 400 400 0

4116 Dotace z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pro OKÚ a 

obce

300 300 0

4116 Dotace Hasiči 150 150 0

4116 Dotace na výkon sociální práce UZ 13015 618 618 0

4116 Dotace na Šablony ZŠ JAK 1,059 1,059 0

4116 Dotace na Šablony MŠ Čtyřlístek 418 418 0

4116 Dotace na Šablony MŠ Mašinka 306 306 0

4116 Dotace na Šablony MŠ Pampeliška 346 346 0

4116 Dotace OPPMP MŠ Čtyřlístek 0 9 9

4116 Dotace pro MěK z Min. kultury 41 41 0

4116 Dotace pro MěP v souvisl. s epidemií Covid-19 70 70 0

4119 Dotace od Vinařského fondu 10 10 0

4121 Transfery od obcí pro hasiče - Stratov 10 10 0

4121 Transfery od obcí pro hasiče - Jiřice 10 10 0

4121 Transfery od obcí pro hasiče - Ostrá 10 10 0

4121 Transfer od městyse Kounice 11 11 0

4122 Dotace Hasiči 12 12 0

4122 Dotace na řešení krizových situací 200 200 0

4216 Dotace na Radnice infocentrum Lysá nad Labem 1,175 1,175 0

4216 Dotace na Cyklověž II 14,575 14,575 0

4216 Dotace nástavba pavilon C 7,150 7,150 0

4216 Dotace na umístění vzduchotechniky a rekuper. v budově MěÚ 3,509 3,509 0

4216 Dotace na rekonstrukci a vystrojení vodojemu 27,700 27,700 0

4216 Přírodní zahrady ve školách a školkách dotace MŠ Dráček 500 500 0

4216 Dotace na čp. 253 a pojistné plnění 8,539 8,539 0

4216 Dotace na povodňový plán 6,485 6,485 0

4213 Dotace na rekonstrukci ul. Mírová 3,985 3,985 0

4213 Dotace na rekonstrukci ul. ČSA 0 2,028 2,028

4216 Dotace na rekonstrukci historické části radnice v Lysé n.Labem 10,073 10,073 0

4116.4216 Dotace na projekt Komunikace s občany a elektronizace procesů 2,697 2,697 0

4222 Dotace na Park 30. výročí osvobození 400 400 0

4134 Převod z účtu Sociálního fondu 200 200 0

6330 4131 Převod z vedlejší hospodářské činnosti 25,552 25,552 0

667,772 669,809 2,037

250,400 250,409 9

10 1. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 859 859 0

1014 Útulek pro psy a kočky 220 220 0

1036 Výdaje na odb. lesn. hospodáře 39 39 0

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

CELKEM



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
1069 Pozemkové úpravy 600 600 0

2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 36,869 36,869 0

22 Pozemní komunikace a doprava 0

2212 Údržba komunikací 10,000 10,000 0

2212 Čistota města – úklid komunikací 4,250 4,250 0

2212 Čistota města na svoz odpadů org. 5025 pytlový sběr 400 400 0

2219 Údržba chodníků 8,000 8,000 0

2219 Provoz parkoviště P+R 360 360 0

2223 Radar - provoz 2,000 2,000 0

2229 Dopravní značení 1,000 1,000 0

2292 Výdaje na dopravní obslužnost 1,959 1,959 0

22 Celkem 27,969 27,969 0

23 Vodní hospodářství a odvádění a čištění odpadních vod

2310 Výměna vodoměrů 300 300 0

2321 PO-ČOV obnova odstředivky kalu 450 450 0

2321 PO Obnova technologie ČSOV 180 180 0

2321 PO Sanace kanalizace s ohledem na balastní vody 1,000 1,000 0

2321 Čištění uličních vpustí 500 500 0

2321 Rezerva havárie + kanal.řad 3,000 3,000 0

2321 Připojení vod. a kanal. přípojek na ČOV 150 150 0

2321 Kompenzace občanům nepřipojeným na kanalizaci 100 100 0

2321 Podíly města na nových řadech VaK 700 700 0

2321 Příspěvek na domovní čistírnu 120 120 0

2321 PO - průběžné čištění kanalizace (min. 2 km/rok) 1,600 1,600 0

2333 Čištění vodních toků a svodnic 800 800 0

23 Celkem 8,900 8,900 0

3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 91,247 91,256 9

3111 Zařízení předškolní výchovy

3111 Elektřina školky 140 140 0

3111 MŠ Dráček výmalba 100 100 0

3111 MŠ Pampeliška oprava střechy stará budova 1,000 1,000 0

3111 MŠ Pampeliška výmalba budovy B 200 200 0

3111 MŠ Pampeliška neinvestiční příspěvek 1,388 1,388 0

3111 MŠ Mašinka neinvestiční příspěvek 1,150 1,150 0

3111 MŠ Čtyřlístek neinvestiční příspěvek 2,110 2,110 0

3111 MŠ Dráček neinvestiční příspěvek 1,363 1,363 0

3111 Šablony MŠ Čtyřlístek 418 418 0

3111 Šablony MŠ Mašinka 306 306 0

3111 Šablony MŠ Pampeliška 346 346 0

3111 OPPMP MŠ Čtyřlístek 0 9 9

3111 Drobné opravy ve školkách 400 400 0

3111 Celkem 8,921 8,930 9

3113 Základní školy

3113 Elektřina školy 260 260 0

3113 Pojištění budov a aut školství 100 100 0

3113 ZŠ B. H. 12 - Oprava střechy dílny školníka 130 130 0

3113 ZŠ B. H.  výmalba 300 300 0

3113 ZŠ JAK - výmalba 1PP jídelny 100 100 0

3113 ZŠ TGM výmalba 0 0 0

3113 ZŠ Komenského neinvestiční příspěvek 8,500 8,500 0

3113 ZŠ Hrozného neinvestiční příspěvek 3,400 3,400 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3113 Šablony ZŠ JAK 1,059 1,059 0

3113 Drobné opravy ve školách 400 400 0

3113 Program volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá 

nad Labem

500 500 0

3113 Celkem 14,749 14,749 0

3117 První stupeň základních škol

3117 ZŠ TGM Litol neinvestiční příspěvek 1,000 1,000 0

3117 Celkem 1,000 1,000 0

3122 Střední odborné školy

3122 Obchodní akademie  neinvestiční příspěvek 80 80 0

3122 Celkem 80 80 0

3141 Školní stravování

3141 ŠJ Scolarest DHDM 918 918 0

3141 Celkem 918 918 0

3231 ZUŠ

3231 ZUŠ  neinvestiční příspěvek 1,000 1,000 0

3231 Celkem 1,000 1,000 0

31+32 Celkem školství 26,668 26,677 9

33 Kultura

Filmová tvorba,distribuce, kina

3313 Revize,drobné opravy,údržba kina 400 400 0

3313 Příspěvek na činnost kina 800 800 0

3313 Zázemí pro letní kino 200 200 0

Činnosti knihovnické

3314 MěK neinvestiční příspěvek 3,838 3,838 0

3314 Dotace pro MěK z Min. kultury 41 41 0

Ostatní záležitosti kultury

3319 Kniha "Lysá nad Labem včera a dnes" 200 200 0

3319 Ostatní činnost v kultuře + Listy 992 992 0

3319 Program na podporu kultury 410 410 0

3319 Provoz kulturního a informačního centra 4,000 4,000 0

3319 Vánoční osvětlení 500 500 0

3319 Kultura propagace 500 500 0

3319 Odměna za vedení kroniky 30 30 0

3319 Program na činnost společenských organizací 950 950 0

3319 Dotisk publikací 100 100 0

3319 Kulturní akce pořádané městem 1,090 1,090 0

3319 Ohňostroj z darů 100 100 0

3319 Městské slavnosti Lysá žije 2021 560 560 0

3319 Ples města 300 300 0

3319 Příspěvek na rozvoj cest. ruchu v Polabí 10 10 0

Zachování a obnova kulturních památek

3322 Opravy drobných památek,kapličky,křížky 60 60 0

3322 Obnova památek 400 400 0

3322 Program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové 

zóně města a budov, které jsou památkově chráněné v 

katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území 

Litol“

600 600 0

33 Celkem: 16,081 16,081 0

Sportovní zařízení v majetku obce

3412 Údržba sportovních areálů,dětských hřišť,platy správců 1,480 1,480 0

3412 Doplnění prvků na dětská hřiště 130 130 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3412 Propagace sportovních projektů 10 10 0

Ostatní sportovní činnost

3419 Program na činnost sportovních organizací 2,000 2,000 0

3419 Prvomájový dostih cena města 150 150 0

3419 Příspěvek na činnost OS Hippodrom 135 135 0

3419 Program na podporu sportu a volného času 100 100 0

Ostatní zajmová činnost a rekreace

3429 Zájmová činnost seniorů 250 250 0

34 Celkem: 4,255 4,255 0

35 Zdravotnictví a prevence

3541 Primární prevence školy 50 50 0

35 Celkem zdravotnictví a prevence 50 50 0

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Bytové hospodářství

3612 Služby exekutora, soudní poplatky 120 120 0

3612 Průkazy energetické náročnosti budov 40 40 0

3612 Odchyt holubů a deratizace 400 400 0

Veřejné osvětlení 

3631 Elektrická energie osvětlení 3,500 3,500 0

3631 Veřejné osvětlení - údržba 1,200 1,200 0

3631 VO obměna 400 400 0

Pohřebnictví

3632 Údržba hřbitova 2520 350 350 0

3632 Opravy smuteční síně, opravy WC 150 150 0

3632 Kolumbárium 250 250 0

3632 Oprava hřbitovní zdi další etapa 200 200 0

Územní plánování

3635 Územně analytické podklady 250 250 0

3635 Digitální a technická mapa 150 150 0

3635 Expertízy a posudky pro stavební úřad 40 40 0

3635 Územní studie 200 200 0

3635 Územní plán 500 500 0

3635 Stavební úřad výdaje spojené s nutnou údržbou cizího majetku 100 100 0

3635 Regulační plány 100 100 0

Komunální služby a územní rozvoj

3639 Členský příspěvek do Mikroregionu 280 280 0

3639 Deponie autovraky 700 700 0

3639 Dotace z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pro OKÚ a 

obce

300 300 0

3639 Oprava střechy a fasády objektu Sběrný dvůr 200 200 0

3639 Provoz biketoweru 700 700 0

3639 Mzdy-dohody správy majetku a parkoviště 400 400 0

3639 Oprava městského mobiliáře 600 600 0

3639 Údržba majetku 1,274 1,274 0

3639 Drobné projekty 300 300 0

3639 Údržba WC a úklid firma Yabok 620 620 0

3639 Výdaje provozní pro Technickou skupinu 5,000 5,000 0

3639 Materiál a potřeby vč. ochraných pomůcek pro potřeby města 200 200 0

3639 Pronájem profilu zadavatele 30 30 0

3639 Zpracování žádostí o dotace, studie posudky 1,800 1,800 0

3639 Program na podporu podnikatelů 1,000 1,000 0

3639 Služby právníka 300 300 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
36 Celkem 21,654 21,654 0

37 Ochrana životního prostředí

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 Kontejnery org. 2000 450 450 0

3722 Separační dvůr org. 2001 3,500 3,500 0

3722 Tříděný sběr org. 2002 svoz tříděného odpadu 4,950 4,950 0

3722 Svoz popelnic org. 2519 4,750 4,750 0

3722 Provoz zařízení a údržba kompostárny zař. malého rozsahu 350 350 0

3722 Zajištění plnění cílů plánu odpad. hosp. 2017-2021 400 400 0

Ochrana druhů a stanovišť

3741 Geometrické plány org. 2006 139 139 0

3741 Odborné posudky 100 100 0

3741 Označení památných stromů 10 10 0

3741 Náhrada škod z činnosti mysl., lesní, ryb. stráže 10 10 0

3741 Laboratorní rozbory pro státní správu 10 10 0

3741 Odborné posudky pro životní prostředí 20 20 0

3741 Životní prostředí program EVVO 50 50 0

3741 Příspěvek na myslivost - léčiva, pasti 25 25 0

3741 Ochrana druhů a stanovišť 20 20 0

3741 Odstranění nebezpečných odpadů skládky,ekolog.havárie 30 30 0

3741 Příspěvek na stanici hendikepovaných živočichů 15 15 0

3741 Odchyt živočichů 10 10 0

Chráněné části přírody

3742 Údržba parků 1,200 1,200 0

3742 Obnova starých prvků v zámeckém parku + nové 350 350 0

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 Veřejná zeleň včetně údržby zámeckých teras 4,500 4,500 0

3745 Výsadba nové zeleně 500 500 0

3745 Nové nádoby na květiny 50 50 0

3745 Odborná údržba stromů 300 300 0

3745 Komplexní koncepce zeleně ve městě 300 300 0

3745 Rozvody vody automatické závlahy 50 50 0

3745 Revitalizace městských pozemků 250 250 0

3745 Údržba městských lesů 200 200 0

37 Celkem 22,539 22,539 0

4. SOCIÁLNÍ VĚCI 3,685 3,685 0

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4339 Věcné dary pro děti v institucionální péči 15 15 0

Soc. pomoc osobám v hm. Nouzi a obč. soc. nepřizpůs.

4341 Charitativní program org. 1065 200 200 0

4341 Sociální pomoc nepřizpůsob. pohřby 50 50 0

4341 Příspěvek na pečovatelskou službu 1,250 1,250 0

4341 Dotace pro Semiramis centrum rodinného poradenství 50 50 0

4341 Domácí hospic Nablízku 100 100 0

4341 Služby dětského psychologa 161 161 0

Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

4399 Čp. 253 Na Františku vybavení bytů a kanceláří 1,000 1,000 0

4399 Projekt Senior taxi 859 859 0

43 Celkem 3,685 3,685 0

5. OBRANA, BEZPEČNOST 17,162 17,162 0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
5311 Ceniny 20 20 0

5311 Drobný hmotný majetek 230 230 0

5311 Knihy a tisk 50 50 0

5311 Materiál 80 80 0

5311 Náhrady mzdy v době nemoci 70 70 0

5311 Nákup služeb 105 105 0

5311 Oděvy 187 187 0

5311 Opravy a údržba 320 320 0

5311 Platy zaměstnanců 8,670 8,670 0

5311 Pohonné hmoty 120 120 0

5311 Poštovní služby 5 5 0

5311 Povinné poj. na sociální zabezpečení 2,100 2,100 0

5311 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 800 800 0

5311 Služby peněžních ústavů pojištění 10 10 0

5311 Služby telekomunikací 100 100 0

5311 Školení a vzdělávání 93 93 0

53 Celkem 12,960 12,960 0

Krizová opatření

5213 Prvotní náklady na řešení krizové situace - mimořádné události 1,050 1,050 0

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Drobný hmotný majetek 312 312 0

5512 El. energie 225 225 0

5512 Materiál 220 220 0

5512 Nákup služeb 90 90 0

5512 Oděvy 300 300 0

5512 Opravy, údržba 300 300 0

5512 Platy zaměstnanců 800 800 0

5512 Plyn 210 210 0

5512 Pohonné hmoty 250 250 0

5512 Pojistné 70 70 0

5512 Povinné pojistné na sociální pojištění 20 20 0

5512 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 10 10 0

5512 Refundace mezd 30 30 0

5512 Služby školení a vzdělávání 100 100 0

5512 Telekomunikace 65 65 0

5512 Vodné, stočné 50 50 0

5512 Opravy a rozšíření integ. varovného rozhlasu 70 70 0

5512 Revize elektro, plyn, hromosvody, komíny 30 30 0

55+52 Celkem 4,202 4,202 0

6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 100,578 100,578 0

Zastupitelstva obcí

6112 Zastupitelstvo obcí mzdy 4,000 4,000 0

6112 Povinné pojistné sociální 1,000 1,000 0

6112 Povinné pojistné zdravotní 360 360 0

6112 Na činnost osadního výboru Dvorce 60 60 0

6112 Na činnost osadního výboru Řehačka 60 60 0

6112 Na činnost osadního výboru Byšičky 60 60 0

Volby do Parlamentu ČR

6114 Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny 299 299 0

Činnost místní správy

6171 Cestovné 100 100 0

6171 DHDM 1,200 1,200 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
6171 Výdaje na Sociálně právní ochranu dětí UZ 13011 5,767 5,767 0

6171 Výdaje na mimoř. fin. ohodnocení soc. pracovníků (UZ 13018) 50 50 0

6171 Výdaje na výkon sociální práce UZ 13015 618 618 0

6171 Drobný hmotný majetek – informatici ORJ 110 460 460 0

6171 El. energie 610 610 0

6171 Knihy a tisk 70 70 0

6171 Materiál vč. náhradního plnění 800 800 0

6171 Materiál informatici ORJ 110 190 190 0

6171 Náhrady mezd v době nemoci 650 650 0

6171 Nákup kolků 10 10 0

6171 Nákup služeb 3,380 3,380 0

6171 Nákup služeb informatici ORJ 110 2,802 2,802 0

6171 Nákup služeb Thermoservis 650 650 0

6171 Oděvy 15 15 0

6171 Odvody za neplnění povinnosti zaměst. 60 60 0

6171 Opravy a údržba kopírek, servis HW ORJ 110 40 40 0

6171 Ostat. osobní výdaje, dohody o prac. čin. 1,400 1,400 0

6171 Platy zaměstnanců 41,995 41,995 0

6171 Pohonné hmoty 220 220 0

6171 Pohoštění - RF 300 300 0

6171 Pojistné 420 420 0

6171 Povinné pojistné soc. pojištění 10,730 10,730 0

6171 Povinné pojistné zdravot. pojištění 4,153 4,153 0

6171 Programové vybavení ORJ 110 120 120 0

6171 Služby pošt 1,200 1,200 0

6171 Služby telekomunikací 550 550 0

6171 Soudní poplatky 20 20 0

6171 Školení a vzdělávání 650 650 0

6171 Údržba aut 100 100 0

6171 Věcné dary a ošatné vč. kultur. odboru 70 70 0

6171 Vodné, stočné 300 300 0

6171 Sociální fond příspěvek 2,248 2,248 0

6171 Spolupráce s partnerskými obcemi 270 270 0

6171 DHDM vč. náhradního plnění 400 400 0

6171 Nákup služeb - znalec. posudky a překlady odbor dopravy 290 290 0

6171 Údržba budovy MěÚ zajišťuje OSM - opravy, malování,dlažby,lina 1,000 1,000 0

6171 Komunikace s občany a elektronizace procesů 1,942 1,942 0

6171 Nový web města města vč. další propagace 300 300 0

6171 Rekonstrukce radnice - vybavení 1,000 1,000 0

61 Celkem 92,989 92,989 0

6310 Obecné příjmy a výdaje z bankovních operací

6310 Bankovní poplatky 210 210 0

6310 Závazková odměna + úroky úvěr 1,550 1,550 0

6330 5342 Převod z účtu Sociálního fondu 200 200 0

6399 Ostatní finanční operace

6399 5365 Daň z příjmu obce 4,985 4,985 0

6399 5365 Daň z nemovitosti 150 150 0

6402 Vratky - finanční vypořádání 214 214 0

6409 5363 Pokuta z ÚOHS - výherní hrací přístroje a loterie 280 280 0

63 Celkem 7,589 7,589 0



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
417,372 419,400 2,028

2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 205,140 207,168 2,028

22 Silnice

2212 PD komunikace Brandlova vč. reko VaK 500 500 0

2212 Záloha oddílu - rezerva 2,000 2,000 0

2212 Komunikace Za Koncem 12,000 12,000 0

2212 PD Za Zámkem II. etapa 700 700 0

2212 PD Škrétova (VaK, komunikace, chodníky,VO) 700 700 0

2212 Příprava revitalizace nového sídliště 800 800 0

2212 Komunikace TESCO 25,000 25,000 0

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219 PD chodník Dvorce 150 150 0

2219 Chodníky Družstevní 1,000 1,000 0

2219 Poděbradova cyklostezka 500 500 0

2219 Mírová (VaK, chodníky, VO sadové úpravy) 50,000 50,000 0

2219 PD Pěší a cyklodoprava přes Labe 800 800 0

2219 ČSA (VaK, chodníky, VO sadové úpravy) 58,000 60,028 2,028

2219 PD Cyklo podél Labe vč. napojení přístaviště 800 800 0

2219 PD Dokončení průtahu městem Jedličkova 2,000 2,000 0

2219 P+R na Litolské straně 2,400 2,400 0

2219 Park 30. výročí osvobození 10,000 10,000 0

2219 Parkovací automat Husovo náměstí 160 160 0

22 Celkem 167,510 169,538 2,028

23 Pitná voda a Odvádění a čištění odpadních vod

2310 Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 30,000 30,000 0

2310 Obnova technologie v úpravně vody 2,500 2,500 0

2310 PI - geodet. zaměření vodovodu pro veř. potřebu - I. etapa 500 500 0

2310 Vrt Kovona 1,000 1,000 0

2321 PD VaK v průmyslové zóně 350 350 0

2310 PD Rekonstrukce přívodního potrubí do vodojemu 0 0 0

2310 PO Oprava vodoměrné šachty č. 1 U Kovony 0 0 0

2310 PO Oprava vodoměrné šachty č. 2 U nádraží 0 0 0

2310 PO Oprava vodoměrné šachty č. 3 Jedličkova 0 0 0

2310 PO Oprava vodoměrné šachty č. 5 Vysoká mez 0 0 0

2310 PO Výměny sekčních uzavíracích armatur 1,500 1,500 0

2321 PO-ČOV snímací sonda biologické linky 800 800 0

2321 PO-ČSOV Raisova obnova technologie 300 300 0

2321 PO Obnova kanalizace ulice Dukelská 180 180 0

2321 PO - PD opravy oddělovacích komor dešťových vod 500 500 0

23 Celkem 37,630 37,630 0

3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 212,232 212,232 0

31+32 Vzdělávání

3111 Mateřské školy

3111 El. Pánev - ŠJ MŠ Dráček 91 91 0

3111 Realizace MŠ Drážky 500 500 0

3111 Č.p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity) 15,000 15,000 0

3113 Základní školy

3113 Posílení tlaku vody v ZŠ J.A.K. včetně PD 400 400 0

3231 ZUŠ, rekonstrukce elektroinstalace PD 150 150 0

3113 ZŠ Komenského - pav G - rek. Vak, topení, elektro 2,830 2,830 0

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3113 ZŠ Komenského dostavba pav.C navýšení kapacity vč. šaten 3,500 3,500 0

3113 ZŠ Komenského přístřešek 200 200 0

3113 ZŠ Komenského - rekonstrukce elektro v pav. D, II. etapa 1,940 1,940 0

3113 ZŠ Hrozného 1318 - výměna stoupaček, baterií, hygien. kabinky,.. 2,200 2,200 0

3113 ZŠ Hrozného 12 - PD Rekonstrukce budovy dílen 120 120 0

3113 ZŠ Komenského - Oprava chodníku podél pavilonu B 970 970 0
3113 Rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK 1. etapa 15,000 15,000 0

3113 PD Rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK 2. etapa včetně přípravy na 

bazén

800 800 0

3113 Přírodní zahrady ve školách a školkách 600 600 0

3117 První stupeň základních škol

3117 PD ZŠ TGM rozšíření kapacity 1,800 1,800 0

3141 Školní stravování

3141 Mycí stroj do ŠJ Scolarest 872 872 0

31+32 Celkem 46,973 46,973 0

33 Zachování a obnova kulturních památek

3322 Příspěvek fyzickým a právnickým osobám 100 100 0

33 Celkem: 100 100 0

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

3412 Sportovní hala 60,000 60,000 0

3412 Rekreační oblast Mršník 2,000 2,000 0

3412 PD areál Čechova 800 800 0

3419 Ostatní sportovní činnost

3419 Investiční program pro spolky v Lysé nad Labem 770 770 0

3419 Dotace Sport města Lysá nad Labem 230 230 0

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429 PD Přístaviště 300 300 0

3429 Vývaziště v Litoli včetně úpravy okolí 1,340 1,340 0

34 Celkem: 65,440 65,440 0

3612 Bytové hospodářství

3612 Byty - Slunéčkova zahrada 1,000 1,000 0

3613 Nebytové hospodářství

3613 Pojezdová brána Vichrova vila pro ZS 250 250 0

3613 PD čp. 268 a konírny 800 800 0

3613 Rekonstrukce sálu v ulici Masarykova č.p. 582 15,000 15,000 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639 Obnova kotelen 900 900 0

3639 PD a realizace bezbariérového vstupu na WC hřbitov 400 400 0

3639 Výkup nemovitostí 6,874 6,874 0

3639 Dobíjecí stanice -elektromobilita 1,000 1,000 0

3639 ZOO koutek v zámeckém parku 2,000 2,000 0

3639 Jedličkův dům čp.13 realizace 15,000 15,000 0

3639 Vybavení technické skupiny zařízení nad 40 tis. Kč 500 500 0

3639 Participativní rozpočet 500 500 0

3639 Vratka zálohy kupní cena Fruta 3,500 3,500 0

3639 PD a zasíťování Hrabanova 1,500 1,500 0

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 Velkoobjemové kontejnery 250 250 0

3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

3744 Protipovodňový plán města a ORP Lysá n. Labem 9,265 9,265 0

4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti



Paragraf Položka Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
4399 Sociální investiční program 230 230 0

4399 Čp. 253 Na Františku realizace 4,000 4,000 0

36+37+43 Celkem: 62,969 62,969 0

53. Bezpečnost a veřejný pořádek 800 800 0

5311 Modernizace MKDS 800 800 0

55. Požární ochrana 700 700 0

5512 Oprava hasičské zbrojnice 100 100 0

5512 Sociální zařízení hasičárna Byšičky 500 500 0

5512 Dar obci Starý Vestec - hasičský vůz 100 100 0

6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 35,250 35,250 0

6171 Výměna vstupních dveří MěÚ 250 250 0

6171 Informační centrum zřízení po MěP 1,950 1,950 0

6171 Rekonstrukce radnice 24,000 24,000 0

6171 Komunikace s občany a elektronizace procesů 850 850 0

6171 Vzduchotechnika v budově MěÚ 8,000 8,000 0

6171 Úklidový stroj 200 200 0

PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU CELKEM 343,453 345,490 2,037

Zdroje z minulého roku 85,019 85,019 0

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU CELKEM -667,772 -669,809 -2,037

Rozdíl 0 0 0

Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek) -85,319 -85,319 0

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr od České spořitelny, 

a.s. Smlouva o poskytnutí úvěru byla schválena na ZM dne

21.10.2020, Usn č. 150

239,000 239,000 0

8115 Převod z Fondu rezerv 100 100 0

8115 Převod ze Sociálního fondu 200 200 0

Financování  (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)

8115 85,019 85,019 0

rozdíl

Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-

zvýšení)- zapojení fin.prostředků z hospodaření min.let do 

rozpočtu

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ



Vedlejší hospodářská činnost údaje v tis. Kč

ORG Tržby 2021

Stav na účtu 40,000

82 Příjmy z bytového fondu p. Crhová 35,000

85 Nájem za kotelny Milovice a Lysá BF 381

22 Penále 10

708 Faxování kopírování 1

714 Tržby z pronájmu tělocvičny, školství 50

716 Tržby z pronájmu vodovodních řadů 16,303

718 Tržby z prodeje dříví 40

719 Tržby z pronájmu nebyt.prostor vnitřní odbor 40

720 kopírování stavební úřad 1

727 Tržby z pultu centrální ochrany 252

739 Tržby z pronájmu nebytových prostor 5,000

754 Tržby z prodeje knih Vojáček 0

787 Tržby z prodeje knih Lysá nad Labem 0

2539 Prodej - stříbrná mince 0

78 Vyúčtování za služby z minul. let (byty) 20
Nezařazené ORG 0000 150

CELKEM 97,248

Provozní náklady

3230 Budova Privum a Callypso provozní výdaje 300

95 Opravy a údržba byt.fondu Lysá n.L. 1,000

739 Náklady na služby v nebytových prostorách 550

93 Náklady na správu domu čp.214 vč.procent 550

86 Náklady na úklid ve Vichrově vile správce 10

88 Opravy v nebytových prostorách 550

96 Náklady na správu bytů p.Crhová 530

101 Oprava a údržba byt.fondu Milovice + zařiz. předměty 2,700

105 Výměna oken Milovice 0

1051 Výměna vchodových dveří Milovice 0

1053 Opravy bytových jader v Milovicích 700

103 elektřina Lysá n.L. byty 350

106 Teplo Lysá n.L. 750

115 služby osvětlení Milovice byty 500

118 Teplo Milovice byty 4,200

102 Služby, byty, Lysá n.L. - výtah 5

104 Služby, byty, Lysá n.L. - úklid a správa 350

109 Byty Lysá n.L., služby - voda a komíny 200

112 Služby, byty, Lysá n.L. - služby, které hradí nájemník 0

114 Služby, byty, Milovice - výtahy 300

116 Služby, byty, Milovice -úklid a správa 500

117 Služby, byty, Milovice - voda 2,700

718 Oprava kotelen BF 400

803 Odvod DPH na FÚ 8,123

78 Vratky přeplatků v bytech z minul. let (byty) 4,000

Nezařazené ORG 0000 250

CELKEM provoz 29,518

Rekapitulace

Tržby z hospodářské činnosti 97,248



Komentář k rozpočtovému opatření č. 10/2021 

Radě města je předkládán návrh na rozpočtové opatření č. 10/2021. 

Příjmy: 

Ř 70 Dotace OPPMP MŠ Čtyřlístek. Vytvoření nové položky ve výši 9 tis. Kč. Úprava je jak 

na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MŠMT ČR pro MŠ 

Čtyřlístek (UZ 13014) ve výši 8 484 Kč. Uvedené prostředky byly zaslány na projektový účet 

školky. 

Ř 89 Dotace na rekonstrukci ul. ČSA. Vytvoření nové položky ve výši 2 028 tis. Kč. Úprava 

je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace ze SFDI ve výši 

2 027 873,71 Kč. 

Výdaje provoz: 

Ř 139 OPPMP MŠ Čtyřlístek. Vytvoření nové položky ve výši 9 tis. Kč. Úprava je jak na 

příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MŠMT ČR pro MŠ 

Čtyřlístek (UZ 13014) ve výši 8 484 Kč. Uvedené prostředky byly zaslány na projektový účet 

školky. 

Výdaje investice: 

Ř 419 ČSA (VaK, chodníky, VO sadové úpravy). Navýšení položky o 2 028 tis. Kč. Úprava 

je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace ze SFDI ve výši 

2 027 873,71 Kč. 

Zpracoval Mgr. Jiří Havelka 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vinklerová Markéta (vedoucí finančního odboru)

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předkládán návrh na rozpočtové opatření č. 1/2022.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2022:

Příjmy:
Ř 50 ŠJ Scolarest. Zrušení položky ve výši 990 tis. Kč. Na doporučení auditora přesouváme veškeré položky spojené se 
školní jídelnou do vedlejší hospodářské činnosti.
Ř 54 Příjmy z prodeje nemovitostí. Navýšení položky o 31 000 tis. Kč. Navýšení položky počítá s příjmem z prodeje 
pozemků v ulici Hrabanov.
Ř 67 Přírodní zahrady ve školách a školkách dotace MŠ Dráček. Zrušení položky ve výši 500 tis. Kč. Dotace byla zaslána 
již na konci roku 2021 přímo na účet MŠ Dráček.
Ř 70 Dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje. Zrušení položky ve výši 400 tis. Kč. Dotace byla 
poskytnuta již na konci roku 2021.
Ř 73 Převod z vedlejší hospodářské činnosti. Navýšení položky o 19 649 tis. Kč. Navýšení převodu je umožněno díky 
velkému přebytku na účtu vedlejší hospodářské činnosti.

Výdaje provoz:
Ř 84 Údržba chodníků. Navýšení položky o 800 tis. Kč. Důvodem pro navýšení je zvýšená potřeba oprav chodníků ve 
městě.
Ř 103 Čištění vodních toků a svodnic. Navýšení položky o 2 200 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je potřeba 
dokončení vyčištění toku IDVT 10179451.
Ř 131 ŠJ Scolarest. Zrušení položky ve výši 990 tis. Kč. Na doporučení auditora přesouváme veškeré položky spojené se 
školní jídelnou do vedlejší hospodářské činnosti.

Výdaje investice:
Ř 373 PD Za Zámkem II. etapa. Navýšení položky o 450 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je potřeba změny rozsahu 
prací (průzkumy, dodatečné požadavky na přípojky a úpravu vedení sítí apod.)
Ř 374 PD Brandlova. Vytvoření nové položky ve výši 450 tis. Kč. Důvodem pro zřízení položky je, že loni nebyl projekt 
dokončen a je potřeba zajistit finanční krytí dle SoD.
Ř 378 Chodníky Družstevní. Snížení položky o 3 000 tis. Kč. Návrh na snížení položky je z důvodu potřeby snížit 
výdajovou část rozpočtu.
Ř 380 Mírová (VaK, chodníky, VO sadové úpravy). Snížení položky o 9 200 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je 
skutečnost, že v loňském roce byla profinancována větší část stavby, než byl předpoklad.
Ř 381 ČSA (VaK, chodníky, VO sadové úpravy). Vytvoření nové položky ve výši 9 500 tis. Kč. Důvodem pro vytvoření nové 
položky jsou nedořešené vztahy ze smlouvy o dílo (vady a nedodělky reklamace).
Ř 386 Park 30. výročí osvobození. Navýšení položky o 5 000 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je skutečně 
vysoutěžená cena.
Ř 391 Vrt Kovona. Zrušení položky ve výši 1 500 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je z důvodu potřeby snížit výdajovou 
část rozpočtu.
Ř 395 PO Výměna přívodního potrubí k vodojemu. Zrušení položky ve výši 7 000 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je z 
důvodu potřeby snížit výdajovou část rozpočtu.
Ř 406 MŠ Čtyřlístek - nová střešní krytina. Vytvoření nové položky ve výši 2 000 tis. Kč. Důvodem pro vytvoření nové 
položky je požadavek ředitelky MŠ Čtyřlístek a špatný stav střechy.
Ř 407 Č.p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity). Navýšení položky o 4 500 tis. Kč. Důvodem pro navýšení jsou 
vícepráce při realizaci stavby.
Ř 414 PD ZŠ TGM rozšíření kapacity. Zrušení položky ve výši 300 tis. Kč z důvodu dokončení PD již v roce 2021.
Ř 416 ŠJ Scolarest - multifunkční pánev. Zrušení položky ve výši 750 tis. Kč. Na doporučení auditora přesouváme 
veškeré položky spojené se školní jídelnou do vedlejší hospodářské činnosti.

Bod programu č. 11



Ř 417 ŠJ Scolarest - varný kotel 250 l. Zrušení položky ve výši 700 tis. Kč. Na doporučení auditora přesouváme veškeré 
položky spojené se školní jídelnou do vedlejší hospodářské činnosti.
Ř 423 Sportovní hala. Navýšení položky o 12 000 tis. Kč. Důvodem pro navýšení jsou vícepráce při realizaci stavby.
Ř 429 PD Přístaviště. Zrušení položky ve výši 300 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je důvodu potřeby snížit výdajovou 
část rozpočtu.
Ř 433 Příprava výstavby bytových domů. Zrušení položky ve výši 500 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je z důvodu 
potřeby snížit výdajovou část rozpočtu.
Ř 436 Rekonstrukce sálu v ulici Masarykova č.p. 582. Snížení položky o 14 700 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je z 
důvodu potřeby snížit výdajovou část rozpočtu.
Ř 440 Výkup nemovitostí. Snížení položky o 4 500 tis. Kč. Důvodem snížení je informace z odboru správy majetku, který 
nepředpokládá velký výkup pozemků v roce 2022.
Ř 441 ZOO koutek v zámeckém parku. Zrušení položky ve výši 2 000 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je z důvodu 
potřeby snížit výdajovou část rozpočtu.
Ř 442 Jedličkův dům čp. 13 realizace. Snížení položky o 6 000 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je skutečnost, že v 
loňském roce byla profinancována větší část stavby, než byl předpoklad.
Ř 446 PD a zasíťování Hrabanova. Navýšení položky o 200 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je potřeba změny 
rozsahu prací (průzkumy, dodatečné požadavky na přípojky a úpravu vedení sítí apod.)
Ř 450 Protipovodňový plán města a ORP Lysá n. Labem. Snížení položky o 800 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je 
skutečnost, že projekt už byl z velké části proplacen v loňském roce.
Ř 462 Vzduchotechnika v budově MěÚ. Navýšení položky o 1 500 tis. Kč. Důvodem pro navýšení jsou vícepráce při 
realizaci stavby.

Ř 465 Zdroje z minulého roku. Snížení položky o 31 399 tis. Kč dle skutečné výše zůstatků na běžných účtech města k 
31. 12. 2021.
Ř 469 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – úvěr. Snížení položky o 31 000 tis. Kč dle skutečné výše vyčerpaného
úvěru k 31. 12. 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
1. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

24. 1. 2022 Projednáno RM

52 souhlasí

Dosavadní rozhodnutí:
1. rozpočtové opatření bude projednáno finančním výborem dne 27.1.2022

Bod programu č. 11



Město Lysá nad Labem 
Úprava rozpočtu - 1. rozpočtové opatření
Schválen v ZM dne 8.12.2021

Rozpočet 

2022

v tis. Kč

Třída

1 Daňové příjmy 171,217

2 Nedaňové příjmy 16,282

3 Kapitálové příjmy 25,000

4 Přijaté dotace + financování 102,554

CELKEM 315,053

Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů

10 Zemědělství a lesní hospodářství -870

22 Pozemní komunikace a doprava -26,425

23 Vodní hospodářství -9,840

31-32 Vzdělávání -29,601

33 Kultura -14,155

34 Tělovýchova a zájmová činnost -5,385

35 Zdravotnictví a prevence -100

41-43 Dávky a podpory, sociální péče -2,740

36 Bydlení a komunální služby -26,370

37 Ochrana životního prostředí -23,750

53 Bezpečnost a veřejný pořádek -12,890

55+52 Požární ochrana -4,002

61 Činnost místní správy -91,740

63 Finanční operace -11,900

PROVOZ celkem -259,768

Oddíl REKAPITULACE investičních výdajů

22 Pozemní komunikace vč.projektů -83,300

23 Vodní hospodářství -49,277

31-32 Vzdělávání -48,070

33 Kultura -100

34 Tělovýchova a zájmová činnost -74,400

36+43+37 Bydlení a kom. služ., soc. péče, protip. plán -49,780

53 Bezpečnost a veřejný pořádek -1,600

61 Vnitřní správa -29,857

INVESTICE celkem -336,384

REKAPITULACE příjmů a výdajů

Příjmy běžného roku 315,053

Zdroje z min.roku 82,399

Čerpání úvěru 198,000

Výdaje provozní a invest.běž. roku -596,152

Převod z fondu rezerv 0

Převod ze Sociálního fondu 700



rozdíl 0



1. rozpočtové opatření

Rozpis rozpočtu na rok 2022

Rozpočet 

2022

Paragraf Položka Název v tis. Kč

315,053

1. Daňové příjmy 171,217

1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků 24,000

1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti - podle počtu zaměstnanců 1,700

1112 Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 1,600

1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2,042

1121 Daň z příjmů právnických osob 29,000

1122 Daň z příjmů z právnických osob za obce 7,000

1211 Daň z přidané hodnoty 85,000

1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 16

1340 Poplatek za odstraňování komunál. odpadu 5,000

1341 Poplatek ze psů 160

1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 164

1344 Poplatek ze vstupného 245

1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 190

1361 Správní poplatky 4,800

1381 Odvod z výherních hracích přístrojů 5,600

1511 Daň z nemovitostí 4,700

2. Nedaňové příjmy 16,282

2144 2111 Příjmy z poskytování služeb - reklama 140

2144 2111 Příjmy za používání Biketoweru 300

3113 2111 Příjmy z poskytování služeb přeúčtování plynu ZŠ Komenského 350

3319 2111 Příjmy ze vstupného z kultur. akcí 300

3349 2111 Příjem z Listů (inzerce) 100

3632 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví za hroby 200

3722 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Sběrný dvůr 100

3639 2119 Věcná břemena 250

6409 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 649

6310 2141 Příjmy z úroků 150

2169 2212 Sankční platby - příjmy z pokut živnostenský úřad 10

2169 2212 Sankční platby - příjmy z pokut stavebních 100

2299 2212 Sankční platby - příjmy z pokut dopravních 3,000

2299 2212 Sankční platby - příjmy z pokut dopravních - radar 8,000

3769 2212 Sankční platby - příjmy z pokut životní prostředí 40

5311 2212 Sankční platby - příjmy z pokut Městská policie 500

6171 2212 Sankční platby - příjmy z pokut odbor vnitřních věcí 90

6171 2212 Příjmy z pokut odbor vnitřních věcí - přestupky 30

1014 2321 Dary na psí útulek 3

3319 2321 Dary na ples 50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM



Paragraf Položka Název v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3319 2321 Dary na ohňostroj 100

6409 2321 Příjmy Lysá Žije 50

3725 2324 Příjmy z poskyt. služeb - EKO-KOM příspěvek na separ.sběr 700

3141 ŠJ Scolarest 990

6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy - pohřebné, plakáty, pojistné události 30

2420 Splátky půjček z fondu modernizace 50

3. Kapitálové příjmy 25,000

3639 3111 Příjmy z prodeje nemovitostí 25,000

4. Přijaté dotace 102,554

4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 27,543

4116 Dotace na sociálně právní agendu dětí UZ 13024 4,632

4116 Dotace na památkovou zónu 400

4116 Dotace z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pro OKÚ a 

obce

300

4116 Dotace Hasiči 150

4116 Dotace na výkon sociální práce UZ 13015 618

4121 Transfery od obcí pro hasiče - Stratov 10

4121 Transfery od obcí pro hasiče - Jiřice 10

4121 Transfery od obcí pro hasiče - Ostrá 10

4216 Dotace na umístění vzduchotechniky a rekuper. v budově MěÚ 3,509

4216 Dotace na rekonstrukci a vystrojení vodojemu 19,000

4216 Přírodní zahrady ve školách a školkách dotace MŠ Dráček 500

4216 Dotace na rekonstrukci ul. Mírová + ČSA 4,900

4216 Dotace na rekonstrukci historické části radnice v Lysé n.Labem 10,073

4222 Dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje 400

4116.4216 Dotace na projekt Komunikace s občany a elektronizace procesů 3,297

6330 4134 Převod z účtu Sociálního fondu 700

6330 4131 Převod z vedlejší hospodářské činnosti 26,502

596,152

259,768

10 1. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 870

1014 Útulek pro psy a kočky 220

1069 Pozemkové úpravy 650

2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 36,265

22 Pozemní komunikace a doprava

2212 Údržba komunikací 9,000

2212 Čistota města – úklid komunikací 4,250

2212 Čistota města na svoz odpadů org. 5025 pytlový sběr 400

2219 Údržba chodníků 7,500

2219 Provoz parkoviště P+R 375

2223 Radar - provoz 2,000

2229 Dopravní značení 900

2292 Výdaje na dopravní obslužnost 2,000

22 Celkem 26,425

23 Vodní hospodářství a odvádění a čištění odpadních vod
2310 Výměna vodoměrů 300
2310 Matematický model vodovodu města 1,800
2321 Monitorovací kampaň v povodí a ve stokové síti 500

2321 PO-ČOV obnova odstředivky kalu 110

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

CELKEM



Paragraf Položka Název v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
2321 PO Obnova technologie ČSOV 180
2321 PO Sanace kanalizace s ohledem na balastní vody (u. Dohalského) 1,000
2321 Čištění uličních vpustí 500

2321 Rezerva havárie VaK 2,000
2321 Připojení vod. a kanal. přípojek na ČOV 150

2321 Kompenzace občanům nepřipojeným na kanalizaci 100
2321 Podíly města na nových řadech VaK 1,000
2321 PO - průběžné čištění kanalizace (min. 2 km/rok) 1,200
2333 Čištění vodních toků a svodnic 1,000
23 Celkem 9,840

3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 99,361
3111 Zařízení předškolní výchovy

3111 Elektřina školky 300

3111 MŠ Dráček - vila 3,500

3111 MŠ Pampeliška neinvestiční příspěvek 1,500

3111 MŠ Mašinka neinvestiční příspěvek 1,150

3111 MŠ Čtyřlístek neinvestiční příspěvek 2,131

3111 MŠ Dráček neinvestiční příspěvek 1,500

3111 Celkem 10,081

3113 Základní školy

3113 Elektřina školy 450

3113 Pojištění budov a aut školství 100

3113 ZŠ B. H. - vybavení tříd 1,300

3113 ZŠ JAK - výmalba 1PP jídelny 100

3113 ZŠ Komenského neinvestiční příspěvek 9,500

3113 ZŠ Hrozného neinvestiční příspěvek 3,700

3111.3113 Drobné opravy ve školkách a školách 400

3113 Program volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá 

nad Labem

500

3113 Celkem 16,050

3117 První stupeň základních škol

3117 ZŠ TGM Litol neinvestiční příspěvek 1,200

3117 Celkem 1,200

3122 Střední odborné školy

3122 Obchodní akademie  neinvestiční příspěvek 80

3122 Celkem 80

3141 Školní stravování

3141 ŠJ Scolarest 990

3141 Celkem 990

3231 ZUŠ

3231 ZUŠ  neinvestiční příspěvek 1,200

3231 Celkem 1,200

31+32 Celkem školství 29,601

33 Kultura

Filmová tvorba,distribuce, kina

3313 Revize,drobné opravy,údržba kina 400

3313 Příspěvek na činnost kina 900

Činnosti knihovnické

3314 MěK neinvestiční příspěvek 4,000

Ostatní záležitosti kultury



Paragraf Položka Název v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3319 Publikace Modernizace trati Lysá - Čelákovice 300

3319 Ostatní činnost v kultuře + Listy 995

3319 Program na podporu kultury 410

3319 Provoz TIC 1,800

3319 Vánoční osvětlení 350

3319 Kultura propagace, marketing 550

3319 Odměna za vedení kroniky 50

3319 Program na činnost společenských organizací 950

3319 Dotisk publikací 100

3319 Kulturní akce pořádané a spolupořádané městem 1,080

3319 Ohňostroj z darů 100

3319 Městské slavnosti Lysá žije 2022 800

3319 Ples města 300

3319 Příspěvek na rozvoj cest. ruchu v Polabí 10

Zachování a obnova kulturních památek

3322 Opravy drobných památek,kapličky,křížky 60

3322 Obnova památek 400

3322 Program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové 

zóně města a budov, které jsou památkově chráněné v 

katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území 

Litol“

600

33 Celkem: 14,155

Sportovní zařízení v majetku obce

3412 Údržba sportovních areálů,dětských hřišť,platy správců 2,000

3412 Doplnění prvků na dětská hřiště 550

3412 Propagace sportovních projektů 100

Ostatní sportovní činnost

3419 Program na činnost sportovních organizací 2,000

3419 Prvomájový dostih cena města 150

3419 Příspěvek na činnost OS Hippodrom 135

3419 Program na podporu sportu a volného času 200

Ostatní zajmová činnost a rekreace

3429 Zájmová činnost seniorů 250

34 Celkem: 5,385

35 Zdravotnictví a prevence

3541 Primární prevence školy 50

3599 Odměna pro bezpříspěvkové dárce krve 50

35 Celkem zdravotnictví a prevence 100

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Bytové hospodářství

3612 Služby exekutora, soudní poplatky 120

3612 Průkazy energetické náročnosti budov 400

3612 Odchyt holubů a deratizace 450

Veřejné osvětlení  

3631 Elektrická energie osvětlení 5,600

3631 Veřejné osvětlení - údržba 1,200

3631 VO obměna 700

Pohřebnictví



Paragraf Položka Název v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3632 Údržba hřbitova 2520 350

3632 Oprava hřbitovní zdi další etapa 300

Územní plánování

3635 Územně analytické podklady 250

3635 Digitální a technická mapa 150

3635 Expertízy a posudky pro stavební úřad 40

3635 Územní studie 200

3635 Územní plán 500

3635 Stavební úřad výdaje spojené s nutnou údržbou cizího majetku 100

3635 Regulační plány 100

Komunální služby a územní rozvoj

3639 Členský příspěvek do Mikroregionu 260

3639 Deponie autovraky 500

3639 Dotace z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pro OKÚ a 

obce

300

3639 Oprava střechy a elektroinstalace v garážích TS 500

3639 Vrata do dvora TS 250

3639 Vybavení domu č.p.13 - ped.psych.poradna 700

3639 Provoz biketoweru 700

3639 Mzdy-dohody správy majetku a parkoviště 400

3639 Oprava městského mobiliáře 700

3639 Údržba majetku 1,400

3639 Drobné projekty 500

3639 Údržba WC a úklid firma Yabok 620

3639 Vydaje provozní pro Technickou skupinu 6,000

3639 Materiál a potřeby vč. ochraných pomůcek pro potřeby města 250

3639 Pronájem profilu zadavatele 30

3639 Zpracování žádostí o dotace, studie posudky 2,000

3639 Program na podporu podnikatelů 500

3639 Služby právníka 300

36 Celkem 26,370

37 Ochrana životního prostředí

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 Kontejnery org. 2000 450

3722 Separační dvůr org. 2001 3,750

3722 Tříděný sběr org. 2002 svoz tříděného odpadu 4,500

3722 Svoz popelnic org. 2519 5,000

3722 Provoz zařízení a údržba kompostárny 250

3722 Zajištění plnění cílů plánu odpad. hosp. 850

Ochrana druhů a stanovišť

3741 Geometrické plány org. 2006 250

3741 Odborné posudky 100

3741 Označení památných stromů 10

3741 Náhrada škod z činnosti mysl., lesní, ryb. stráže 10

3741 Laboratorní rozbory pro státní správu 10

3741 Odborné posudky pro životní prostředí 20

3741 Životní prostředí program EVVO 50

3741 Příspěvek na myslivost - léčiva, pasti 25

3741 Ochrana druhů a stanovišť 20

3741 Odstranění nebezpečných odpadů skládky,ekolog.havárie 30



Paragraf Položka Název v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3741 Příspěvek na stanici hendikepovaných živočichů 15

3741 Odchyt živočichů 10

Chráněné části přírody

3742 Údržba parků 1,200

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 Veřejná zeleň včetně údržby zámeckých teras 4,900

3745 Výsadba nové zeleně 500

3745 Nové nádoby na zeleň 700

3745 Odborná údržba stromů 400

3745 Rozvody vody automatické závlahy 50

3745 Revitalizace městských pozemků 350

3745 Údržba městských lesů 300

37 Celkem 23,750

4. SOCIÁLNÍ VĚCI 2,740

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4339 Věcné dary pro děti v institucionální péči 15

Soc. pomoc osobám v hm. Nouzi a obč. soc. nepřizpůs.

4341 Charitativní program org. 1065 200

4341 Sociální pomoc nepřizpůsob. pohřby 55

4341 Příspěvek na pečovatelskou službu 1,250

4341 Dotace pro Semiramis centrum rodinného poradenství 50

4341 Domácí hospic Nablízku 100

4341 Služby dětského psychologa 170

Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

4399 Projekt Senior taxi 900

43 Celkem 2,740

5. OBRANA, BEZPEČNOST 16,892

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Ceniny 15

5311 Drobný hmotný majetek 240

5311 Knihy a tisk 50

5311 Materiál 80

5311 Náhrady mzdy v době nemoci 70

5311 Nákup služeb 70

5311 Oděvy 180

5311 Opravy a údržba 350

5311 Platy zaměstnanců 8,600

5311 Pohonné hmoty 120

5311 Poštovní služby 5

5311 Povinné poj. na sociální zabezpečení 2,100

5311 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 800

5311 Služby peněžních ústavů pojištění 10

5311 Služby telekomunikací 100

5311 Školení a vzdělávání 100

53 Celkem 12,890

Krizová opatření

5213 Prvotní náklady na řešení krizové situace - mimořádné události 500

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Drobný hmotný majetek 312



Paragraf Položka Název v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
5512 El. energie 325

5512 Materiál 420

5512 Nákup služeb 90

5512 Oděvy 200

5512 Opravy, údržba 300

5512 Platy zaměstnanců 800

5512 Plyn 210

5512 Pohonné hmoty 250

5512 Pojistné 70

5512 Povinné pojistné na sociální pojištění 20

5512 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 10

5512 Refundace mezd 30

5512 Služby školení a vzdělávání 100

5512 Telekomunikace 65

5512 Vodné, stočné 50

5512 Oprava hasičské zbrojnice 150

5512 Opravy a rozšíření integ. varovného rozhlasu 70

5512 Revize elektro, plyn, hromosvody, komíny 30

55+52 Celkem 4,002

6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 103,640

Zastupitelstva obcí

6112 Zastupitelstvo obcí mzdy 3,994

6112 Povinné pojistné sociální 980

6112 Povinné pojistné zdravotní 380

6112 Stravenkový paušál -uvol.funkc. 21

6112 Věcné dary a ošatné vč. odb. kultury 80

6112 Na činnost osadního výboru Dvorce 60

6112 Na činnost osadního výboru Řehačka 60

6112 Na činnost osadního výboru Byšičky 60

Činnost místní správy

6171 Cestovné 100

6171 DHDM včetně náhradního plnění 1,400

6171 Výdaje na Sociálně právní ochranu dětí UZ 13024 4,632

6171 Výdaje na výkon sociální práce UZ 13015 618

6171 Drobný hmotný majetek – informatici ORJ 110 440

6171 El. energie 650

6171 Knihy a tisk 70

6171 Materiál vč. náhradního plnění 850

6171 Materiál informatici ORJ 110 180

6171 Náhrady mezd v době nemoci 500

6171 Nákup kolků 10

6171 Nákup služeb 2,200

6171 Nákup služeb informatici ORJ 110 3,450

6171 Nákup služeb Thermoservis 750

6171 Oděvy 30

6171 Ochranné pomůcky 15

6171 Odvody za neplnění povinnosti zaměst. 60

6171 Opravy a údržba kopírek, servis HW ORJ 110 50

6171 Ostat. osobní výdaje, dohody o prac. čin. 1,400



Paragraf Položka Název v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
6171 Platy zaměstnanců 42,225

6171 Pohonné hmoty 220

6171 Pohoštění - RF 300

6171 Pojistné 430

6171 Povinné pojistné soc. pojištění 10,480

6171 Povinné pojistné zdravot. pojištění 4,080

6171 Programové vybavení ORJ 110 100

6171 Služby pošt 1,200

6171 Služby telekomunikací 550

6171 Stravenkový paušál 1,200

6171 Soudní poplatky 20

6171 Školení a vzdělávání 650

6171 Údržba aut 100

6171 Věcné dary a ošatné vč. kultur. odboru 40

6171 Vodné, stočné 250

6171 Sociální fond příspěvek 2,100

6171 Spolupráce s partnerskými obcemi 270

6171 Nákup služeb - znalec. posudky a překlady odbor dopravy 290

6171 Údržba budovy MěÚ zajišťuje OSM - opravy, malování,dlažby,lina 1,000

6171 Komunikace s občany a elektronizace procesů 1,895

6171 Nový web města města vč. další propagace 300

6171 Rekonstrukce radnice - vybavení 1,000

61 Celkem 91,740

6310 Obecné příjmy a výdaje z bankovních operací

6310 Bankovní poplatky 300

6310 Závazková odměna + úroky úvěr 3,750

6330 5342 Sociální fond - zapojení úč. zůstatku 700

6399 Ostatní finanční operace

6399 5365 Daň z nemovitosti 150

6399 5365 Daň z příjmu obce 7,000

63 Celkem 11,900

336,384

2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 132,577

22 Silnice

2212 Záloha oddílu - rezerva 2,000

2212 Rekonstrukce ulice Průběžná 3,500

2212 PD Komenského 500

2212 PD Za Zámkem II. etapa 200

2212 PD Brandlova 0

2212 Za Zámkem II etapa 3,600

2212 Příprava revitalizace nového sídliště 800

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219 Chodníky Družstevní 4,000

2219 Poděbradova cyklostezka 400

2219 Mírová (VaK, chodníky, VO sadové úpravy) 52,000

2219 ČSA (VaK, chodníky, VO sadové úpravy) 0

2219 Pěší a cyklodoprava přes Labe 500

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)



Paragraf Položka Název v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
2219 Cyklo podél Labe vč. napojení přístaviště 1,000

2219 PD Dokončení průtahu městem Jedličkova 1,000

2219 P+R na Litolské straně 800

2219 Park 30. výročí osvobození 13,000

22 Celkem 83,300

23 Pitná voda a Odvádění a čištění odpadních vod

2310 Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 32,000

2310 PI - geodet. zaměření vodovodu pro veř. potřebu 500

2310 Vrt Kovona 1,500

2310 Zpracování provozního řadu vodovodu, vč. analýzy 150

2310 PO Oprava vodoměrné šachty č. 1,2,3,5 3,697

2310 PO Výměny sekčních uzavíracích armatur 2,000

2310 PO Výměna přívodního potrubí k vodojemu 7,000

2321 PO-ČOV snímací sonda biologické linky 800

2321 Odběrník vzorků na obtok ČOV 230

2321 PD-stávajíci stav odleh.komor 400

2321 PD VaK v průmyslové zóně 500

2321 PO - PD opravy oddělovacích komor dešťových vod 500

23 Celkem 49,277

3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 172,350

31+32 Vzdělávání

3111 Mateřské školy

3111 Realizace MŠ Drážky 1,000

3111 MŠ Čtyřlístek - nová střešní krytina 0

3111 Č.p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity) 17,000

3113 Základní školy

3113 Posílení tlaku vody v ZŠ J.A.K. včetně PD 400

3113 ZŠ Komenského - pav G - rek. Vak, topení, elektro 2,800

3113 ZŠ Hrozného 12 - PD Rekonstrukce budovy dílen 120

3113 Rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK 25,000

3117 První stupeň základních škol

3117 PD ZŠ TGM rozšíření kapacity 300

3141 Školní stravování

3141 ŠJ Scolarest - multifunkční pánev 750

3141 ŠJ Scolarest - varný kotel 250l 700

31+32 Celkem 48,070

33 Zachování a obnova kulturních památek

3322 Příspěvek fyzickým a právnickým osobám 100

33 Celkem: 100

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

3412 Sportovní hala 70,000

3412 Skatepark 1,500

3412 PD areál Čechova 800

3419 Ostatní sportovní činnost

3419 Investiční program pro spolky v Lysé nad Labem 1,000

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429 PD Přístaviště 300

3429 Vývaziště v Litoli včetně úpravy okolí 800

34 Celkem: 74,400



Paragraf Položka Název v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

CELKEM
3612 Bytové hospodářství

3612 Příprava výstavby bytových domů 500

3613 Nebytové hospodářství

3613 PD čp. 268 a konírny 800

3613 Rekonstrukce sálu v ulici Masarykova č.p. 582 15,000

3632 Pohřebnictví

3632 Kolumbárium 2,500

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639 Výkup nemovitostí 5,000

3639 ZOO koutek v zámeckém parku 2,000

3639 Jedličkův dům čp.13 realizace 20,000

3639 Vybavení technické skupiny zařízení nad 40 tis. Kč 500

3639 Parkovací systém 500

3639 Participativní rozpočet 500

3639 PD a zasíťování Hrabanova 1,000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 Obnova velkoobjemových kontejnerů 250

3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

3744 Protipovodňový plán města a ORP Lysá n. Labem 1,000

4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

4399 Sociální investiční program 230

36+37+43 Celkem: 49,780

53. Bezpečnost a veřejný pořádek 1,600

5311 Modernizace MKDS 800

5311 Nákup služebního vozidla 800

6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 29,857

6171 FortiGate - ochranu proti hrozbám na úrovni sítě 205

6171 Programové vybavení informatici (docházka, nový web města) 150

6171 Rekonstrukce radnice 20,000

6171 Komunikace s občany a elektronizace procesů 3,002

6171 Vzduchotechnika v budově MěÚ 6,500

PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU CELKEM 315,053
Zdroje z minulého roku 82,399
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU CELKEM -596,152
Rozdíl 0

Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek) -83,099

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr od České 

spořitelny, a.s. Smlouva o poskytnutí úvěru byla schválena na ZM 

dne 21.10.2020, Usn č. 150

198,000

8115 Převod z Fondu rezerv 0

8115 Převod ze Sociálního fondu 700

Financování  (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)

8115 82,399

rozdíl

Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-

zvýšení)- zapojení fin.prostředků z hospodaření min.let do 

rozpočtu

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ



Vedlejší hospodářská činnost údaje v tis. Kč

ORG Tržby 2022

Stav na účtu k 1.1. 59,800

82 Příjmy z bytového fondu p. Crhová 35,000

85 Nájem za kotelny Milovice a Lysá BF 381

22 Penále 10

708 Faxování kopírování 1

714 Tržby z pronájmu tělocvičny, školství 50

716 Tržby z pronájmu vodovodních řadů 16,303

718 Tržby z prodeje dříví 40

719 Tržby z pronájmu nebyt.prostor vnitřní odbor 40

720 kopírování stavební úřad 1

727 Tržby z pultu centrální ochrany 252

739 Tržby z pronájmu nebytových prostor 11,000

787 Tržby z prodeje knih 2

2539 Prodej - stříbrná mince 1

ŠJ Scolarest 990

78 Vyúčtování za služby z minul. let (byty) 20
Nezařazené ORG 0000 150

CELKEM 124,041

Provozní náklady

3230 Budova Privum a Callypso provozní výdaje 300

95 Opravy a údržba byt.fondu Lysá n.L. 1,000

739 Náklady na služby v nebytových prostorách 550

93 Náklady na správu domu čp.214 vč.procent 550

86 Náklady na úklid ve Vichrově vile správce 10

88 Opravy v nebytových prostorách 550

96 Náklady na správu bytů p.Crhová 530

101 Oprava a údržba byt.fondu Milovice + zařiz. předměty 2,700

105 Vichrova vila okna a opravy 4,000

1053 Opravy bytových jader v Milovicích 500

103 elektřina Lysá n.L. byty 350

106 Teplo Lysá n.L. 750

115 služby osvětlení Milovice byty 500

118 Teplo Milovice byty 4,200

102 Služby, byty, Lysá n.L. - výtah 5

104 Služby, byty, Lysá n.L. - úklid a správa 350

109 Byty Lysá n.L., služby - voda a komíny 200

114 Služby, byty, Milovice - výtahy 300

116 Služby, byty, Milovice -úklid a správa 500

117 Služby, byty, Milovice - voda 2,700

718 Oprava kotelen BF 400

ŠJ Scolarest 2,440

803 Odvod DPH na FÚ 8,123

78 Vratky přeplatků v bytech z minul. let (byty) 4,000

Nezařazené ORG 0000 250

CELKEM provoz 35,758

Rekapitulace

Tržby z hospodářské činnosti 124,041

Náklady hospodářské činnosti -35,758

Převod do příjmů rozpočtu města -46,151

Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 42,132
(dosud nevyúčtované zálohy za teplo,služby v bytech a nebyt.prostorách)



Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2022 

Zastupitelstvu města je předkládán návrh na rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Příjmy: 

Ř 50 ŠJ Scolarest. Zrušení položky ve výši 990 tis. Kč. Na doporučení auditora přesouváme 

veškeré položky spojené se školní jídelnou do vedlejší hospodářské činnosti. 

Ř 54 Příjmy z prodeje nemovitostí. Navýšení položky o 31 000 tis. Kč. Navýšení položky 

počítá s příjmem z prodeje pozemků v ulici Hrabanov. 

Ř 67 Přírodní zahrady ve školách a školkách dotace MŠ Dráček. Zrušení položky ve výši 

500 tis. Kč. Dotace byla zaslána již na konci roku 2021 přímo na účet MŠ Dráček. 

Ř 70 Dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje. Zrušení položky ve výši 400 

tis. Kč. Dotace byla poskytnuta již na konci roku 2021. 

Ř 73 Převod z vedlejší hospodářské činnosti. Navýšení položky o 19 649 tis. Kč.  Navýšení 

převodu je umožněno díky velkému přebytku na účtu vedlejší hospodářské činnosti. 

Výdaje provoz: 

Ř 84 Údržba chodníků. Navýšení položky o 800 tis. Kč. Důvodem pro navýšení je zvýšená 

potřeba oprav chodníků ve městě.  

Ř 103 Čištění vodních toků a svodnic. Navýšení položky o 2 200 tis. Kč. Důvodem pro 

navýšení položky je potřeba dokončení vyčištění toku IDVT 10179451. 

Ř 131 ŠJ Scolarest. Zrušení položky ve výši 990 tis. Kč.  Na doporučení auditora přesouváme 

veškeré položky spojené se školní jídelnou do vedlejší hospodářské činnosti. 

Výdaje investice: 

Ř 373 PD Za Zámkem II. etapa. Navýšení položky o 450 tis. Kč. Důvodem pro navýšení 

položky je potřeba změny rozsahu prací (průzkumy, dodatečné požadavky na přípojky a úpravu 

vedení sítí apod.) 

Ř 374 PD Brandlova. Vytvoření nové položky ve výši 450 tis. Kč. Důvodem pro zřízení 

položky je, že loni nebyl projekt dokončen a je potřeba zajistit finanční krytí dle SoD. 

Ř 378 Chodníky Družstevní. Snížení položky o 3 000 tis. Kč. Návrh na snížení položky je 

z důvodu potřeby snížit výdajovou část rozpočtu. 



Ř 380 Mírová (VaK, chodníky, VO sadové úpravy). Snížení položky o 9 200 tis. Kč. 

Důvodem pro snížení položky je skutečnost, že v loňském roce byla profinancována větší část 

stavby, než byl předpoklad. 

Ř 381 ČSA (VaK, chodníky, VO sadové úpravy). Vytvoření nové položky ve výši 9 500 tis. 

Kč. Důvodem pro vytvoření nové položky jsou nedořešené vztahy ze smlouvy o dílo (vady a 

nedodělky reklamace). 

Ř 386 Park 30. výročí osvobození. Navýšení položky o 5 000 tis. Kč. Důvodem pro navýšení 

položky je skutečně vysoutěžená cena. 

Ř 391 Vrt Kovona. Zrušení položky ve výši 1 500 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je 

z důvodu potřeby snížit výdajovou část rozpočtu. 

Ř 395 PO Výměna přívodního potrubí k vodojemu. Zrušení položky ve výši 7 000 tis. Kč. 

Návrh na zrušení položky je z důvodu potřeby snížit výdajovou část rozpočtu. 

Ř 406 MŠ Čtyřlístek - nová střešní krytina. Vytvoření nové položky ve výši 2 000 tis. Kč. 

Důvodem pro vytvoření nové položky je požadavek ředitelky MŠ Čtyřlístek a špatný stav 

střechy. 

Ř 407 Č.p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity). Navýšení položky o 4 500 tis. Kč. 

Důvodem pro navýšení jsou vícepráce při realizaci stavby. 

Ř 414 PD ZŠ TGM rozšíření kapacity. Zrušení položky ve výši 300 tis. Kč z důvodu 

dokončení PD již v roce 2021. 

Ř 416 ŠJ Scolarest - multifunkční pánev. Zrušení položky ve výši 750 tis. Kč. Na doporučení 

auditora přesouváme veškeré položky spojené se školní jídelnou do vedlejší hospodářské 

činnosti. 

Ř 417 ŠJ Scolarest - varný kotel 250 l. Zrušení položky ve výši 700 tis. Kč. Na doporučení 

auditora přesouváme veškeré položky spojené se školní jídelnou do vedlejší hospodářské 

činnosti. 

Ř 423 Sportovní hala. Navýšení položky o 12 000 tis. Kč. Důvodem pro navýšení jsou 

vícepráce při realizaci stavby. 

Ř 429 PD Přístaviště. Zrušení položky ve výši 300 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je důvodu 

potřeby snížit výdajovou část rozpočtu. 

Ř 433 Příprava výstavby bytových domů. Zrušení položky ve výši 500 tis. Kč. Návrh na 

zrušení položky je z důvodu potřeby snížit výdajovou část rozpočtu. 

Ř 436 Rekonstrukce sálu v ulici Masarykova č.p. 582. Snížení položky o 14 700 tis. Kč. 

Návrh na zrušení položky je z důvodu potřeby snížit výdajovou část rozpočtu. 

Ř 440 Výkup nemovitostí. Snížení položky o 4 500 tis. Kč. Důvodem snížení je informace 

z odboru správy majetku, který nepředpokládá velký výkup pozemků v roce 2022. 



Ř 441 ZOO koutek v zámeckém parku. Zrušení položky ve výši 2 000 tis. Kč. Návrh na 

zrušení položky je z důvodu potřeby snížit výdajovou část rozpočtu. 

Ř 442 Jedličkův dům čp. 13 realizace. Snížení položky o 6 000 tis. Kč. Důvodem pro snížení 

položky je skutečnost, že v loňském roce byla profinancována větší část stavby, než byl 

předpoklad. 

Ř 446 PD a zasíťování Hrabanova. Navýšení položky o 200 tis. Kč. Důvodem pro navýšení 

položky je potřeba změny rozsahu prací (průzkumy, dodatečné požadavky na přípojky a úpravu 

vedení sítí apod.) 

Ř 450 Protipovodňový plán města a ORP Lysá n. Labem. Snížení položky o 800 tis. Kč. 

Důvodem pro snížení položky je skutečnost, že projekt už byl z velké části proplacen v loňském 

roce. 

Ř 462 Vzduchotechnika v budově MěÚ. Navýšení položky o 1 500 tis. Kč. Důvodem pro 

navýšení jsou vícepráce při realizaci stavby. 

Ř 465 Zdroje z minulého roku. Snížení položky o 31 399 tis. Kč dle skutečné výše zůstatků 

na běžných účtech města k 31. 12. 2021. 

Ř 469 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – úvěr. Snížení položky o 31 000 tis. Kč dle 

skutečné výše vyčerpaného úvěru k 31. 12. 2021. 

Zpracoval Mgr. Jiří Havelka 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Usnesením č. 280 dne 18.04.2011 projednala RM pojmenování nové ulice v Lysé nad Labem, napojující se na ulici 
Poděbradova mezi areály Sport arsenálu a firmy Šimon - Kolman, která končí jako slepá u nového vjezdu do areálu 
společnosti Dywidag - Prefa, jako ulice „Průmyslová". Ze zápisu ZM ze dne 27.4.2011 je patrné, že název ulice byl takto 
ZM schválen.

Po dostavění komunikace od vjezdu H.A.N.S. Prefa, a.s. až k ulici Jedličkova vznikla potřeba přejmenování části ulice 
Průmyslová na ulici „OBCHODNÍ“. Ulice Obchodní se napojí na ulici Jedličkova a končit bude ulicí Na Mlíčníku. Od ul. Na 
Mlíčníku po ulici Poděbradova bude nadále ulice Průmyslová. V navrhované ulici Obchodní není dosud žádné číslo 
popisné. Přejmenování části ulice Průmyslové tedy nezpůsobí FO ani PO komplikace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
změnu názvu části ulice Průmyslová na nový název Obchodní, a to od křižovatky s ulicí Jedličkova po křižovatku s ulicí 
Na Mlíčníku, jak je zachyceno na přiloženém situačním zákresu.. Od ulice Na Mlíčníku po ulici Poděbradova bude nadále 
ulice Průmyslová.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 280 z 18.04.2011
Rada města

I. schvaluje
název ulice v Lysé n.L. „Průmyslová“,

II. doporučuje
ZM název ulice ke schválení.
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MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Foltýnová Hana (referentka pro kulturu, sport a dotační programy)

Důvodová zpráva:
Odbor ŠSVZaK předkládá návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - I. kolo a z 
Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - I. kolo. V rozpočtu města na rok 2022 bylo ZM 
schváleno 410 000 Kč pro Program na podporu kultury města Lysá nad Labem a pro Program na podporu sportu a 
volného času města Lysá nad Labem byla schválena částka 200 000 Kč. Do programu na kulturu odbor ŠSVZaK obdržel 8 
žádostí a navrhuje rozdělení částek ve výši 213 600 Kč, tzn. že do II. kola zbyde k rozdělení částka 196 400 Kč. Do 
programu na sport a volný čas odbor obdržel 8 žádostí a navrhuje rozdělení částek ve výši 173 500 Kč, tzn. že odbor dle 
Statutu k tomuto programu vyhlásí II. kolo, kde se rozdělí částka 26 500 Kč.
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch doporučila rozdělení dotací dle předloženého návrhu odborem ŠSVZaK.
Veřejnoprávní smlouvy budou připraveny odborem ŠSVZaK dle schváleného vzoru na základě usnesení ZM č.125 z 
9.9.2020 a budou schváleny právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem následovně:
FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,
Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,
Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,
Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši
20 000 Kč,
Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá
nad Labem, ve výši 9 000 Kč,
Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,
Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,

a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem následovně:
Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,
Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,
Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČO: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,
Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,
Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,
TAJV, z.s., IČO: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,
Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši
33 000 Kč,
Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem pro:
FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,
Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,
Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,
Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši
20 000 Kč,
Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá
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nad Labem, ve výši 9 000 Kč,
Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,
Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,

a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem pro:
Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,
Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,
Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČO: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,
Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,
Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,
TAJV, z.s., IČO: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,
Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši
33 000 Kč,
Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč do 15.2.2022,

III. pověřuje
pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Vazba na rozpočet města:

2022 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Kryto ORJ20 ODPA3319 ORG1095 POL5222 410 000,00 Kč

Program na podporu kultury města Lysá nad Labem

2022 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Kryto ORJ20 ODPA3419 ORG10343 POL5222 200 000,00 Kč

Program na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

5. 1. 2022 Komise Komise pro kulturu, sport a cestovní 
ruch

doporučuje ke schválení

17. 1. 2022 Projednáno RM

35 doporučuje ke schválení

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 35 z 17.1.2022
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem následovně:
FK Litol, mládež z.s., IČ: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,
Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČ: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,
Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČ: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,
Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši
20 000 Kč,
Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČ: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá
nad Labem, ve výši 9 000 Kč,
Ing. Klára Vondráková, Ph.D., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,
Rodinné centrum parníček, z.s., IČ: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,
a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem následovně:
Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČ: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,
Veslařský klub Lysá nad Labem z.s. IČ: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,

Bod programu č. 13



Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČ: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,
Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČ: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,
Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČ: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,
TAJV, z.s., IČ: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,
Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČ: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši
33 000 Kč,
Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČ: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč,
II. předkládá
Zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.
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Číslo
Organizace / 

Fyzická osoba
Projekt / Akce

Termín 

realizace 2021

Plánované 

náklady

Požadovaná 

dotace od 

města

Podíl dotace 

na nákladech 

v %            

(max. 80%)

Vstupné na 

akci (příjmy)

Obdržené 

dotace z PK  

v roce 2021

Vyúčtování 

dotace z loň. 

roku odevzdáno  

ANO/NE

Výsledek z 

loňského roku: 

Ztráta/Zisk

Datum 

doručení 

žádosti 

Návrh dotace 

odboru 

ŠSVZaK

Návrh dotace 

komise pro  

kulturu, 

cestovní ruch

Schválené 

dotace z 

RM

1.
FK Litol, mládež 

z.s.

50 let od založení 

oddílu kopané v Litoli
6/25/2022 73,000 Kč 55,000 Kč 75% dobrovolné 50,000 Kč

vraceli dotaci 50 

000 Kč
 - 11/29/2021 50,000 Kč 50,000 Kč 50,000 Kč

2.
Domácí hospic 

Nablízku, z.ú.

Benefiční akce pro 

hospic

leden-prosinec 

2022
65,000 Kč 52,000 Kč 80%  - 50,000 Kč

vraceli                

20 000 kč
 - 11/26/2021 50,000 Kč 50,000 Kč 50,000 Kč

3.
Fit Klub Lysá nad 

labem z.s.

RelaxFest 2022 - 

hudební festival
6/1/2022 100,000 Kč 30,000 Kč 30% 250,-  -  -  - 11/22/2021 30,000 Kč 30,000 Kč 30,000 Kč

4. SŠ OGD

Módní přehlídka + 

výstava výtvarných 

prací žáků školy

6/1/2022 121,000 Kč 25,000 Kč 21% 50,- 0 Kč  -   - 11/12/2021 20,000 Kč 20,000 Kč 20,000 Kč

5.
Ing. Lucie 

Pavlíčková

Tvoření s dětmi, 

Mikulášská nadílka

leden - 

prosinec 2022
14,000 Kč 10,000 Kč 71% 0 10,000 Kč vracela 815,-  - 11/29/2021 10,000 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč

6. Farní sbor ČCE Noc kostelů 6/10/2022 12,000 Kč 9,000 Kč 75% 0,- 10,000 Kč ano ztráta 2037,- 11/22/2021 9,000 Kč 9,000 Kč 9,000 Kč

7.
Ing. Klára 

Vondráková, PhD. 

Lysáček - dětský 

časopis 

leden - 

prosinec 2022
31,830 Kč 25,464 Kč 80%  -  -  -  - 11/29/2021 25,400 Kč 25,400 Kč 25,400 Kč

8. RC Parníček
Aktivity pro celé rodiny 

v roce 2022

duben - 

prosinec 2022
24,000 Kč 19,200 Kč 80%

vstupné dle 

jednotlivých 

akcí:

Čarodějnice 

0,-

Mikulášská 

b. 60,-

12,700 Kč vraceli 7 048,-  - 11/30/2021 19,200 Kč 19,200 Kč 19,200 Kč

CELKEM 440,830 Kč 225,664 Kč 132,700 Kč 213,600 Kč 213,600 Kč 213,600 Kč

*

Celkem 410 000 Kč Program na podporu kultury - v 1. kole může být rozděleno max. 80% = 328 000 Kč

Program na podporu kultury města Lysá nad Labem 
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Město Lysá nat 

Labem 

Městský úřad Lysá nad Lab� 
Došlo: 2021-11-22 13:29:21 

Č. J.: MULNL-ŠSK/97545/2021 
Listú: 3 Příloh: O 

I lml 11111 11111 11111 �Ill UII �IUI 11111 11111 11111 11111111 
2862f>.2021 

Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem 
tel.: 325 51 O 211. e-mail: podatelnara�mestolysa.cz 

Zádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu kultury 

města Lysá nad Labem" 
(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut) 

žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikající

NUTNO PŘEDLOŽIT (na požádání občanský prukaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 
Adresa: 
Datum narození: 
rč: 
Bank. spojení/č.účtu 1

: 

Telefon: 
E-mail:

b) Právnická osoba

Název: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lvsé nad Labem 
IČ: 47530316 
Sídlo: Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem 
BanJ... spojení/č. účtu 1 

Telefon:
E-mail:

s á . .  tatut rm zastuoce: 
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:
Identifikace osob
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl,
Jméno:
Adresa:
Telefon: 
E-mail:
Identifikace osob 
s podílem v této právnické osobě: 
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, 
a o výši tohoto podílu: 

Osoba oprávněná iedpat za o anizaci : 

(nutno doložit ko 
Jméno: 

Nám. B. Hrozného 442,289 22 Lysá n. L. L.L. 

J:arář sboru 



tAdresa: ITelefonní kontakt/e-mail 
' pokud nemáte účet proškrtněte 

Název akce/projektu 
-

Termín realizace 
Místo realizace: 
Celkové plánované náklady na akci/projekt 
Celkové plánované příjmy akce/projeltu 
Požadovaná výše dotace 
Bank. spojení/č. účtu žadatele : 
Výše vstupného: 

Noc kostelů 2022 
10.6.2022 
Farní sbor ČCE v Lysé nad Labem- areál 
12 000,-
o 

9 000,-
2400387805/20 I O 
o 

Zodpovědný or2anizátor akce/projektu; 

Jméno: 
Adresa: 
Telefonní kontakúe-mail : 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 
a) cíl akce/projektu Noc kostelů je celorepubliková akce. která nabízí čas a prostor k duchovnímu zastavení,objevování křesťanských hodnot a příležitost k rozhovoru a sdílení. Cílovou skupinou ječlovčk každého věku, každého vzdělání. jazyka, etnika, náboženství. V minulých ročnících se do areálu ČCE přišla podívat řada lidí, kteří by kostel nebo církevníobjekt v běžném čase nenavštívili. Cílem projeb.'tu (a i připraveného programu) je, aby se každýtakov}· návštěvník cítil dobře. A zároveň našel něco, co ho osloví a umožní mu prožít krásnýčas na krásném místě. Na Noc kostelů 2022 je připraven tento program:koncert tria R.ibelino program pro děti - prohlídka areálu výstava fotografií, příp. pohlednic s tématikou Lysé nad Labem (připraví František Hoť)
b) časový harmonogram (kdy bude akce/projekt zahájen,jak dlouho bude trvat. program, etapy akce/projektu.opakovatelnost. .. ) Farní areál bude otevřen v odpoledních hodinách, od 18 hodin. V 19.00 bude v prostorách evangelického kostela koncert dechového tria Ribelino ve složeníklarinet, fagot a hoboj. Zazní klasická hudba od období klasicismu po autory 20. století.�W.A. Mozart, J.Jbert, J. Francaix adalší. 
V průběhu večera si návštěvníci mohou prohlédnout areál. výstavu. či se zúčastnitkomentované prohlídky areálu. V plánu je i program pro děti a dle epidemiologické situace i občerstvení pro návštěvníky akce. Večer bude zakončen ztišením a modlitbou odhadem ve 



22-23 hod. v kostele katolickém.
c) způsob propagace
Výlep letákt".1. informace v lyských Listech a dalších městských zpravodajích či novinách,
F acebook. internetové stránky.

Jedná se o akci celorepublikovou. takže propagace akce ve sboru ČCE v Lysé nad Labem bude 
součástí brožur vytištěných za účelem celorepublikové propagace akce Noc kostelů a i 
přítomna na stránkách akce ·www.nockostelu.c1 
(V pi'lpadě obdrženi dotace však nemůžeme na celorepublikoV}ch materiálech garantovat uvedení vět), --Akce se 

koná za finanční podpory města Lysá nad Labem."). 

d) rozpočet projektu
12 000,-

Rozpis plánovaných nákladů 
(rozepište jednotlivé položky nákladů - technicl,é zajištění. honoráře vystupujících, ozvučení, materiál, 
propagace a jiné) 

Název položky Plánované náklady 

iVýstava 500.-
Euroklipy zakoupeny již v roce 2019 rovněž 

z dotace města. bude se jednat tedy jen o 
náklady na dokoupení materiálu, příp. zvětšení 
dokumentů.) 

Program pro děti 500.-
Koncert 

honorář 9000.-

Občerstvení pro účinkující + návštěvníky 2000.-
CELKEM 12 000.-

Rozpis plánovaných příimů 
(dotace. sponzoři. vstupné. účastnický poplatek a jiné): 

Název položky Příimv 
Dotace Města Lysá nad Labem 9 000,-
CELKEM 9 000.-

Prohlášení žadatele 

Prohlašujeme, že: 
a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového

programu z rozpočtu města Lysé n.L.,
b) nejsme dlužníky města,
c) všechny údaje uvedené" této žádosti jsou pra\'divé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání žádosti o dotaci z PK. realizaci projek'tu (akce) a ryúčto,ání dotace budeme

postupo\at podle Statutu - zá\azných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PK,
t), případě obdržení dotace budeme uvádět na \Šech propagačních materiálech souvisejících s tímto 

projektem logo města a poznámku: "Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem." 

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdružení): 
a) doklad opravňující předkladatele jednat za tuto organizaci



Damm podáni žádosti : ....................... Jméno a podpis žadatele: . , I 
'1> i'-

(V ptípadě organizace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za organizaci.). 'I 6.�

�

1�f EVAN�
� 

Tento vzor formuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 125 dne 9.9.2020. 
fS 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ- ŽÁDOST O DOTACI i 
. 

,:._!
� yUdělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Lalre.m'1 .. • -

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše• • -� 
osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 
V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 
s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 
správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo 
adresa provozovny, rodné číslo. 
K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města lysá nad Labem. 
Jaký je právní základ zpracování? 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 
práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 
Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 
veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších S let, nebude-li 
tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 
Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně 
odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz, popř. 
osobně či poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. 
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před 
jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce 
zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro 
splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 
Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 
orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 
platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít 
přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 
Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 
Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 
totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 
zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 
komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 
Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 
a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
b) právo osobní údaje opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup k osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a



i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan

Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BDO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.

420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz

Co to znamená, že mám právo vznést námitku? 

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo 

vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely 

přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování 

za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud 

neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a 

svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 

2016/679. 

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, 

že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci 

neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by 

nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem 

vstoupíte, či nikoliv. 

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a 

technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není 

ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, 

nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření 

správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje 

slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci 

rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s 

ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. 

Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese 

odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu 

nad přístupem ke svému účtu. 

Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný 
po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se 

osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem. 
Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro 

účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní 

smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. 

Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a 

citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se 

svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady, 

které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný 

souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se 
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Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu kultury 
města Lysá nad Labem" 

(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 

Žadatel: 

a) Fvzická osoba/fvzická osoba podnikající

NUT. O PŘEDLOŽIT (na požádání občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: �-------------------------

Adresa: 
Datum narození: 
IČ: 
Bank. spojení/č.účtu 1: 

Telefon: 
E-mail: 

b) Právnická osoba

Název: i::it Klub Lysá nad Labem z.s. 
IČ: :)9940723 
Sídlo: Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem 289 22
Bank. spojení/č. účtu 1 123-3887610267, kód banky O l 00 
Telefon: 602 246 460 
E-mail: snortui(a rclax€asv.cz 

s talutam1 zastuoce : 
Jméno: 
Adresa: 1
Telefon: 
E-mail: ui<
Identifikace osob el eda 
s podílem v této právnické osobě: 
Identifikace osob. v nichž má přímý podíl, �-------------

a o výši tohoto podílu: 
Osoba oprávněná jednat za organizaci 

( nutno doložit kopii dokJadu o oprávnění) 
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
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Název akce/projektu : 
RelaxFest 2022 - hudební festival 

Termín realizace: 
RelaxFest 6/2022 

i:-it Klub Lysá nad Labem z.s. 
Místo realizace Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem 

Celkové plánované náklady na akci/projekt 100 000 Kč 

2elkové plánované příjmy akce/projektu 70 000 Kč (50 000 Kč vstupné, 20 000 
Kč dary od sponzorů) 

Požadovaná výše dotace 30 000 Kč 

Bank. spojení/č. účtu žadatele 123-3887610267 /0100

Výše vstupného �Stupné v případě RelaxFestu 50 000 Kč 
1250 Kč (odhad 200 diváků) 

Zodpovědný organizátor akce/projektu: 

Adresa: 

Telefonní kontakt/c-mail: 

Popis projektu 

Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu :

(případně cílová skupina, pro kterou je projekt určen, co vás vede k jeho realizaci apod.) 

Žadatel: Fit Klub Lysá nad Labem z.s. vznikl v roce 2021 za účelem organizování pravidelného 
trénování tenisu a přípravy dětí a mládeže na sportovní soutěže. Klub realizuje svou činnost 
v prostorách RelaxEasy s.r.o., která své prostory pronajímá pro potřeby klubu. Kapacita členů 
klubů je aktuálně okolo 50 ti hráčů. 
Spřízněná firma RelaxEasy s.r.o. má zkušenost s realizací RelaxFe tu už z léta 2021, kdy byla 
přes nepřízeň počasí poměrně hojná úča t (cca 200 lidí v průběhu celého dne). Vy toupili zde 
kapely Třeshband, Diesel, Hamr, Huafi, Jazzový kvartet Víta Andršta, Ivan Hlas TRJO, 
Divadelní spolek áplavka). Právě v podobném duchu by byl i další plánovaný Relaxf est 
konaný v 6/2022, který by však ve svých reklamních prospektech chtěl odkazovat více na Fit 
Klub Lysá z.s. a zaujmout tak další zájemce o tenis. I právě proto bude v dopoledních hodinách 
opět uspořádána exhibice s profi hráči tenisu. 
Náklady tvoří tedy převazne odměny vystupujících. Opět se pokusíme oslovit 
sponzory/podnikatele ve městě, aby nám pomohli tuto skvělou akci uspořádat. Výše vstupného 
bude opět 250 Kč. Ze zkušenosti víme, že vybrané vstupné nestačí. Žádáme o dotaci, aby mohl 
být doprovodný program, co nejkvalitnější a přilákal tak co nejvíce lidí. Pevně věříme, že 
I.ročník se vydařil a občané Lysé nad Labem jej opět rádi uvítají.
Vzhledem k tomu. že se jedná především hudební večer s dopoledním sportovním programem,
předkládáme tento projekt do Programu na podporn Kultury mčsta Lysá nad Labem.
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b) časový harmonog.-am :

(kdy bude akce/projekt zahájen, jak dlouho bude trvat. program, etapy akce/projektu, 
opakovatelnost. .. ) 

RelaxFest 6/2022 pro cca 200 diváků 

c) způsob propagace :

Soc.sítě, webové stránky, letáky včetně publicity - umístění loga města Lysá nad Labem 

d) rozpočet akce/projektu :

Rozpis plánovaných nákJadi't 

(rozepište jednotlivé položky nákladů - technické zajištění. honoráře vystupujících, ozvučení, materiál, 

propagace a jiné) 

Název položky Plánované náklady 

Honoráře vystupujících RelaxFest 2022 �O 000,- Kč 
Propagace, publicita projektu I O 000,- Kč 
CELKEM 100 000,- Kč 

Rozpis plánovaných příjmů 
(dotace. sponzoři, vstupné. účastnický poplatek a jiné): 

Název položky 

!Vstupné RclaxFcst 2022 (spolufinancování) 
Sponzorské dary RelaxFest 2022 (spolufinancování) 
Dotace (30 % projektu) 
CELKEM 

Prohlášení žadatele 

Prohlašujeme. že: 

Příimv 

50 000.- Kč 
20 000,- Kč 
30 000,- Kč 
100 000,- Kč 

a) tento projekt není a nebude předložen radč mčsta či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového
programu z rozpočtu města Lysé n.L..

b) nejsme dlužníky města.
c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání žádosti o dotaci z PK, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu - závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PK,
f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto

projektem logo města a poznámku: "Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem."

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdružení): 

a) doklad opravňující předkladatele jednat za tuto organizaci

Datum podání žádosti : ....................... Jméno a podpis žadatele: ................................. . 

(V připadč organizace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za organinci. ). 

Tento vzor formuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením l. 125 dne 9.9.2020. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 
V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 
s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 

správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo 

adresa provozovny, rodné číslo. 

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 

Jaký je právní základ zpracování? 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 

práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 

veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších S let, nebude-li 

tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně 

odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz, popř. 

osobně či poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před 

jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce 

zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro 
splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít 

přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 
totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 

zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 

komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;
g} právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a
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i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan

Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BOO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.

420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz

Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo

vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely

přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování

za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud

neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a

svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č.

2016/679.

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě,

že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci

neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by

nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem

vstoupíte, či nikoliv.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a

technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není

ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup,

nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření

správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje

slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci

rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s

ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese

odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu

nad přístupem ke svému účtu.

Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.

Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný

po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se

osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem.

Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro

účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní

smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné.

Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a

citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se

svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady,

které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný

souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se

žádostí o dotaci.

Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána.

Tento souhlas je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem:

s 



Fit klub Lysá nad Labem, z.l 
' Na Mllčniku 1790· ysá n  La
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Tento výpis z vefejných rejstffkú elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 21.11.2021 v 09:30:58. 
EPVid:H3cjUlzgT158SY JvEO+ TkX8yeEp61tb Y 

Výpis 

ze spolkového rejstříku. vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl L, vložka 74534 
---- ----

0 a tu m vzniku a zápisu: 11. března 2021 

Spisová značka: L 7 4534 vedená u Městského soudu v Praze 

Název: Fit klub Lysá nad Labem, z.s. 

Sídlo: Na Mlíčníku 1790, 289 22 Lysá nad Labem 
------

Identifikační číslo: 099 40 723 

Právní forma: 

Účel: 

Název nejvyššího 
orgánu: 

Statutární orgán: 
předseda: 

Počet členů: 

Způsob jednání: 

Spolek 

Provoz sportovní činnosti a tělovýchovných aktivit, zejména raketových sportů a 
cyklistiky mládeže 

Valná hromada 

Údaje platné ke dni: 21. listopadu 2021 03:42 



Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem 
tel.: 325 510 211, e-mail: podatelna@mestolysa.cz 

Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu kultury 
města Lysá nad Labem" 

(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 

Žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikaiící

NUTNO PŘEDLOŽIT (na požádání občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 
Adresa: 
Datum narození: 
IČ: 
Bank. spojení/č.účtu 1

: 

Telefon: 
E-mail:

b) Právnická osoba

Název : Domácí hospic Nablízku, z. ú. 
IČ: 04066502 
Sídlo: 
Bank. spojení/č. účtu 1 

Telefon: 
E-mail :

St tuť ' ' tu a am1 zas mce: 
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:
Identifikace osob 
s podílem v této právnické osobě: 
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, 
a o výši tohoto podílu: 

Osoba oprávněná jednat za organizaci : 
( t d I V•t k .. d kl d , v ') nu no O OZI opu o a u o opravnem 

Jméno : 
Adresa : 
Telefonní kontakt/e-mail : 

1 pokud nemáte účet - proškrtněte 

1 



B f ˇ ' k h ' 

Název akce/projektu Z 

ene lem a Ce pro Osplc 

, _ Leden až prosinec 2022 
TCI`1'1'lll”l I`e8.llZ8CC I 

'Lysá nad Labem 
Místo realizace : 

Celkové plánované náklady na akci/projekt Z 
65 000 

Celkové plánované příjmy akce/projektu Z 

Požadovaná výše dotace Z 
52 000 

Bank Spojení/č_ účtu žadatele I 

230 080 3840/2010 FÍO banka, 3.8. 

Výše vstupného Z 

Zodpovědný organizátor akce/projektu: 
Jméno I 

c. Bohumila Urbanová 

Adresa I 
Jahodová 1857, Lysá nad Labem, 289 22 

Tęlefonní kontakt/e_mai1 Z 
605 260 214 / urbanova@hospic-lysa.cz 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu 
(případně cílová skupina, pro kterou je projekt/akce určena, co vás vede k jeho realizaci apod.) 

Cílem projektu je přinést občanům Lysé nad Labem kvalitní kultumí akci (koncert, divadelní 
představení, přednáška- beseda se známou osobností). Dalším cílem je zvýšení povědomí O 
službách domácího hospice Nablízku, který doprovází umírající občany našeho města a okolních 
obcí. Přínosem celé akce je také získání finančních prostředků na činnost hospice. 

Benefiční akce pro lıospic - koncert, divadelní představení I 7 ˇ - v ramci oslav . vyrocı Z_alozenı ]_)omacıho hosgıçe Nablızku, z. u., - plan kveten 2022 
- v rąmcı,Ty,dneł›ro mobilni hospice - celorepu lıkova kampan na podporu domaci 
hosęjçove pece-I .tyden v rıjen 2 I ad. W ˇ_ V - da S1 beneficnı akce dle aktualnıch prılezıtostı 

b) časový harmonogram 
(kdy bude akce/proj ekt zahájen, jak dlouho bude trvat, program, etapy akce/projektu, 
opakovatelnost. . .) 

leden - prosinec 2022 

c) Způsob propagace 

plakátovací plochy, webové a facebookové stránky Domácího hospice Nablízku - 
WWW.hospic-lysa.cz, města Lysá nad Labem, Milovice, Lyské listy, Milovické Echo, 
Nymburský deník

2
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d) rozpočet projektu

65 000 Kč

Rozpis plánovaných nákladů 

(rozepište jednotlivé položky nákladů - technické zajištění, honoráře vystupujících, ozvučení, materiál, 

propagace a jiné) 

Název položky Plánované náklady 

Honoráře včetně dopravy 50 000 Kč 
Propagace, tisk a výlep plakátů 5 000 Kč 
Pronájmy prostor 10 000 Kč 

CELKEM 65 000 Kč 

Rozpis plánovaných příjmů 

( dotace, sponzoři, vstupné, účastnický poplatek a jiné): 

Název položky 

Dotace 
Vstupné - část vstupného, výtěžek na provoz 
hospice 

Vlastní zdroje hospice, sponzoři 

CELKEM 

Prohlášení žadatele 

Prohlašujeme, že: 

Příjmy 

a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového
programu z rozpočtu města Lysé n.L.,

b) nejsme dlužníky města,
c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání žádosti o dotaci z PK, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu - závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PK,
f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto

projektem logo města a poznámku: "Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem."

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdružení): 
a) doklad opravňující předkladatele jednat za tuto organizaci

Datum podání žádosti : 26.11.2021 Jméno a podpis žadatele: ................... 0

:.'�:�:�
1

:
0

�· •••••• 

(V případě organizace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za organizaci.). 
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Tento vzor formuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 125 dne 9.9.2020. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ -ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 

s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 

správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo adresa 

provozovny, rodné číslo. 

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 

Jaký je právní základ zpracování? 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 

práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 

veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších S let, nebude-li tento 

souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, 

a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz, popř. osobně či 

poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním 

souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 

odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na 

základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění 

smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít přístup 

k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 

totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 

zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 

komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
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h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a

i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan

Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BDO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.

420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz

Co to znamená, že mám právo vznést námitku? 

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo 

vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého 

marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem 

přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné 

oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, 

nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 

2016/679. 

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že 

Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci 

neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by 

nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem 

vstoupíte, či nikoliv. 

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % 

zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, 

zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti 

nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven 

útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo 

k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav 

technologií poskytují dostatečné zabezpečení. 

Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese 

odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu 

nad přístupem ke svému účtu. 

Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný 

po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se 

osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem. 

Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro 

účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní 

smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. 

Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a 

citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se 

svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady, 

které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný 

souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se žádostí 

o dotaci.

Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána.

Tento souhlas je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem:

s 



, Datum: 2021.11.26 
o9:s9:o4+01·00· 

žadatel 
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Město Lysá nad La 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá na, 
tel. 325 510 211, e-mail: s_ 1..!_ 

Městský úřad Lysá nad Labi 
Došlo. 2021-11-29 11:03:37 

Č. J . MULNL-ŠSK/99672/2021 

Listu· 5 Přiloh: O 

I IIIH 1i11 111111m1 m1111111�811111111111 Hll �111111 
29376-2021 

Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu kultury 
města Lysá nad Labem'' 

(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 

Žadatel: 

a) Fyzická osoba/(yzická osoba podnikající

UTNO PŘEDLOŽIT (na požádání občan ký průkaz k identifikaci žadatele)

/ Jméno· 
Adresa 
Datum narození· 
IČ: 
Bank. spojcní/č.účtu' 
Telefon· 
E-mail.

b) Právnická osoba

Náze\. 
-

IČ: 

Sídlo 
Bank. spo1cnt/č. učtu' 
Telefon 
E-mail

tatutarm zastuoce:
Jméno
Adresa
Telefon: 

E-mail ·
ldcnt1fikacc osob
s podílem , teto právn,cke osobč:
Identifikace osob. \ nichž má přím�, podíl.
a o ':št tohoto podílu

Osoba oprávněná jednat za oe&anjzaci ;
(nutno doložit ko ii dokladu o o rávnění 

Jméno 
Adresa. 
Tclefonn-í -k-0 ,-11-a-kt/_e ___ m_a_il- ...... l-------------

pokud nemate účet - proškrtnčtc 

1 

j 



I 1ázc, akce/projektu : ívoření s dčtmi, Mikulášská nadílka 
Mikulášská nadílka 

I 

Termin realizace 
1.1.2022 - 3 1.12 2022 

Místo realizace Lysa nad Labem - Dvorce 
-

Celko, e planované náklady na akci/projekt 
14.000,-

CelkO\é plano\ané příjm� akce/projektu 
0,-

Pofado,ana \, šc dotace 
10.000,-

Bank. spojení/č. účtu žadatele . 

Vyšc ,stupncho . 
0,-

-

Zodpovědnv oreanizátor akce/projektu: 

Jmeno 

Adresa: 

Tclcfonn1 kontakt/c-mail . 

Popi projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu

(případně cílová skupina, pro kterou je projekt/akce určena, co vás vede k jeho realizaci apod ) 

Cílovou skuP.inou jsou děti všech věkoyých kategorií ve Dvorcích. 
V současné aobě je pro místní děti ryžit1 volního času velmi neorganizované. Děti e prakticky 
nesetkávají a mnohdy neví jeden o druhém Tímto způ obem dětem iiž po několikáté 
možňujeme P.Otkat se e svymi vrstevníky a zároveň smysluplně trávit volný čas Za pomoci 
d9.brovo_l[1i<; jsme jii v min.ul_ých letech absolvovali tvonvé aílny V obci je o ně stále větší 
zaJem J 12 s1 v� von ly trad1c1. 
V příštím roce bychom opět rádi vytvořili dekorace na Velikonoce, podzim, I lalloween a 
adventní ča nejen domů, ale i do prostoru kolem místní kapličky a pomníku padlým. 
Pravidelnou akcí ve Dvorcích je Mikulá�ská zábava a nadílka pro deti, kde b) chom dotaci 
využili na př1pravu balíčků. 

b) časový harmonogram

(kdy bude akce/projekt zahájen, jak dlouho bude trvat, program, etapy akce/projektu, 
opakovatelnost . ) 

Projekt e ti·ká 3 událostí v roce. 
Vcftkonočm tvoření bude pořádáno cca 14 dní P.řed Velikonocemi 
Podzimní tvoření bude porádáno víkend před v říjnu a listopadu 
Mikulášská nad!lka bude pořádána pravděpodobně 3 12.2022 

c) zpt1sob propagace

pozvánky, internet 

d) rozpočet projektu

�1atcrial pro výtvarnou činnost je myšlen pomůcky a předměty na zdobem, nužky, lepidla, 
barvy, štetce, fepenka, atp. 

adílka ladkosti, ovoce, papírnické pomucky - omalovánky, tužky, atd. 
2 



Další technický materiál zajistíme od drobných sponzoru 

Rozpis plánovaných nákladU 
(rozepište jednotlivé položk� nákladu technické zajištční. honoráře, ystupujících. oz,.učcní. matcnal. 

propagace a Jlfle) 

Název položky Plánované náklady 
materiál pro tvořivou činnost 8 000,-

Dředměty do tašek nadílky cca 35 balení 6.000,-

--

,CELKEM 14.000,-

Rozpis plánovaných příjmů 
(dotace. sponzoři. vstupné. účastnick)· poplatek a jiné). 

Název položky 

>--

.__ 

CELKEM 

Prohlášení žadatele 

Prohlašujeme. že: 

Příjmy 

-

3,-

--

a) tento projekt není a nebude předložen radč města č1 zastupitclst\U města\ ramciJmého grantO\cho
programu z rozpočtu mčsta Lysé n.L ..

b) neJsme dlužn1l-.y města.

-

c) \Šcchny udaJc uvedené, této žádosti jsou pra,di, é.
d) umožníme přistup do našeho účetnictví kontrolnímu praconúko\i MčÚ Lysá n.L. k phpadné kontrole

vyučl0\-án1 dotace. 
c) při podá,ání žádosti o dotaci z PK. rcaltzac1 projektu (akce) a , � účtO\ání dotace budeme

postupo\at podle Statutu - i.ávazn�·ch podmínek pro předkladatele žádo ti o dotaci z PK.
f) , př1padč obdržení dotace budeme u,ádčt na , šech propagačních matena.lech SOU\ 1scjících s t11nto

proJel-.tcm logo mčstaa poznámku:" Akce se koná za finanční podpory mě ta Lysá nad Labem."

Povinné přílohy pro organizace ( polky, sdružení): 
a) doklad opra, ňující předkladatele jednat za tuto organizaci

Datum podam žadosti : 29.1 I 2021 .... Jméno a podpis žadatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ-ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 
IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 
V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 

s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 
správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo adresa 

provozovny, rodné číslo. 
K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 
Jaký je právní základ zpracování? 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 
práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 

veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 5 let, nebude-li tento 

souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, 

a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: r 1_g_1_ nE.. o _!Tli::. --�- , popř. osobně či 

poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 

odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na 

základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění 
smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít přístup 

k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 
totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 
zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 

komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a

i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
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í) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan 
Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BDO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel. 
420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz 
Co to znamená, že mám právo vznést námitku? 
Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo 
vznést námitku proti zpracováni Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého 
marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem 
přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, 
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 
2016/679. 
Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že 
Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci 
neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by 
nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem 
vstoupíte, či nikoliv. 
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 
Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 
Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % 
zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, 
zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti 
nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven 
útoku a používá taková bezpečnosti opatřeni, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo 
k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav 
technologií poskytují dostatečné zabezpečení. 
Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese 
odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu 
nad přístupem ke svému účtu. 
Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný 
po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se 
osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem. 
Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro 
účely posouzeni a vyřízeni mé žádosti v orgánech Města lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. Poskytnuti souhlasu je dobrovolné. 
Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracováni a k jakým osobním a 
citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se 
svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady, 
které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný 
souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se žádostí 
o dotaci.
Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána.
Tento souhlas je v

]o

mý a svobodný projev mé vůle, což stvrzují vlastnoručním podpísem: 

.fadatel 
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Město Lysá nad Labem 
.l 

I I . � . ....,._ 'llC) ....,...., I 
. 

11 l Ll�O\O n„ll11čSll --'· -<' -- .):-.a 11,h. ,l)L'll, 

td.: 12:- -i I O 211. c-mail: 

Žádo ·to poskytnutí dotace z „Programu na podporu kultur� 
mčsta L�sú nad Labcm'4 

(Ph-d , � plui:·111111 pcčli, č prm:lčlc př-ilo.i.ť11� �tatul.) 

Žadatel: 

a) FHickú o,olrn/f\.ricl,:í o,oha podnil,ající

NUT�O Pl�EDLOŽlT (na poJ::íd:íní ohřansk�· prul,a.r k identifikaci .iadatck)

'.lmcnn:
,\drcsa:

I Datum n,mvcní: 
IČ': 

I 13ank.. spojc111 'č.účlu1 : • 

lclclon: 
I !·-mail: 

I(_ 
l.,1dlo: 
Bank. spo_jc11í·t. účtu 
I dchin 
I -mail 

Sta1ulúrn1 /astu1Kc. 

RnJi nnc 1..cn1 rum Parn1i:1 . .'k.. / .:-.. 
226792-D 
S1dlištC: 1-1-12 23. 289 22 I.> �.1 n.id Labem 
2500967719 20 I O 

lnfo '! 1-crarn1cc"- u 

I 

Městský úřad Lysá nad Labi 

Došlo: 2021-11-30 14:13:46 

Č. J. MULNL-ŠSK/100114/2021 

Listú: 6 Přlloh: 1 

I 10�1 11111 �11 IIIHIII I �Hli llllHI 1101 11111 
2956�2021 

li -�;Cl..!_ll -

Adrc:,a. 
I'ckfon 
!·-mail.
ldcntilik,11.:c n<,ob
-, podilcm , této pr.I\ nic ke o,nh(•:
lt1t:111ilik,11.:c o-..ob., 11i-.h1 ma přim:' pP,11I.

(holrn opr;i, 11č11ú jt'dnat .ra 01-g;1111 ✓ ,1c1: 

(nutno dolo.iit kopii dokladu o opr:h nčni) 
Jménn · 

I �
.\drc-;a: 

' lllil-utl n..:111.ik· Ul..:l prn�l-r111.:·tl 

1 



, á1c, akcc'prnjd,lll : 

Místo rcalitacc: 

r Cci.u,·é phinov,rné núkla; m, "kcilp.-ojck, 

Cclko,·.: pla110\ ané přij111� akcdprn_j,:ktu : 

r Poiadm arní , � šc dntac� 

nank. ,;pt1jcní/č. ť1Člll iada1cll': 

\',•k, 1Up11.:ho: 

Zodpovčdnv ore;anizátor akce/projektu: 

nd dubna do prn:-,irn.:c 2022 

I :�J 11.id I .,t,._11, 1i..,111r.1u11, 111,1,, 1,.1 1,.1., 
li\ cdcm> , popi�u JCd111>1 I I\: .:h ,11..u 1 

2-LOOO Kč (7 500 Kč r;i čaroděpwr
16.500 Kč na Mikulášskou bes1dkuJ 

-urno Kč (o Kč čarodéJíllCe 
4.800 Ké M,kulas��a bcs,dka/ 

19.200 Kč (��liti 1--., 11.i ( ,in1dc11 1,ť. 

2:i(H)% TI() 21l I (I 
I· iu banka . .i."· 

, � !\l' , !)lllpnchu k li\ cdcn<1 , p11phu 
_jcdnotli,: cli ukc1 

J111c1m: 

/\dn:-..a 

[ Tclcfon11i knntak1/c-111ail 

Popis projektu 
Un�ďlc stručně dk bodu: 

a) dl akcc/prnjťklu
(pi-ípadnč cílmj skupina. pro k1crnt1 il· projdi ak<.:l' určcn:l. <.:\l d:-- ,c,h: k _j'-·hn ll'.1ii1.1.:i ,ljh 1d 1 

Rodinné centrum Parníček bude , nit:c 2022 r,.-uli1u, :11 I: IO aku, ll: uri::l·11c pin rnd1n: :- ,k111.:. 
kterc jsou součástí pkdkládaného projd.tu: 
I. Č'arodc_jnicc
2. \ likutá;sld besídka

Ad I) ČARODf:.JNICE 
Č'arodcjnicc _jsou tradičnč: rn ní , cnko,·ní akcí iadatck , Janém kakndai"1111n rn ·c: ku11c111 -..L· 
od roku 2009 ,1 1čší sc ·tťilc , clké ohlib0. _it·liko> je pn ní pí-ík;,.itusti prn mdič.: s &tmi -,1r:1, 11 
jedno jarní odpolcdnc na i::crs1,én1 ,1.Juchu.1ahna1 ,:imu a pfi,í1a1_jaro, cckm :-.,c111 ru1puku. 
l llavním cílem této akce je spojit roJinu. nabídnout rodičum a _jejich JC·tcm pro�ra1n pni 11a, l'lll
s, ého \'Olného času akti\'nč: a ,·šichni spolci::nč.
Cilo,·ou skupinou jsou dčti oJ naro1.cni do zhruba I O let, 01--u.
\ roce 2019 j. 11ll' popn é do orga11i1..1cc této akce ,:apo_ji li také dctsknu skupinu. kjíi 1c iad:t1ťl
pro,·01.orn1clcm. Kromě širol--é ,·ťi"cj11us1i b:·li na akci pi-i1d11i t�1ké 1.am0,;111,111l·i a hl:n 11l' d'-·11 ,1
rodiny dC·tí n:1,·štl'.·, ujídch n,1ši dC·1skou skupinu. Tato spolupdcc s dC·i-.. k11u -..kup11wu "'-' 11.1111
,. roce 2019 os,0dčila. taki.L· pokud sc 1adah a 1kp�1 se cpidernicU s1tuacL' :i hudo11 ,,11,oknL·
akce pro , dcjnnst. rúd1 h: cliom 11a tull1 rMmu 11:1, ,ilali. \' rncc 2020 ,c bnhui,:1 .ir..cl· 1 .. ·ni. hl.i
uskutecnit , ubcc. , roce 2021 b) I koncept akce upr�I\ l'n ohlcdc111 na pla1n„1 01110 ·ni tt pn>h.:hl
formou čarodč_jnické stci'k) ,. zámcd„éma parl--u.
Cíll'm je nabídnout nejen dčtcm i rot.ličum, k teří pra\'idclnč 11a,·š1č, ují školku, lfoůin111.··m
cťntru Parníček možno�t potkat Sť a ,·zújt•mnč se-,n,ímit s dčtmi a .. do�přlák, ·'. ldťř-Í 

na, štíví akci _jcdnonízo,·č nťbo 11a,·š1č, ují jiné krou,.k�.
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.\d 2) .\IIKll
LJ\ŠSK. \ IWSÍDK,\

\ !ikulúšsk,1 be�ídh.a _je ji;, Lr�1di;•11l' j1ll:-,kd11i ak ·i RnJinni.:hu ..:,.:ntr.i P.11111.:ck , 1,1111l 1 
k.iknJúi-niho roku určena pl't) 1:1�1k ,ku ,1 klinú :-.L' , hl: bt.:/pro:střl'dn(· pi· ·d \l1kul.1,1..·111
V /hb.km ke stucknému počasí se Lato akCL' jako j..:dina koná , c , niti·nicll pro,;wrad1. :-.11.v111lL'
Sl'. aby dcti / této akeL' 111l'I.' j)O/Íli\ 111 /,1.ii1k:- . n,iladil :- �1..· lla \ ,1110(:111 ,lllll(l',IL'J'll .t k�ll_\ ,..: li.i 

ki:íšh.,1. Po , : stnupeni dL·tí / krou/ku oq.!.allÍ/.()\ an� ch , RC P,1rnícd. ,1 pu d1 .1dl·l111111
pkds1a,e111 �,únl)čni 1e111..11ikou 11,1\::.11,1 d011 .\!il-.uluš sa11Lkl_\ . l-.,1.ille d11L· 111.111ll1/1111-..1 ,, ,
Mikulášem popo, ídat a i'.U/pí,·at mu. i'íc.:i búsničku anebo pfrch ést ni:rn jinéhP. \' pu�kdn1ch
.. přcdco,·ido,·)·ch„ letech se pi·cdúdní balíčku účastnili i frníci (/.pra, id!a ,·01ší dčti. l-.1..:,e 11.1
čerty již nc,·Ní). nicmén0 pi'istupO\ ali k d0tcm citliú:. aby se nebal:.
\. roce 2020 a 2021 b:- !a �!ikulúšsh.ú besídka'/ du,·ndu pandemie hohu.iel /rušen,1.
Cílem této akce j(· umožnit rnal�m dětťm (ťťa do 8 let ,řku) Sť/.llÚmit Sť :-. tradici .\lihul;'t;ť,
/\11tlřla a Čťrta, a to 'lpusohťm, ktťri tlřti nťhuclc tnwmatizo,·at.

b) Ča!--.o\·� han11011ogra111

(kd: bude akt:e-'projek1 /ahú_jcn. _jah: dluuho bude ln al. rrogram. L'lap:- .1h.c · prl11i.:l-.1u. 
opakl)\ a tel nos! ... ) 
/\d I) Č:\ROIH�:.J�ICE 
,\kec se budL' konat o lpokdnL· Lha dn: pi-cd ::,ku1ečn�mi čarodč_jnicemi. tj. ,c Cl\l'lek 2ť.-L)122 
od ! (1.00 do ! 8.:Hl hodin. 
V ramci ah.ce budou dL·ti plnit úk1il:. ktcr�·mi je hudou pro,·úckl čar\ld0jnice. 111..·buLk -:h: hl'l ,lili

dnpronldn� pwgr:1111 , l>l)dohč di,·adLt (·i _ji110h11 a:1i111ačníh.i prll�r.1111.i pr, ,k,;_, 1 < 1, 11 ! .. ,.,
,.pÍ\ úní u ohn0 či cktskC:· atrakce. 
Ste_jnL' _j:1ko ,•šechn: ah.ce RC Parniček. je i tato ah:cc neknmcrčního ..:liaraktcru. jejím.i c1klll Jl' 
posk: 1nou1 clč1c111 a jejich rodičum 11rn.i110::.1 strČl\ it čas spolu ah.ti, lll' .\k..:e hud· k,1� ho 
vstupnC:·ho a _jejím cílem bude u1110:111i1 i sociúlni: ::,lab,·m rodinú111 sc/11,imi1 :-c ... 11.1d1u 
čarod0jnic. . y • • 

,\ti 2) ,11KllL\SSK,\ BESIDK\ 

,.\kcL' SL' bude konal, p;'11ck 2.12.2022 o I 16.00 do 19.00 hodin. a 10, Kini:, ! ._\ sC· 11.1,I I .1h1..1·1 
:-, l,inem_ji.i rnúmc dohodnutou :sptilupra..:i::, 1í111. 1i.: prn:-,tor l,inn 11:1111 hud,.: 11p,h.,111u1, /,l.11111.1 
�likurišskou he-;ídku pni·.itl:i :.iml:11t·I _ji.i lld niku ''.(108. tni: 11d 11n 11ilw •, 1kt1 ... , ť , 1,1 ·11,·, 

V�_jimh:ou h1..'/ kn11:·1111 \ likula;sh.1..· li..::.1tlh.: b:- 1: d, :1 . .co, 1dll\ c 1-.ik: ··. l<tid11111..: l'1..•1111w11 1.ik..: 
Lhidr.io,alu tradici. :1h: :de::,pn1i ll,l tC·tu ,1kci '):-.loupil: dC·ti 11.1, ,tl'\ ui1,i 11�·kll..'1:- . k1, . 
pořúc.lan�·ch ,· Rodinn0m centru a mohl: tak ukú,at. co sc nau(·il: ,1 jah. i!->1iu ših.ll\ ne. 

·a •lih:ulášské besídce nechybí , .' stoup ni Jin1dclního spolku s tli, adcl111111 pi·cd:-.1.t, �·111rn 11:1
moti,·y ,·:'moc. Jc:;iška. snčho,�c:h radl)\anck či ;\lih.ul:í:.c::, .\n&krn -1 Č"ert ·m. 
Pote'.: rno:i učti phjdc s p1·blušnou kulisou (z\'l1ko\'Ou i s, 0tclnou) Mikuláš. ktcr� !->t.: n::.nhnC· 
, doprO\ oJu ,\ntl01a a čcnih.u po/,lra, 1 se , Šl'llll tli:t111i. 
Celou akci /.H\ rši promí1ú11í lil mu pro &ti. !)L·tsk�· lilm b: I popn C· 11:1bidnu1 11:1 \ !1h.ul.1š,kl· 
bcsidc, roce 2015. a_jelih.1ú s1..· s1..·th.;tl s po/iti,11imi llhl:1:-:-. swla Sl' / 111h111i/ t1.1di..:..: 

c) /.J)U oh propagacť

PrL1s1řcdnict,·im "ebO\ � ch st ranek .i.:1da1clc '\,"" .rcparnicck.c/'. n.i 1:1cebouh.u .i.1d.1ll·k
.. l{odinnccentrumparnicek„ i n.1/ll_\ ch skupin (napr. , I.: s0 n.l.. a , \ lihn ic1ch ). plak.Hu
umistčn�·ch na i1venních nús10nh.úch RC Parníčch. 1111atd·sl-.i: šl-.nlh.:,. l<C Parn,čd. 11L·d1.t1i'l1 \l'
, � lnhúch p<1tlnih.atel-;k�cli subjd..1u , I., si.: n.! . . .  , I .i-;tecll.

d) rozpočet projektu
.\d I) Č'.-\1{01)1::.J;\'ICI•:
�aklad:- na C.trod0jniL'L•.

• Di, adelní pkdst,l\ ení 6.000 l..:.č.
• \ latL·riúl na mask) a matcriúl pro ::,tano, ištc ! .OU(J Kč.
• Organi/.ační /.aji;tcní c"arndc_inic 500 Kč.

Pi·í_im:· nepkdpoklúdú1n '. 
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Ad 2) MIKULÁŠSK/\ 1n:sí1>KA 
úklad:, na i\ 1ikulúšskou hcsídku: 

• Di,·addní pf·cdsta, cní I 0.000 Kč.
• Oclmčna pro likulúšc. /\ndčla a čertíky 1.000 Kč.
• Oclmčny do milrnlúšsk:,'·ch baličku pro dčti -LOOO Kč.
• Org.ani/.ačni /a_ji;tčni \ likulť1�-,k0 IK·sidk:, 500 Kč.
• \lodcro,·úní i\likuhbsk0 bcsidk, 1.000 Ke.

Pi'ijmy trnf·í vstupné na besídku,-..:,) ši 60 Kč /a ditč. k1�:r0 si _itk pru h:1lic,·k k \ l1kul,1,1 
/\kec ·c úcas111í knkm 200 osob./ toho cca 80 d(:tí pla11c1ch, s1up11L'. tj. pri_1c111 .XOO h.l. 

Rozpi. pl{1110 :-111,ch 11:íldadu 
(nl/<.:pis;1cjc.:dnotli\C: roloi'.k:, 11úkladu IL'ch11ické 1aji�tč11í. lw11nr:1i•e ,·:,�tupuj1c1ch. 01,učL'llÍ. 111:a1n1.al 

prnpal,!_ace a .i i 11é) 

Nhc\' položky 

Č'arntlčjnicc - l)irn1.klní rkdst:l\L'lll 
I Plánované núldady

(1 ()(1(1 

1.00() .\ latcriúl na mas k) a matcri.í I na sta ml\ ištč 
Organi/acní 1ajis1ční C1rndčj11ic 
.Vlikuhí;ská besídka - Di\'atklní pktbtaH'.ni 
Odrnčna pro \ltikulášc. ,\ndčla a LTrlÍk_\ 
Odtnč'll) pro dčti- 1likuléišskú bcsídl--:1 
Or�ani/ační /.il_jištční J\likulúšsk0 hl'�ídk.' 
.\ lmlcrm ání .\ I ikuléišské hc�ídk) 
CEI.KEl\l 

l�ozpi. plúno\'anfrh nř·íj11111
(dotaCL'. spon/oi-i. \slup11-•. uča,111id� p,,platek a jiné):

1 :ízcv p11lo1.l<y 
Vstupn\! Č'..1rodč_jnicc 
\'stupn\! \ likulťtšskú besídka 

(I) O la Cl' 

I CEi.i E�I 

Prnhl.'1;C'11Í i.aclatck 

l'rc1h la:.u_jrn1e. ll': 

:illU 
I O.UOO 
I . l H H J 
.. l.()()() 
) ()() 

I 000 
2-UlOO

u 

-L800
19.200
2-UJOO

a) tcntn prnjckt 11<.:11í a nťhudc pkdlo1.c11 rad.:: 111i:·.,1a ct 1a:..1ur11cbt\ u 111.:::-ta, 1.1111_-1 _1111d11> ).!r.1111,,, '-''"' 

programu 1. ro1.počt11 111b,1a I.: s<.: 11.I. ..
b) 11L'j:..111c dluiník:, mč:,ta.
c), �cchn> úda_je 11, cdcné, t0to i;1dosti JSllll pra\tli, ..:. 
d) 11111(1.i111111L' r1 ístup do na.:.dm 11čc1111ct\ 1 kontrnl11111111 pracm 111km i Vid I:-, ,a 11.l . k pi'1padm: k,11111,d,·

\ > 11.:hi, ani dlllacL'.
c) pi'i podá,·úni .i.ídosti o dotaci/ J > I,. reali1aci pr0jťkt11 (akce) a ,·yúčtmúni dotacc hudťme

postupcl\al podk S1a111111 nl\a111:,ch p,1d111i11ek pni pi·..:dkladatl'lc i'.údn,1111 dPl.1\..1 / 1'1--...
I) , pi'ípad ·. 11bd1 i..:11 i dotat.:L' bud cm.,; li\ ad(•t na , �.,;i.:h p1°lip:1ga.::111c.:h mat..:ria lcch ">ti\ 1,i.: 1 icrch , 1111111,

p1\lj..:k1e111 lu�(l 1n(·sta a pu111:1111k11: •',\l,ťl' se l.onú .r.:1 li11a11�11í pud por� 111t•:..t:1 l._1.,:1 uad 1.:tlH 111.·

Povinné př·ílohy pro organiz:,n· (spolky. sdrufrní): 
;, ) doklad op,ao .-Uti ;d pfcd l I ;,dmcl, jed"'" ,a """ "'"""; '"'; 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracova111I11 osobnicl1 udaju souhlas,tc s tIn1. ,e rvtcsw Lť,éJ néJu .3I'LII. 

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále Jen spravce) budl Lµrc1w j,dt . ,b<' 
osobní údaje dle níže uvedenych podmínek. 
V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje ,pracovávat v rozsahu, v Jakém byly Vám, poskytnuty v SOlJV1slo�t1 
s Ládostí o dotaci, popr. uzavřenou vf'řejnopravnr smlouvou mez, Vam, a mestt>m Ly�c1 n.id L,rn,•I11 I.1k., 
správcem, tj. 1eJniéna v rozsc1hl1 jméno, př1Jmeni, e-mail, telcfonn, č1slo .i adresc1 hydl,ste i.I/ lťllL 
adresa provozovny, rodné číslo. 
K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žadosti o dotacr a přtp. 
u,avřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysa nad Labem 
Jaky je právní zákl;:id zpracování? 
Právním zakladem zpracovarn Je tento Vaš sounlas a v rozsahu osobních udaJu neLbytnych pro spl11t•111 
práv a povinnosti vyplyvaJíci, pod<iné icidosti o dotc1c1, Jakož 1 11ásled1u·, vlast11 ,L rt J 1CJíWI. ,, ,' 1. 
Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Spravce bude Vase osobnr uc.JaJe Lpracova\c1t po c.Jobu l roku oa µoda,u 1c1tlostI, \ µ11pdlH: .. :,,. ";i'
veře1nopravn1 smlouvy po dobu trván1 smluvního vztahu a nasledné po dobu dals1ch 5 lf't 11< ilu,!ť-L 
tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 
Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Tento Va� dobrovolně uděleny souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli be1pla1nč 
odvolat, a to prostřednictvím ,aslaní e-mailové zprúvy na adresu· pnnř 
osobně či poštou na adresu: Mést o Lysá nad Lobem, Husovo niimf'>sti n/1. 789 n Lv• ,1 n.1d 1 1liv11· 
Odvolanrni souhlasu 11enI dotčena zukonnost zpracovár11 vycházcjrcího le souhlasu, ktt!ry byI u ;·1 prL•tJ 

jeho odvolc.1n1m. Odvoláni soulllasu 1ež nema vliv 11a zpracovanI osobnrd1 udc1Ju. 1-!ťtr -, 1 , 
zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejméno je-li zpracování nezbytné pro 
splnění smlouvy, právní povinnosti či z jinych důvodů uvedenych v platnych právních přPdpisechl 

Kdo všechno bude mít přístup k mym osobním údajům? 
K Vašim osobním úc.JL1jůn1 bude 111it pří:,tup správce .i vybr.:inr zaméstnanci čr povére11<> osoby (crenoJL' 
orgánů mčsta Lysá 11ad LabPm). kteří poskytuji vhodne zaruky a jeJich2 1procova11I �plm,w poio1ca·.i-., ,,!v 

platnych právních předpisu a k1erL; La)lštuJe náležitou ochranu Va�icl1 prav Tyto 0\oby bufuu n1II 
přistup k témto ůdajum ien po dobu nezbytně nutnou a v nezbytné nutnem rozsc1hu. 
Jakym zpusobem mohu kontaktovat sprilvce? 
Správce můžete kontaktovat na e 111arlu: pod.llelna@mcstolysa.cz či píscrnnč na adrese M1•s10 Lysa 11.iu 
Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá 11ad Labem. Spravce Je opravnén potadoval prokc.11c1111 . .is 
toto1nosti zo t'.ičelem zamezeni přístupu neoprávněnych osob k Vašim osobním úrlc1jt."1m 7a ť1fplpn, 
zvyšování kvality služeb o uchovjv,ín ,ámarnú o plnění prjvnich po i 1nos:I sµr,,.LL i' -� ,'.._ 
komunikace mezi Vámi a správcem evioována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 
Ve vztuhu k Vašim osobním údojůrn II1,lle LCJmC:•na nJsledujrcr prava: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolot;
b) právo osobní udaje opravit či doplr11t,
c) pravo po2adovat ornezeni zpracovc.111I;
d) pravo vznést nárnrtku či stížno<,t proti zpracovaní v urtitých případech;

e) pravo poiadovat přeneseni ůdojů;
f) právo no přistup k osolJním ůdaJum;
g) právo byt informován o porušeni 1obe1peten1 osobních udajů v určitych př1padech.
h) právo na vymaz osobních udaJŮ (pravo byl „zapomenut") v určitých případech; a
i) dolši práva stanovená v zákoně č 110/2019 Sb. O zpracováni osobnich udaJÚ, ve zněnr po1déJ!>ICl1
předpisů d v obecném nařízeni o ocl1r,.111é O>Ob111ch (1daJu č. 201G/b/9.
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j) obrátit se na pověřence Městského ťiřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterym Je pan

Ing. Roman Šmid, MBA, zástupe!' firmy l.lDO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4. t1.'I

420 227 031 495, e-mail: roman smid@bdo.cz
Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízeni o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fy11ckych oc;ob
v souvislosti se Lpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaJŮ, máte mimo iine pravo

vznést námitku proti zpracovi.iní va;ich osobních údajů, jestliže je spravce zprc1covava pro uc'Ply

přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě. že vmesete námitku proti 1praro. ir

La účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto roLsahu dále nczpracováva, pokud
neprokcÍZe závažné oprávněné d(1vody pro zpracov,iní, které převafoji n;id zájrny npbo prčlvy ,1

svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních rároku

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízeni o ochraně osobn1ch udaiu c

2016/679.
Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?
Vaše osobní údaje poskytujete Lcela dobrovolné. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V př1padé.

že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobn1 ůdaJe spravc1

neposkytnete, nebude moci Va�i íádost o dotan projednat a uzavrit verejnopravn1 <,111l0uvu 11l'IJL l J

nebyl schopen smlouvu splnit. JL- však Le.cla na Vašem uvážení, zda do smluvního v1tahu se �pravrrm
vst0up1te, č1 nikoliv.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními pu�tupy a

technologiemi. Není však objektivně rno1né zcela zaručit bezpečnost Vaších osobních údajů. Proto nen1

ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba ,iskat µr1�t-1µ
nemohou být zkopírovány, zverejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bc,pccno�l111cl, vpo'rLr,
správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, ie pravidelné kontroluje tcf,1 �ť· ť'n rco11 ·1•1 ,J 

slabá místa a nebyl vystavt'n útoku J pou21vá tt1kova lJezp0rnost1 oµatřefll, :...te1.., J,' n10::1ť !Jv ,, ... ,. 
rozumné vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osob111rn udajt'irn, a ktt>ra �

ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Přijatá bezpečnostní opatření JSOU pak pravidelně aktualizována. Každý subJekt udaJu ale r1e!>e

odpovědnost 7a uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a La stalou kontrolu
nad přístupem ke svému účtu.

Dohled nad dodržováním povinností spravce provádí Úřad pro ochranu osobních udaju �e s.dlem l'ulk

Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Souhla� uděluji na dobu neurčitou (v připadč wavřcni veřc1noprávn1 smlouvy JC vyslov11y souhla\ pl,Hll'v
po celou dobu trvJn1 smlouvy), Jakmilc po1111ne uče I, budou shromázde11e a tpr dCO\ .11 t' ud,lJl : , k .. ,, ,,
osobních a citlivých údaju skartov.íny v souladu se Spisovým řádem Městského úřt1du Ly,;á nad I Jbcir.

Souhlasím rovněí se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mel! podklady pro

účely posouzeni a vyřízení mé žádosti v organech Města Lysá nad Labem, příp. u,avřefll vercJ11opravri1
smlouvy. Poskyt11utí souhlasu je dobrovolné.

Při udělení souhlasu jsem byl{a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracovaní a k jakym osobnun a

citlivým údajům je souhlas dáván, jakému spravci a na jaké období. PotvrzuJ1, ze Jsem obeznamen/a se 

svyrni právy v souvislosti s přístupem k informiJcirn a jeJich Lpracovanim. Jsem si vědom. ze podkl<1dy,
které k žádosti o clotaci přiklád.írn. olJ�ahuJí mé osobní udaje, přičem, uděluji V\1�lovný ad ibr 1.01•1;

souhlas se zpracováním osobních udajů uvedených v podkladech mnou předluíených společné se
žádostí o dotaci.

Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci proJcdnán;i
Tento souhlas je včdomý a svobodný rro,ev mé vůle, co, stvrzuji vlastnoručním podpisem:
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Městský úřad Lysá nad LabE 

Došlo: 2021-11-12 08:27:45 

č. J„ MULNL-ŠSK/95515/2021 

Listu. 1 Přlloh: 1 

I IUlll lli Hl 1111 11111 �I llllll lill lHI UII Ul 1111 
27903-2021 

V Lysé nad Labem dne 10. 11. 2021 
Čj: 0480/2021/SSSNB 

Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem" 

V rámci žádosti zasíláme následující dokumenty: 
Vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Potvrzení o funkci ředitelky 

S pozdravem, 

.:,tit:dnl škola designu

Lysá n&d Labem,

r P• vkCJ\! I or_;i:HlluH.• 

I I t 4 5 28Y n Lysa Md Labf'm 

,t) rl()'>í1565 Q) 

STR '\J � OLA DES GNU LYSA l'IA A i: prispevkov or 

5trz ste 475, 289 22 ysci nad abem 

CO 00663565 IZO 150068654 

el 325 ':>51 074, email C' r taricit lllOgdly a cz www og 



Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
tel.: 325 510 211.e-mail:podatelna@.mestolysa.cz 

Zádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu kultury 

města Lysá nad Labem" 
(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 

Žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikající

NUTNO PŘEDLOŽIT (na požádání občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 
Adresa: 
Datum narození: 
IČ: 

Bank. spojení/č.účtu 1
: 

Telefon: 
E-mail:

b) Právu jcká osoba

Název: Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace 
IČ: 00663565 
Sídlo: Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem 
Bank. spojení/č. účtu 1 7935191/0100 
Telefon: 325 551 074 
E-mail: sekretariat@ogdlysa.cz 

s tatutarm zastuoce: 
Jméno: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail:

I den ti fikace osob 

s podílem v této právnické osobě: 

Identifikace osob, v nichž má přímý podíl. 

a o výši tohoto podílu: 

Osoba oprávněná jednat za or�anizaci 
(nutno doložit ko ii dokladu o o rávněm 

Jméno: 
Adresa: 

' pokud nemáte účet - proškrtněte 
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Název akce/projektu: Výstava výtvarných prací žáků školy a 
tmódní přehlídka :žáků školy 

Termín realizace: červen 2022 (28. 6. 2022) 

Výstaviště Lysá nad Labem 
Místo realizace: 

Celkové plánované náklady na akci/projekt: 121 000 Kč 

Celkové plánované příjmy akce/projektu: 6 000 Kč 

Požadovaná výše dotace: 25 000 Kč 

Bank. spojení/č. účtu žadatele: 793 51 91/0100 

Výše vstupného: 50 Kč 

Zodpovědný or2anizátor akce/projektu: 

Adresa: 

Telefonní kontakt/e-mail: 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu
(případně cílová skupina, pro kterou je projekt/akce určena, co vás vede k jeho realizaci apod.) 

Tradiční akci tvoří výstava výtvarných prací žáků školy a módní přehlídka, je pojata jako 
slavnostní zakončení školního roku 202 I /2022. 
Cílem projektu je seznámit veřejnost s výsledky práce žáků uměleckých studijních oborů oděvní
a grafický design a design interiéru a bytových doplňků. Při organizačním zajištění celé akce 
představí svou práci i žáci oboru propagační činnost v umění a reklamě.
Cílovými skupinami jsou rodiče žáků školy, absolventi, uchazeči o studium. bývalí zaměstnanci, 
zástupci zřizovatele, ČŠI, MŠMT, MěÚ, sociálních partnerů a partnerských škol. 

b) časový harmonogram
(kdy bude akce/projekt zahájen, jak dlouho bude trvat, program, etapy akce/projektu, 
opakovatelnost. .. ) 

Práce na projektu probíhají celý školní rok. Akce se koná každoročně (s výjimkou předchozích 
dvou let - covid) a veřejností je přijímána s velkým ohlasem. 

c) způsob propagace

Žáci školy vytvoří plakáty pro výlep ve městě, pozvánky a vstupenky pro hosty.
Zprávy o konání akce jsou publikovány v regionálním i místním tisku a na internetových
stránkách školy. Z celé akce je pořízena fotodokumentace a videozáznam, obojí slouží
k propagaci školy a k archivaci.
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d) rozpočet projektu

Rozpis plánovaných nákladů 
(rozepište jednotlivé položky nákladů - technické zajištění, honoráře vystupujících, ozvučení, materiál, 

propagace aj iné) 

Název položky Plánované náklady 

Materiálové zajištění 50 modelů pro módni 90 000 Kč 
Materiálové zajištění výstavy výtvarných prací 10 000 Kč 
Propagace v tisku a médiích, výlep plakátů 5 000 Kč 
Pozvánky a poštovné 2 000 Kč 
Přeprava modelů I 000 Kč 
Ozvučeni a osvětleni produkce 5 000 Kč 
Materiál na výzdobu sálu 3 000 Kč 
Kadeřnjcké a kosmetické služby a materiál 3 000 Kč 
Drobný spotřební materiál 2 000 Kč 
CELKEM 121 000 Kč 

Rozpis plánovaných příjmů 
(dotace, sponzoři, vstupné, účastnický poplatek a jiné): 

Název položky 
Vstupné 
CELKEM 

Prohlášení žadatele 

Prohlašujeme, že: 

Příjmy 
6 000 Kč 

6 000 Kč 

a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového
programu z rozpočtu města Lysé n.L.,

b) nejsme dlužníky města,
c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání žádosti o dotaci z PK, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu - závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PK,
t) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto

projektem logo m�taa poznámku: "Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem."

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdružení): 
a) doklad opraviíující předkladatele jednat za tuto organizaci

Střední škola designu 
Lysá nad Labem, 

p7fspěvková organozace 
Strm1ě 475, 289 22 Lysá nad Labem 

IČO: 00663565 C) 

Datum podání žádosti: 9. 11. 2022 

(V případě organizace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za organizaci.). 

Tento vzor formuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 125 dne 9.9.2020. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ -ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 

s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 

správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo adresa 

provozovny, rodné číslo. 

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 

Jaký je právní základ zpracování? 
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 

práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 

veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších S let, nebude-li tento 

souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, 
a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz. popř. osobně či 

poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 

odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na 

základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění 

smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít přístup 

k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 
Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 
Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 
totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 

zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 

komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a
i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
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j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan

Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BOO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.

420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz
Co to znamená, že mám právo vznést námitku? 

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo 

vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého 

marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem 

přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné 

oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, 

nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 

2016/679. 

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že 

Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci 

neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by 

nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem 

vstoupíte, či nikoliv. 
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % 

zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, 

zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti 

nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven 

útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo 

k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav 

technologií poskytují dostatečné zabezpečení. 

Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese 

odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu 

nad přístupem ke svému účtu. 

Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný 

po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se 

osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem. 

Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro 

účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní 

smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. 

Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a 

citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se 

svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady, 

které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný 

souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se žádostí 

o dotaci.

Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána.

Tento souhlas je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem:
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PaedDr. Milan čmec, Ml3A. náměstek hejtmana 
a statutární .lástupce hejtmana 

V Praze dne 25. května 20 I 6 

Č.j.: 078136/2016/Kli K 

Rada Středočesl-.ého kraje usnesením č. 019-17/2016/RK ze dne 9. kvčtna 2016, v souladu 

s bodem 9 Čl. 11 Přechodných ustanovení aíl-.ona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 561 /2004 b., o předškolním, základním, třcdním. vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(škol k)· zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nčkteré další /.ákony. 

potv rzuje 

XXXXXXXXXXXX 

YYYYYYY

ve funkci ředitelky pří pěvkové organizace 

třední škola oděvního a grafického de ignu, Lysá nad Labem, tdiště 475, 

c ídlem tržiště 475, 289 22 Ly á nad Labem, IČ 00 663 565 

na dobu neurčitou. 

Vážená paní 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

Potvrzení bylo vydáno ve dvou rovnocenných stejnopisech. 
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Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu kultury 
města Lysá nad Labem" 

(Před vyplněním pečlivě pročtčtc přiložený Statut.) 

Žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikající

UT. O PŘEDLOŽIT(na požádání občanskj' prí1kaz k identifikaci žadatele)

Jméno:
Adresa:
Datum narození:
IČ:
Bank. spojcní/č.účtu 1

: 

Telefon:
E-mail:

b) Prá, nická osoba

�ázev: FK Lito!. mládež z.s. 
IČ': 05224047 
Sídlo: Masarykova 1250 50, Lysá nad Labem, 289 22 
Bank. spojcní/č.účlu' 51108863 l 9 0800 
Telefon: 723433236 
E-mail: fklitol. mlad cz@post.cz

s • tatutam1 zastuoce: 
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:
Identifikace osob
s podílem v této právnické osobě:
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl,
a o výši tohoto podílu:

Osoba oprávněná jednat za organizaci: 
(nutno doložit kopli dokladu o oprávnění) 

Jméno: 
Adresa: 

'pokud nemáte účet-proškrtněte 
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Název akce/projektu: 
50 let od založení oddílu kopané v Litoli 

Tennin realizace 
25.6. 2022 

Fotbalové hřiště v Litoli 
Místo realizace : 

Celkové plánované náklady na akci.,projckt: 73 000 Kč

Celkové plánované příjmy akce/projektu: žádné 

Požadovaná výše dotace: 55 000 Kč

Bank. spojen Vč.účtu žadatele: 5 I I 0886319/0800 

Výše vstupného: dobrovolné 

Zodpovědný organizátor akce/projektu: 

Jméno: 

Adresa: 

Telefonní kontakt/c-mail: 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu
(případ nč cílová skupina. pro kterou je projekt/akce určena, co vás vede k jeho realizaci apod.) 

Cílem akce je oslavit 50 let od založení oddílu kopané v Litoli. Představit současné fungování 

spolku široké veřejnosti, vyznamenat a podčkovat významným osobnostem z minulosti klubu. 

odehrát exhibiční utkáni napřič včkovými kategoriemi (minipřipravka, mladší přípravka. starší 

píipravka, mladší žáci, starší žáci, dorost, muži, stará garda) včetnč doprovodného programu, 

vytvořit jednorázovou kulturní akci pro obyvatele Lysé nad Labem a okolí, kterou si užije široká 

veřejnost a současní i bývali členové spolku. 

b) časový harmonogram

(kdy bude akce/projekt zahájen. jak dlouho bude trvat, program. etapy akce/projektu. 
opako,·atelnost ... ) 
Jednodenní akce dne 25. 6. 2022 
9-11 turnaj mini a mladších přípravek
I 1-12 utkání mladších žáků
12:30-14 utkání starších žáků
14-15:30 utkání dorostu
15:45-17 utkání staré gardy a mužů „B"
17-19 utkání mužů „A·· se SIGi Teamem
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c)způsob propagace
1. webové stránky klubu
2. sociální sítě
3. plakáty
4. měsíčník města Lysé nad Labem - Listy 

d) rozpočet projektu

Rozpis plánovanVch nákladů 

(rozepište jednotli\-é položky nákladu-technické zajištční. ho noráře vystupujících, ozvučení, mat eriál,
Propagace a jiné)

�ázev položky Plánované náklady 

Honorář" pro SIGi Team (fotbalový tým 40 000 Kč 
složený z bývalých profesionálních fotbalistt1 -
část honoráře jde na charitativní účely)

Památeční předměty a dárky pro bývalé 15 000 Kč 
funkcionáře a významné osobnosti oddílu 

!Honorář pro kapelu IO 000 Kč 
Pronájem skákacího hradu oro děti 8 000 Kč 
CELKEM 73 000 Kč 

Rozpis plánovaných příjmů 

(dotace, sponzoři, vstupné, účastn ický poplatek a jiné):

1 � ázev položky
CELKEM 

Prohlášení žadatele 
Prohlašujeme. že: 
a) tento projekt není a neb ude předložen r adě města či zast upitelstvu mčsta \' rámci jiného grantového
progr amu z rozpočtu mčsta Lysé n.L..

b) nejs me dlužniky m čsta, 
c) \'Še chny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, 
d) umožníme přístup do našeho účcLnicLví kontrolnímu pracovníkovi MčÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování do tace, 
e)při podávání žádosti o dotaci z PK. re alizaci projektu (akc e) a ,·yúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu- závuných podmínek pro př edkladatele ládosti o dotaci z PK, 
f) v p řípadě obdrlení do t ace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto
projektem logoměstaapoznámku:"Akcc se koná :ta finanční podpory města Lysá nad Labem."' 

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdružení): 
a) doklad opr avňují cí předkladatele jednat za tuto org anizaci FI( LrroL, MLÁDEŽ z.s.

Tento v ,or fonnuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. I 25dne 9.9.2020.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁ �ÍV1 OSOB�ÍCH OAJŮ- ŽÁDOST O DOTACI 
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Udčlcním tohoto souhla u se z.pracováním o obních údajů souhlasíte s tím. že N1ě to Lysá nad Labem. 
IČO 002 39 402, Husovo náměsti 23/1. 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat 
Vaše osobní údaje dle nílc uvedených podmínek. 
V jakém rozsahu budou mé osobni údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, jakém byly Vámi po.kytnuty v souvislosti 
s žádosti o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní mlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 
správcem. tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní čl<;lo a adresa bydlištč či/nebo a dresa 
provozovny. rodné číslo. 
K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracováv ány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 
uza řené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem. projednání v orgánech mčsta Lysá n ad Labem. 
Jaký je právní základ zpraco,1ání'! 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobn ích údajů nezbytných pro splnění 
práv a povinnosti vyplývající z podané žádosti o dotaci,jakož i n ásledné vla smí veřejnopráv1ú smlouvy. 
Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 
Správce bude Vaše osobn í úda je zpracovávat  po dobu 1 roku od podáni žádosti, v případě u7.avfení 
veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 5 let, nebude-li tento 
souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší trany odvolán. 
Jak a kdy mohu tento o u hlas se zpracováním o obních údajů odvolat? 
Tento Váš dobrovolnč udčlcný souhlas c 7Pracováním osobních údajů můfote kdykoli bczplatnč 
odvolat, a to prostřednictvím zasláni e-mailové zprávy na adre!.11: podatelna(a'me,tulv�a.cz. popř. osobně 
či poštou n a  adresu: Město Lysá nad Labem. Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním 
souhla u není dotčena zákonnost 7,pracováni vychá7.�:jícího ze souhlasu, který byl dán pred jeho 
odvoláním. Odvoláni souhlasu též m.má vliv na zpracováni osobních údajů, ktc� správce 7Pracovává na 
základé jiného p rávního základu, nó je souhlas (tj. 1ejména je-li zpraco\'ání ne1bytné pro splnění 
smlouvy. právní p ovinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 
Kdo všechno bude mít přistu p k mým osobním údajftm? 
K Va�im osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní 1..amčstnanci či povčřcné o oby (členové 
orgánů mčsta Ly á n ad Labem). kteř í poskytují vhodné záruk")' a jejichž zpracování �JJlřtu je požadavky 
dle platných právních předpisů a ktere zajišťu je náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít 
přístup k tčmlo údajům jen po dobu n ezbytně n utnou a v nezbytně nutném rozsahu. 
Jakým způsobem moh u kontaktovat správce? 
Správce mu.žele kontakto at na c-mailu: podateln �mcstolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá n ad 
Lahem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn poladovat prokázání Vaší 
to tožnosti ta účelem zam ezeni přístupu neoprávněných osob k Va�im osobním údajům. Za účelem 
zvyšováni kvality služeb a ucho áváni záznamů o plnční právních povinn ostí správce je veškerá 
komunikace mezi ámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 
Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména ná(;lcdující práva: 
a) právo s,·ůj souhla kdykoli odvolat;
b) právo osobni údaje opravil či doplnit:
c) právo požadovat omezení zpracování:
d) právo vznést námitku či stížn ost proti zpracováni v určitých případech;
e) právo požadoval přenesení údajů:
f) právo na přístup k osobn ím údajům;
g) právo být infonnován o porušeni zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údaji! (právo být „zapomenul") v urči tých případech; a
i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpraco, áni osobních údajů, ve znění pozdějších
předp isů a v obecném n ařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
j) obrátit se na pověřence Městského úfadu Lysá nad Labem pro ochranu o obnich údaju, kterým je pan
Ing. Roman Šmíd, MBA. z.ástupce firmy BDO Advisory, ·.r.o., Praha Karlin, Karolinská 661/4, tel
420 227 031495, e-mail: roman.smid@bdo.cz
Co to zname ná, že mám právo vznést námitku·! 

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochranč osobních údajú č. 2016/679, o ochranč fy7ických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajú a o volném pohybu Lč-chro údaju, máte mimo jiné právo 
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vznést námitku proti zpra cování Vašich osobních údajů. jestliže je správce zpraco,·ává pro účely přímého 
marketingu. Námitku je nutné podat �-právci. V případě. že vmesete námi tku proti zpracování La účelem 
přímého marketingu. správce osobní údaje\' tomto rozsah u dále nezpracovává , pokud neprokáže závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, které převazují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údaj ů, 
nebo pro určení, výkon nebu obhajobu právních nárokt'.'1. 
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl . 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 
2016/679. 
Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposk")'tnu? 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. r--emáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že 
Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. icméně pokud osobní údaje správci 
neposkyn1ete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uza,·řít veřejnoprávní smlouvu, neboť by 
nebyl schopen smlouvu sp lnit. Je však z cela na Vašem u\'ážení, zda do smluvního vztahu se správcem 
vstoupíte, či nikoliv. 
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 
Veškeré osobní údaje, které sprá,·ci po skytnete, jsou zabezpečeny standardnúni postupy a technologiemi 

eni však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů . Proto není ani možné 100 
% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nem ůže třetí osoba získat přístup, nemohou být 
zkopírovány, zveřejněny, pozměněny ne bo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této 
souvislosti nicm éně správc e zaručuje, že pravi<leh1ě kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a 
neb yl vy staven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně 
vyžadovat a by nedošlo k neoprávněnému přístupu k po skytnutým osobním údajům, a kwrá s ohle dem na 
aktu ální sta v te chnologií poskytují dostatečné za bezpečení. 
Přijatá bezpečnostní opatření jsou p ak pravid elně aktualizována . Ka?dý subjekt údajů ale nese 
odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu 
nad přístupem ke svému úč tu. 
Doh led nad dodržováním po,·inností správce provádí Úřad pro ochranu oso bních údajů, se sídl em Pplk. 
Sochora 2 7, I 70 00 Praha 7. 
Souhlas uděluji na dobu neurcitou (,· případě unvření veřejnoprávní smlum·y je výslovný suuhla plaoiý 
po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel , budou shromážděné a zpracované údaje týkající se 
osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úfadu Lysá nad Labem 
Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů du spisu a mezi podklady pro 
účely posouzení a vyřízení mé ládosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. 
Pii udčlcní souhlasu jsem by l(a) informován(a) o tom. pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a 
citlivým údajům je souhlas dá\'án, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se 
svými právy v souvi lo ti s pří lupem k infotmacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady, 
které k .t.ádosti o dotaci přikl ádám, obsahují mé osobní údaje. přičemž uděluji výslovný a dobrovolný 
souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou pít:dlo:žcných společně se žádostí 
o dotaci.
Bern na včdomí, že pokud vůj souhlas odvolám, nebude má ž ádost o dotaci projednána.
Tento ·ouhlasjc včdomý a vobodný projev mé vůle, což stvrzuji vl astnoručním podpisem:

FK LITOL, MLÁDEŽ z.s.

............. 'TČDil{ti?e?'i'0�7· ........... · · · ·. · ... · · · · · · · · 
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Tento výpis z vefejných rejstříků elektronicky podepsal "Ml:STSKÝ SOUD V PRAZE" dne 25.11.2020 v 10:47:38. 
EPVid:7vwLNCLxG5qGd+qD3pCntQ 

Výpis 

ze spolkového rejstříku. vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl L, vložka 66249 
Datum vzniku a zápisu: 10. srpna 2016 
Spisová značka: L 66249 vedená u Městského soudu v Praze 

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

Název: FK Litol, mládež z.s. 
------------------------

Sídlo: 

Identifikační číslo: 

Právní forma: 

Účel: 

Mas ary k o v a 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem 
052 24 047 
Spolek 

hra fotbalu 
organizace a provozování sportovní činnosti 

---------�-- ------------------

výchov a mládeže ke sportu 
---------�----

Název nejvyššího 

orgánu: 

Statutární orgán - výbor: 

Předsedkyně výboru: 

člen výboru: 

práce s dětmi a dospělými v oblasti trávení volného času (včetně sportovních a 
zájmových aktivit) 

Valná hromada 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Den vzniku funkce: 3. března 2019 
Den vzniku členství: 17. října 2018 

------------- -�--------------

členka výboru: 

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

Počet členů: 3 

Způsob jednání: Předseda výboru zastupuje spolek navenek samostatně. 

Údaje platné ke dni: 25. listopadu 2020 03:39 1/1 



Městský úřad Lysá nad Lab� 
Došlo: 2021-11-29 17:42:02

Č. J.: MULNL-ŠSK/99795/2021

Listů: 6 Příloh: O 
Město Lysá nad Labem 

I lllíll 111� 11111 11111 li� 111111011 11111 11111 �1111111 1111 
29457-2021 

Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem 
tel.: 325 510 211, e-mail: pnddh.l _ _ __ _ 

Zádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu kultury 

města Lysá nad Labem" 
(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 

Žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikající

NUTNO PŘEDLOŽIT (na požádáni občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 
Adresa: 
Datum narození: 
IČ: 
Bank. spojení/č.účtu1

: 

Telefon: 
E-mail:

h) Právnická osoba

Název:
IČ:
Sídlo :
Bank. spojení/č. účtu' 
Telefon: 
E-mail:

s tatutárni zastunce: 
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:
Identifikace osob
s podílem v této právnické osobě:
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl,
a o výši tohoto podílu:

Osoba oprávněná iesJnat za organizaci ; 
( nutno doložit kopii dokladu o oprávněni) 

Jméno: 
Adresa: 
Telefonní kontakt/e-mail 

' pokud nemáte účet - proškrtněte 
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Název akce/projektu: 
Lysáček - dětský časopis 

Termín realizace: 
Leden 2022 - Prosinec 2022 

Lysá nad Labem 
Místo realizace : 

Celkové plánované náklady na akci/projekt : l11 830 Kč 

Celkové plánované příjmy akce/projektu : O Kč 

Požadovaná výše dotace 80% 

Bank. spojenUč. účtu žadatele : 13 82021003/0800 

Výše vstupného 0,- časopis bude pro děti zdarma 

Zodpovědný on:anizátor akce/projektu; 

Jméno: 

Adresa: 

Telefonní kontakt/e-mail 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu

(případně cílová skupina, pro kterou je projekt/akce určena, co vás vede k jeho realiz.aci apod.) 

Cilovou skupinou jsou děti v Lysé nad Labem od matei'ských škol až do 16 let věku. Do tvorby časopisu by se 
mohlo zapojit každé dltě z Lysé, které by mělo zájem, a zdanna, tedy bez rozdílu finančních možnosti rodičů. 
Celkem bydlí v Lysé nad Labem 916 děti z kategorie 5-14 let a 556 děti z kategorie 15-19 let (zde nejsou uvedeny 
samostatné výsledky pro kategorii 15 a 16 let). Celkem se jedná 11 ;i % populace Lysé (sčítáni lidu z r. 200 I), 
která by se do projektu mohla zapojit. 
K realizaci mě vede kladný vztah k dětem a ráda bych pro ně vytvořila možnost projevit svoje talenty. Chtěla bych 
v dětech vzbudit tvůrčího ducha a možnost projevit sám sebe. V okolí mého bydliště již znám děti, které by se do 
tvorby časopisu zapojily, i já sama jako malá jsem si jako malá tvořila časopisy. Během přípravy projektu jsem 
poznala podobné online dětské časopisy, které již existují. Napl'. www.caslak.cz, brevnovsky express či další. 
Napl'tklad město Čáslav má podobný počet obyvatel jako Lysá a zde se vzniká dětská tvorba na jeden časopis 
měsíčně. Panl Teklovou, která časopis vede, jsem kontaktovala a pro online časopis mi poskytla cenné rady. 
Tvorba časopisu bude nová volnočasová aktivita pro děti v Lysé, do které se budou moci kdykoliv zapojit, být 
pravidelnými redaktory či přispět pouze jednou. Kromě psaní článku mohou děti najít uplatnění jako ilustrátol'i, 
fotografové, korektoři, manažeři, technici, napi'. pokud by i samotné vkládání či obměnu webových stránek do 
elektronického časopisu mohly dělat samy online (např. pomoci rozhraní EDUcon). Děti by se při tvorbě časopisu 
měly i naučit spolupracovat a kooperovat, a to eventuelně v redaktorských dílnách na tvorbu časopisu. 
Za nejdůležitější vnlmám, aby časopis rezonoval s dětmi, byl tvořen jejich jazykem a připravován právě dětmi. 
Chtěla bych výchozí podminky pro časopis nastavit tak, aby fungoval v dlouhodobém horizontu a vyvíjel se 
v dětských rukách. Já sama jsem připravena vložit úsill, píli a organizovat nutné pochody. Pro potl'ebu 
konzultace a jako odborný poradce malých redaktorů pfislíbil pomoc XXXXX XXXX redaktor dětského tištěného 
časopisu Raketa, který má i jako dramaturg, scénárista a pi'ekladatel bohaté zkušenosti. 
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Niže je návrh seznamu rubrik, které jsou pro časopis vhodné. Konkrétní se utvol'I podle zájmu dětf: 
Můj pl'lběh Vzkazy, doporučení pro ostatnl děti 
Můj obrázek Rozhovory 
Komiks Angličtina, němčina či jiné cizí jazyky 
Domácf kutilstvi, chov zvlřat, pěstováni květin Tematické pl'fspěvky (Vánoce, Velikonoce) 
Sportovní novinky- osobní či z kroužku Krásy Lysé 
Až budu dospělý, tak.. Soutěž 

b) časový harmonogram
(kdy bude akce/projekt zahájen, jak dlouho bude trvat, program, etapy akce/projektu,
opakovatelnost ... )
Zahájení 
Pl'fpravy na časopis jsou již v procesu, je zaregistrovaná doména, je složený tým dospělákťi - odborníků (PR, 
výtvarnice, redaktorka časopisu. odborný konzultant z dětského časopisu), vyblrajf se od děti návrhy na titulnl 
stránku. 
Doba trvání 
Časopis by optimálně měl být vydáván dále pravidelně a bez omezen� aby sloužil další generaci děti v Lysé nad 
Labem. 
Program 
Viz rubriky. 
Etapy akce projeklu 
Projekt nemá klasické Hzenl projektu, ale jedná se o pravidelné vydáváni časopisu. 
Opakovatelnost 
Zatím kvartálnl, pokud bude poptávka děti jiná, bude tomu situace přizpůsobena. 

Celý časopis bude co nejvlce tvofen dětmi a dětem pro radost, a proto bude l'ada věcí doladěna až v proběhu. Je 
možnost uspořádat redakčnl dílny, pracovat vice online dle situace s covidem apod. 

c) způsob propagace
Časopis budeme propagovat ve školách v Lysé nad Labem, v městské knihovně, na nástěnkách u praktických lékaňl 
a jiných zájmových kroužků. Na základnlch školách oslovíme i družiny, kde by mohly děti pHmo i tvořit během 
odpoledne. Propagace bude probíhat i na webových portálech (např. lysecko. cz) a sociálních sftlch (facebook). Dále 
bude propagace v novinách Nymbursko a pl'es snews. Na propagaci mám pl'ímo PR specialistku XXXXXX XXXXX.

d) rozpočet projektu

Rozpis plánovaných ná ll-J�urn 
(rozepište jednotlivé položky nákladů- technické zajištění, honoráře vystupujících, ozvučení, materiáJ, 

propagace a jiné) 

Název položky Plánované náklady 

ro·ektu: 

vrh a tvorba we 'ch stránek 000,-

r - doména/rok 30,-

a tisk čísla do ško 

dměny pro "vystupující" O 000,- (grafik, odborný redaktor, propagátor, 
setkání s redaktorem 

aci 
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Roipis plánovaných příjmů 
(dotace, sponzoli, vstupné, účastnický poplatek a jiné): 

Název položkv 

CELKEM 

Prohlášení žadatele 

Prohlašujeme, že: 

Příjmy 

a) tento projekt není a nebude pfedložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového
programu z rozpočtu města Lysé n.L.,

b) nejsme dlužníky města,
c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání žádosti o dotaci z PK, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu - závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PK,
f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto

projektem logo města a poznámku: "Akce se koná :za finanční podpory města Lysá nad Labem."

Povinné přílohy pro organi:zace (spolky, sdružení): 
a) doklad opravňující předkladatele jednat za tuto organizaci

/ 
/ / 

Datum podání žádosti : . !..1:.--f( :!-!?.�1„ . . . .  .

(V případě organizace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat :za organiz.aci.). 

Tento vror fonnuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesenim č. 125 dne 9.92020.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 
IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 
osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 
V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 
s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 
správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo adresa 
provozovny, rodné číslo. 
K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 
Jaký je právní základ zpracování? 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 
práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 
Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 
veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 5 let, nebude-li tento 
souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 
Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 
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Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, 

a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: t te nL@m"� o z, popř. osobně či 

poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním 

souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 

odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na 

základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění 

smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít přístup 

k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 

totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 

zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 

komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na pří stup k osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a
i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan

Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BDO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.

420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz

Co to znamená, fe mám právo vznést námitku?

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo

vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého

marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem

přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,

nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č.

2016/679.

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co kdyf osobni údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že

Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci
neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by

nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem

vstoupíte, či nikoliv.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?
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Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % 

zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, 

zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti 

nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven 

útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo 

k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav 

technologií poskytují dostatečné zabezpečení. 

Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese 

odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu 

nad přístupem ke svému účtu. 

Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný 

po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se 

osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem. 

Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro 

účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní 

smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. 

Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a 

citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se 

svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem sl vědom, že podklady, 

které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný 

souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se žádostí 

o dotaci.

Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána.

Tento souhlas je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem:

.....

žadatel 
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Číslo
Organizace / fyzická 

osoba
Projekt - akce

Termín realizace 

2022

Plánované 

náklady v 

Kč

Požadova

ná dotace 

v Kč

Podíl 

dotace na 

nákladech 

v % (max. 

80%)

Vstupné / 

startovné

Obdržen

é dotace 

2021

Vyúčt

ování  

dotac

e r. 

2021

Výsledek - 

ztráta / zisk

Datum 

doručení 

žádosti na r. 

2022

Návrh 

dotace 

odboru 

ŠSVZaK

Návrh 

dotace 

komise pro 

cest.ruch a 

sport

Schválené 

dotace z 

RM v Kč

1 Veslařský klub 
Memorial Jiřího 

Vejlupka
21.-22.5.2022 70,000 31,000 44% 0 31,000 ano

ztráta  

2 478,-
11/3/2021 31,000 31,000 31,000

2 Veslařský klub Slavnosti Labe 10/22/2022 17,000 13,000 76% 0 13,000 ano ztráta    586,- 11/3/2021 13,000 13,000 13,000

3 Spolek VHT Skály Máchova kraje 27.-29.5.2022 15,000 8,000 53% 150,- 8,000 ano ztráta 13770,- 11/22/2021 8,000 8000 8,000

4

Tělovýchovný klub 

SLOVAN Lysá nad 

Labem z.s.

Dětský pohár Labe červen 2022 78,000 35,000 45% dobrovolné  -  -  - 11/30/2021 35,000 35000 35,000

5
Domácí hospic 

Nablízku, z.ú.
Běh pro hospic 10/23/2022 50,000 25,000 50% dobrovolné 23,000 ano

zisk  

14 860,-
11/26/2021 25,000 25,000 25,000 *

6 TAJV, z.s.

Sportovní den 

mládeže s TAJV v 

Lysé n.L.

duben 2022 30,000 10,000 33%  - 5,000 ano  - 11/24/2021 10,000 10,000 10,000

7

Junák - český skaut, 

středisko Lysá nad 

Labem, z.s.

Výroční skautský 

sportovní den 
říjen 2022 44,000 33,000 75%  -  -  -  - 11/30/2021 33,000 33,000 33,000

8
Fit Klub Lysá nad 

Labem z.s.

Jarní tenisové 

turnaje 
jaro 2022 26,000 18,500 71% 250,-/osobu  -  -  - 11/22/2021 18,500 18,500 18,500

330,000 173,500 173,500 173,500 173,500

* zisk na

charitativní účel 

(provoz + činnost 

hospicu)

Program na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 2022 (Plánovaná částka v rozpočtu CELKEM 200 000 Kč)
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Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
tel.: 325 510 211, e-mail: podatelna@mestolysa.cz 

Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu sportu a 
volného času města Lysá nad Labem“ 

https://obcan.mestolysa.cz  
(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 

Žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikající

NUTNO PŘEDLOŽIT (na požádání občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 
Adresa: 
Datum narození: 
IČ: 
Bank. spojení/č. účtu¹: 
Telefon: 
E-mail:

b) Právnická osoba

Název : Domácí hospic Nablízku, z. ú. 
IČ : 040 66 502 
Sídlo : 
Bank. spojení/č. účtu¹ : 2300803840/2010 
Telefon : 
E-mail :

Statutární zástupce: 
Jméno : 
Adresa : 
Telefon : 
E-mail :
Identifikace osob  
s podílem v této právnické osobě: 
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, 
 a o výši tohoto podílu: 

Osoba oprávněná jednat za organizaci :  
(nutno doložit kopii dokladu o oprávnění) 

Jméno : 
Adresa : 
Telefon : 
E-mail :

¹ pokud nemáte účet – proškrtněte 
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Název akce/projektu : 
Běh pro hospic 2022 

Termín realizace : 
23. 10. 2022

Místo realizace : 
Milovice, Pod Lesem 652 

Celkové plánované náklady na akci/projekt : 50 000 Kč 

Celkové plánované příjmy akce/projektu : 

Požadovaná výše dotace : 25 000 Kč 

Bank. spojení/č. účtu žadatele : 230 080 3840/2010 Fio banka, a.s. 

Výše vstupného : Dobrovolné 

Zodpovědný organizátor akce / projektu: 

Jméno : 

Adresa : 

Telefonní kontakt/e-mail : 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu :
(případně cílová skupina, pro kterou je projekt určen, co vás vede k jeho realizaci apod.)

Cílem projektu je poskytnout občanům Lysé nad Labem a Milovic kvalitní závod (běžecké a 
cyklistické tratě) a při této příležitosti prezentovat službu Domácího hospice Nablízku. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného podpoří činnost domácího hospice, který působí v Lysé a okolí. 
Cílovou skupinou jsou závodníci všech věkových skupin (děti, dospělí, rodiny s dětmi, senioři) 

b) časový harmonogram :
(kdy bude akce/projekt zahájen, jak dlouho bude trvat, program, etapy akce/projektu,
opakovatelnost…)

 neděle 23. 10. 2022 od 10 do 17 hod 

c) způsob propagace :

plakáty, webové stránky a FB stránky Běh pro hospic, webové stránky a FB stránky Domácího 
hospice, Města Lysé n. L. , Milovice, FB místní skupiny, Listy, Echo, Nymburský deník 

d) rozpočet akce/projektu :
50 000 Kč 

Rozpis plánovaných nákladů 
(rozepište jednotlivé položky nákladů – technické zajištění, honoráře vystupujících, ozvučení, materiál, 

propagace a jiné) 
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Název položky Plánované náklady 

Čipová časomíra 10 000 Kč 
Startovací čísla 5 000 Kč 
Propagace 3 000 Kč 
Značení trati 3 000 Kč 
Hudební produkce 3 000 Kč 
Kancelářské potřeby 1 000 Kč 
Občerstvení pro účastníky 9 000 Kč 
Odměny pro vítěze (medaile, ceny pro vítěze) 16 000 Kč 

CELKEM 50 000 Kč 

Rozpis plánovaných příjmů 
(dotace, sponzoři, vstupné, účastnický poplatek a jiné): 

Název položky Příjmy 
Dotace Město Lysá nad Labem 
Dotace Město Milovice 
Vstupné dobrovolné – výtěžek na hospic 
Sponzoři 

CELKEM 

Prohlášení žadatele 
Prohlašujeme, že: 
a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového

programu z rozpočtu města Lysé n.L.,
b) nejsme dlužníky města,
c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání žádosti o dotaci z PSVČ, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu – závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PSVČ,
f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto

projektem logo města a poznámku: “Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem.“

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdružení): 
1) doklad opravňující předkladatele jednat za tuto organizaci

Datum podání žádosti : 26.11. 2021  Jméno a podpis žadatele: ……………………………. 

(V případě organizace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za organizaci.). 

Tento vzor formuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 125 dne 9.9.2020. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ŽÁDOST O DOTACI 
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Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 
IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 
osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 
V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 
s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 
správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo adresa 
provozovny, rodné číslo. 
K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 
Jaký je právní základ zpracování? 
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 
práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 
Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 
veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 5 let, nebude‐li tento 
souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 
Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, 
a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz, popř. osobně či 
poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 
odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na 
základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění 
smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 
Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 
orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 
platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít přístup 
k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 
Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 
Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 
Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 
totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 
zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 
komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 
Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 
a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
b) právo osobní údaje opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup k osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
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j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan
Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BDO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.
420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz
Co to znamená, že mám právo vznést námitku?
Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého
marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem
přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č.
2016/679.
Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že
Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci
neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by
nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem
vstoupíte, či nikoliv.
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.
Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 %
zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány,
zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti
nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven
útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo
k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav
technologií poskytují dostatečné zabezpečení.
Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese
odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu
nad přístupem ke svému účtu.
Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný
po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se
osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem.
Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro
účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní
smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné.
Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a
citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se
svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady,
které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný
souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se žádostí
o dotaci.
Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána.
Tento souhlas je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem:

…………………………………………………………… 
žadatel 
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Městský úřad Lysá nad LabE

Došlo: 2021-11-22 13:33:01 

č. j.: MULNL-ŠSK/97547/2021 Město Lysá nad Labem 
Listů: 5 Příloh: 1 

I IHlll 111� 1�11 1111 Mii lUI 111�1 11111 1111 IIHI Hl IUI 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
tel.: 325 51 O 211. e-mail: podatelna a mestolY a.Cl

28627-2021 -----------------------

Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu sportu a 
volného času města Lysá nad Labem" 

http ://obrnn.mestolysa.cz 
(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 

Žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikající

NUTNO PŘEDLOŽIT (na požádání občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: ----------

Adresa: 
Datum narození: 
IČ: 
Bank. spojení/č. účtu 1

: 

Telefon: 
E-mail:

b) Právnická osoba

Název: i:;it Klub Lysá nad Labem z.s. 
IČ: 09940723 
Sídlo: Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem 289 22 
Bank. spojení/č. účtu' : 123-3887610267, kód banky 0100
Telefon: 602 246 460 
E-mail: "nortui a rclaxcasy.cz 

s tatutam1 zastuoce:
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:
Identifikace osob 
s podílem v této právnické osobě: 
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl. 
a o výši tohoto podílu: 

Osoba oprávněná jednat za organizaci 
( nutno doložit kopii dokladu o oprávnění) 

Jméno : 

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

Adresa: 
Telefon : 
E-mail:

' pokud nemáte účet - proškrtněte 
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ázev akce/projektu 
Uamí tenisové turnaje Fit Klub Lysá nad 
Labem z. s. 

Termín realizace: 
Jaro 2022 

J:'it Klub Lysá nad Labem z. s. 
Místo realizace: Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem 

Celkové plánované náklady na akci/projekt �6 000 Kč ( 13 000 Kč/turnaj) 

Celkové plánované příjmy akce/projektu r7 500 Kč (3 750 Kč/turnaj) 

Požadovaná výše dotace 18 500 Kč 

Bank. spojení/č. účtu žadatele: 123-3887610267/0I00 

Výše vstupného: I turnaj: startovné 250 Kč/ 15 osob = 3 
750 Kč 
2 turnaje 2 x 3750 Kč, celkem 7 500 Kč 

Zodpovědný or2anizátor akce/ proiektu: 

Jméno: 

Adresa : 

Telefonní kontakt/e-mail : 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu :
(případně cílová skupina, pro kterou je projekt určen. co vás vede k jeho realizaci apod.) 

Fit Klub Lysá nad Labem z.s. vznikl v roce 2021 za účelem organizování pravidelného trénování 
tenisu a přípravy dětí a mládeže na sportovní soutěže. Klub realizuje svou činnost v prostorách 
Relax Easy s.r.o .. která své prostory pronajímá pro potřeby klubu. Turnaje jsou naplánované na 
jaro 2022: děti, debly. mixy, singly. 

Fit Klub Lysá nad Labem z.s. má za necelý rok fungování již 50 registrovaných hráčů a rozhodně 
je třeba uspořádat tenisové turnaje. kde by zejména děti porovnaly své síly. Náklady na uspořádání 
turnaje by šly na odměnu pořadatele. tj. trenérů, organizátorky; pronájem kurtů, nákup odměn pro 
hráče a propagace, publicita. Celkem předpokládané nálady činí 16 250 Kč/turnaj. 

Ačkoliv bude pořadatel vybírat startovné na turnaj. příjmy nedosáhnout na potřebné náklady akce. 
Jelikož se jedná o nový klub a má krátkou historii. není mu umožněno dosáhnout na dotační 
prostředky Národní sportovní agentury. proto se s možnou realizací žadatel obrací na město Lysá 
nad Labem. 

b) časový harmonogram :
(kdy bude akce/projekt zahájen, jak dlouho bude trvat, program, etapy akce/projektu, 
opakovatelnost ... ) 

2 tenisové turnaje budou pořádány na jaře 2022 pro 15 hráčů/turnaj + diváci 
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Z důvodu opakovaní pandemie Covid žadatel neuvádí konkrétní termín konání turnaje, bude to 
však v průběhu jara 2022. Tenisový turnaj bude probíhat celý den. 

c) způsob propagace :
Soc.sítě. webové stránky. letáky s logem města Lysá nad Labem (publicita bude zajištěna) 

d) rozpočet akce/projektu :

Rozpis plánovaných nákladů 

(rozepište jednotlivé položky nákladů - technické zajištění, honoráře vystupujících. ozvučení. materiál, 
propagace a jiné) 

Název položky Plánované náklady 

Odměny trenérů, organizátorky/2 turnaje I O 000,- Kč (ti .5 000 Kč/ turnaj) 
Pronájem 2 kurtů/2 turnaje 8 000.- Kč (tj.4 000 Kč/ turnaj) 

Odměny. poháry/2 turnaje 8 000.- Kč (tj.4 000 Kč/ turnaj) 

0ropagace (letáky). publicita projektu b 500.- Kč (tj.3 250 Kč/ turnaj) 

CELKEM 32 500.- Kč (ti.16 250 Kč/ turnai) 

Rozpis plánovaných příimů 
(dotace. sponzoři. vstupné, účastnický poplatek a jiné): 

Název položky 

Startovné/2 turnaje za 30 osob celkem 
Dotace 
[Vlastní zdroje 
CELKEM 

Prohlášení žadatele 

Prohlašujeme, že: 

Příjmy 

r7 500.- Kč 
18 500.- Kč 
6 500.- Kč 
t32 500.- Kč 

a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového
programu z rozpočtu města Lysé n.L.. 

b) nejsme dlužníky města.
c) šechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole 

vyúčtování dotace.
e) při podávání žádosti o dotaci z PSYČ. realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu - závazných podmínek pro předkladatele žádo ti o dotaci z PSYČ.
f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto

projektem logo města a poznámku: "Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem." 

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdružení): 
I) doklad opravr'íující předkladatele jednat za tuto organizaci

Datum podání žádosti : ........................... .Jméno a podpis žadatele: ................................. . 

(V případě organizace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za organizaci.). 

Tento vzor formuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 125 dne 9.9.2020. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 

s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 

správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo adresa 

provozovny, rodné číslo. 

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 

Jaký je právní základ zpracování? 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 

práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 

veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších S let, nebude-li tento 

souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, 

a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz, popř. osobně či 

poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním 

souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 

odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na 

základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění 

smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít přístup 

k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 
Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 

totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 

zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 

komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a
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i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan

Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BOO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.

420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz

Co to znamená, že mám právo vznést námitku? 

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo 

vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého 

marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem 

přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné 

oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, 

nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 

2016/679. 

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že 

Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci 

neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by 

nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem 

vstoupíte, či nikoliv. 

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % 

zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, 

zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti 

nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven 

útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo 

k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav 

technologií poskytují dostatečné zabezpečení. 

Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese 

odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu 

nad přístupem ke svému účtu. 

Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný 

po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se 

osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem. 

Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro 

účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní 

smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. 

Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a 

citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se 

svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady, 

které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný 

souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se žádostí 

o dotaci.Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána.

Tento souhlas je v'ědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem:

'/ t: 289 22 Lysá nad Labem 

����-� ��-�--�



Tento vypis z velejných rejslfikú elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 21.11.2021 v 09:30:58. 
EPVid:H3CJUlzgT158SY JvEO+ TkX8yeEp61tb Y 

Výpis 

ze spolkového rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl L, vložka 7 4534 

Datum vzniku a zápisu: 11. března 2021 
----

Spisová značka: 

Název: 

Sídlo: 

Identifikační číslo: 

Právní forma: 

Účel: 

Název nejvyššího 

orgánu: 

Statutární orgán: 

předseda: 

_ 

L 74534 vedená u Městského soudu v Praze 
Fit klub Lysá nad Labem, z.s. 
Na Mlíčníku 1790, 289 22 Lysá nad Labem 
099 40 723 
Spolek 

Provoz sportovní činnosti a tělovýchovných aktivit, zejména raketových sportu a 
cyklistiky mládeže _______________ _ _

Valná hromada 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Den vzniku funkce: 30. června 2021 
Den vzniku členství: 30. června 2021 

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

Počet členů: 1 

Způsob jednání: Samostatně 

údaje platné ke dni. 21. listopadu 2021 03:42 
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Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem 

tel.: 325 51 O 211, e-mail: podatelna'amcstol\sa.cz 

Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu sportu a 
volného času města Lysá nad Labem" 

https://obcan.mestolvsa.cz 

(Před vyplněnim pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 
Žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikající

NUTNO PŘEDLOŽIT (na požádáni občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 
Adresa: 

I 

Datum narození: Městský úřad Lysá n ad Labi 

32 

81/2021 

IC: Došlo: 2021-11-30 12:25: 

Bank. spojení/č. účtu 1
: Č. J: MULNL-ŠSK/1000 

Telefon: Listu: 6 Přlloh: 1

E-mail: m� l\11111111 1\111 11 I IIEII \11111111111 
79554-2021 

Ill U� 1111111 

b) Právnická osoba

Název: Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z. s. 
IČ: �2444115
Sídlo: �aromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem 
Bank. sooiení/č. účtu' O 19503 89/0800 
Telefon: 
E-mail: lkontakt@skautlysacz 

s tatutárni zastuoce: 
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:
Identifikace osob
s podílem v této právnické osobě:
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl,
a o vfši tohoto podílu:

Osoba oprávněná iednat za organizaci ; 
( nutno doložit kopii dokladu o oprávnění) 

Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:

1 pokud nemáte účet proškrtněte 
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Název akce/projektu !výroční skautský sportovní den zaměřený na 
ozvoj dovedností 

Tennín realizace : �íjen 2022 

Místo realizace Skautský areál, blízká přírodní rezervace a 
okolí Hrabanovské Černavy 

Celkové plánované náklady na akci/projekt : 44 000 Kč 

Celkové plánované příjmy akce/projektu O Kč 

Požadovaná výše dotace l33 000 Kč 

Bank. spojení/č. účtu žadatele : �o J 950389/08oo 

Výše vstupného: O Kč 

Zodpovědný orKanizátor akce / projektu: 

Jméno: 

Adresa: 

Telefonní kontakt/e-mail 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu :

(případně cílová skupina, pro kterou je projekt určen, co vás vede k jeho realizaci apod.) 

Naší vizí v tomto projektu je přiblížit skautskou praxi v rámci simulace reálných situací 

veřejnosti. Projekt je spojen s odloženým 1 0Oletým výročím založení místní skautské 

organizace, v roce 1920. Od tohoto roku probíhá skautská činnost v našem městě nepřetržitě, 

vyjma let, kdy byla z politických důvodů přerušena. 

Projektem je zde koncept jednodenní jednorázové akce. Ta je zaměřena na rozvoj sportovních 

dovedností a život v přírodě, seznámení účastníků se skautskou praxi a dovednostmi 

uplatnitelnými v přírodě. Konkrétně se jedná o vytvoření stanovišť v okolí skautského areálu a 

Hrabanovské Černavy, kde kromě výše uvedeného zaměření je plánem mít přesah ve smyslu 

simulace reálných situací. 

Skauting jako takový je výchovné hnutí, které má za cíl rozvoj osobností jak dětí, tak dospělých. 

V rámci zaměření na sport směřujeme k propojení sportovních zážitků s pobytem v přírodě, a 

spojením pohybových aktivit se zajímavými místy našeho města. 

Cílovou skupinou je široká veřejnost, předpokládáme primárně občanů Lysé nad Labem a 

blízkého okolí všech věkových kategorií. 
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b) časový harmonogram :
(kdy bude akce/projekt z.ahájen,jak dlouho bude trvat, program, etapy akce/projektu, 
opakovatelnost ... ) 

Časový harmonogram je plánován v rozmezí jednoho dne. Projekt začne úvodním představením 

celého dne, organizačních náležitostí a následně samotného řešení aktivit. Plánovaný 

harmonogram akce je následující: 

- Úvod, zahájení akce, představení programu a organizační záležitosti, případně registrace

účastníků

- Realiz.ace aktivit, rozmístěných po jednot1ivých stanovištích

- Společné vyhodnocení akce, případně táborák, zpětná vazba a předání pamětních předmětů

c) způsob propagace :

Aktivity plánujeme propagovat rozlišnými informačními kanály. V první řadě prostřednictvím

našich webových stránek a otevřeného facebookového profilu. Dále pak v naší vývěsce,

v místních Listech a případně po dohodě v informačních tabulích města

d) rozpočet akce/projektu :

Rozpis plánovaných nákladů 
(rozepište jednotlivé položky nákladů - technické zajištění, honoráře vystupujících, ozvučení, materiál, 

propagace aj iné) 

Název položky Plánované náklady 

Propagace (plakáty, bannerová plachta, propagační tisk) 2 000 Kč 

Odměny účastníkům (např. pamětní listy, placky) 6 000 Kč 

Materiál (např. kancelářské potřeby, barevné papíry, materiál 4 000 Kč 
pro rukodělné aktivity, ... ) 

Sportovní vybavení (např. míče, lana, ... ) 4 000 Kč 

Technické zajištění (např. nůžkový stan, tiskárna, zdravotnický 25 000 Kč 
materiál) 

Ostatní (zajištění občerstvení pro účastníky) 3 000 Kč 

CELKEM 44 000 Kč 

3 



R 
. lá ' h ,,,. 0 

wozms P noyanyc pn1mu 

(dotace, sponzoři, vstupné, účastnický poplatek a jiné): 

Název položky 

CELKEM 

Prohlášeni žadatele 

Prohlašujeme, že: 

Plánované příjmy 

O Kč 

a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového
programu z rozpočtu města Lysé n.L.,

b) nejsme dlužníky města,
c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání žádosti o dotaci z PSVČ, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu - závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PSVČ,
f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto

projektem logo města a poznámku: "Akce se koná za fioaoěoí podpory města Lysá nad Labem."

Povinné phlohy pro organizace (spolky, sdružení): 
I) doklad opravňující předkladatele jednat za tuto organizaci

Datum podání žádosti: 30.11.2021 

Jméno a podpis žadatele: Xxxxxx Xxxx

r,. 

/· , 

............ .l .............. ,. ••• , ••••••••..••... 

(V pfipadě organiz.ace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za organizaci.). 

Tento vzor formuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 125 dne 9.9.2020. 

4 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 
IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/ 1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 
osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 
V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 
s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 
správcem. tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo adresa 
provozovny, rodné číslo. 
K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednáni v orgánech města Lysá nad Labem. 
Jaký je právní základ zpracování? 
Právním základem zpracování je tento Váš souh_las a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 
práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 
Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu I roku od podání žádosti, v případě uzavření 
veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 5 let, nebude-li tento 
souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 
Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat. 
a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna a mcstoh.sa.c7� popř. osobně či poštou 
na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním souhlasu 
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu. který byl dán před jeho odvoláním. 
Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného 
právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní 
povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 
Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 
orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 
platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít přístup 
k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 
Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 
Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 
Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 
totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 
zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 
komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 
Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 
a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
b) právo osobní údaje opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých pfípadech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
t) právo na přístup k osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a
i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan
Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BOO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.
420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz

s 



Co to znamená, že mám právo vznést námitku? 

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo vznést 
námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého 
marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem 
přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, 
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
Bližší infonnace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 
2016/679. 
Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že 
Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci 
neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by nebyl 
schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, 
či nikoliv. 
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 
Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

ení však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné I 00 % 
zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, 
zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti 
nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven 
útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo 
k neoprávněnému přístupu k posl.-ytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií 
poskytují dostatečné zabezpečení. 
Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese odpovědnost 
za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem 
ke svému účtu. 
Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný 
po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se 
osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem. 
Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro 
účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. 
Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a 
citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se 
svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady, 
které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný 
souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se žádosti 
o dotaci.
Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána.
Tent las je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem: 

�. 
' �.., 

.....
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Datum zápisu: 
1. ledna 2014
Datum vzniku:
27. prosince 1994
Spisová značka: 

Verejný rejstflk a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti Ceské republiky 

Výpis 

ze spolkového rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl L, vložka 38745 

L 38745 vedená u Městského soudu v Praze 
Název: 
Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z. s. 

Sídlo: 
Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem 
Identifikační číslo: 
624 44 115 

Právní forma: 
Pobočný spolek 
Účel: 
Posláním a účelem je - v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí 
Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem - podporovat rozvoj 
osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, 
aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, 
celému lidskému společenství a přírodě. (čl. 1 stanov spolku) 

Název nejvyššího orgánu: 
Střediskový sněm 
Statutární orgán: 

vedoucí střediska: 

Počet členO: 
1 

ZpOsob jednání: 
Vedoucí organizační jednotky (Vedoucí střediska) je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační 
jednotky, do jehož pusobnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. (čl. 38d stanov spolku) 

Zakladatel: 
Junák - český skaut, z. s., IČ: 004 09 430 
Senovážné náměstí č.ev. 977/24, Nové Město, 110 00 Praha 

Revizní komise: 
předseda revizní komise: 

XXXXXXX XXXXX XXXX

XXX XXXXXXX XXXXX
Den vzniku funkce: 10. listopadu 2019 
Den vzniku členství: 10. listopadu 2019 

člen revizní komise: 

XX XXXX XXXX XXXXXXXX

https://or.jusbce.cz/ias/uVre1strik-firma.vysledky?subjektld=836304&typ=PLATNY 
1/2 
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•Den vzniku členství: 10. listopadu 2019

člen revizní komise: 

XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXX
 Den vzniku členství: 10. listopadu 2019 

Počet členO: 

3 

Ostatní skutečnosti: 

Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání 
Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva 
na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku) 
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje 
dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schuzek, výprav, táboru, setkání a her; vzdělávací, výchovné, 
kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity; vydávání vzdělávacích, výchovných, 
metodických a dalších materiálu a publikací; pořádání kurzu a školení; činnost při ochraně přírody a 
krajiny; účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti; sociální aktivity a 
podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví; prevenci před vznikem závislostí a dalších 
sociálně-patologických jevu; materiální a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, 
tábořišť i vzdělávacích center; podporu členu Junáka a péči o ně; činnost při správě organizace. (čl. 5 
stanov spolku) 
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti 
vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační 
jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal vedoucí organizační jednotky či jeho 
zástupce. (čl. 73 stanov spolku) 
Zástupce vedoucího střediska: XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, XXXX X, XXXX, do funkce ustanovena s 
účinností ode dne 10.11.2019. 

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). 

Dne: 29.11.2021 17:58 
Údaje platné ke dni 29.11.2021 03:45 

https:l/or.justice.cz/ias/uVrejstnk-finna.vysledky?subjekUd=836304&typ=PLATNY 212 
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Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
tel.: 325 510 211, e-mail: podatelna@mestolysa.cz 

Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu sportu a 

volného času města Lysá nad Labem“ 
https://obcan.mestolysa.cz  

(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 

Žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikající

NUTNO PŘEDLOŽIT (na požádání občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 

Adresa: 

Datum narození: 

IČ: 

Bank. spojení/č. účtu¹: 

Telefon: 

E-mail:

b) Právnická osoba

Název : TAJV, z.s. 

IČ : 09287094 

Sídlo : Sportovní 158, Poděbrady, 290 01 

Bank. spojení/č. účtu¹ : 294676435/0300 

Telefon : 

E-mail :

Statutární zástupce: 

Jméno : 

Adresa : 

Telefon : 

E-mail :

Identifikace osob  

s podílem v této právnické osobě: 

Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, 

 a o výši tohoto podílu: 

Osoba oprávněná jednat za organizaci :  

(nutno doložit kopii dokladu o oprávnění) 

Jméno : 

Adresa : 

Telefon : 

E-mail :

¹ pokud nemáte účet – proškrtněte 
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Název akce/projektu : 
Sportovní den mládeže s TAJV v Lysé 

nad Labem 

Termín realizace : 
04/2022 

Místo realizace : 
Sportoviště ZŠ J. A. Komenského, 

Lysá nad Labem 

Celkové plánované náklady na akci/projekt : 30.000,- Kč 

Celkové plánované příjmy akce/projektu : 20.000,- Kč 

Požadovaná výše dotace : 10.000,- Kč 

Bank. spojení/č. účtu žadatele : 294676435/0300 

Výše vstupného : 0,- Kč 

Zodpovědný organizátor akce / projektu: 

Jméno : 

Adresa : 

Telefonní kontakt/e-mail : 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu :

Sportovní den mládeže s TAJV v Lysé nad Labem je 2. ročník sportovně-edukačního projektu pro 

místní děti a žáky ZŠ v rámci národní soutěže TAJV. Akce zahrnuje stručný seminář, hlavní sportovní 

turnaj TAJV a trénink sportovních aktivit v programu s profesionálním trenérem a vysokoškolským 

pedagogem Mgr. Janem Váňou. Každý účastník bude mít příležitost soutěžit o hodnotné ceny z turnaje 

TAJV. Vítěz turnaje ze semifinálového kola v Lysé nad Labem získává vstupenku na závěrečný 

šampionát TAJV, Národní finále v Poděbradech, kde bude reprezentovat město Lysou nad Labem svým 

jménem a sportovními výkony. Hlavním cílem projektu je především prohlubování myšlenky sportu 

mezi dětmi a nabádaní k pravidelnému aktivnímu pohybu v jejich volném čase. 

Cílová skupina projektu: Místní děti a žáci ze ZŠ, školní družina, vášniví sportovci, přihlášení zájemci. 

Obsah projektu: Tenis, florbal, házená, basketbal, malý fotbálek, frisbee, Seva. 

Webové stránky projektu: https://www.tajv.cz/ 

Propagace sportovní akce: Plakát s pozvánkou, banner, vlajka města, závěrečná ročenka, místní tisk, 

webové stránky a sociální kanály pořadatele, webové stránky města, sociální kanály města, vývěsky, 

rozhlas, diplomy. 
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Cíle projektu pro cílovou skupinu v Lysé nad Labem: Rozvoj pohybových schopností a dovedností u 

místních dětí školního věku v kategorii 6-18 let. Tvorba přátelských vztahů a jejich prohlubování mezi 

jednotlivými účastníky programu na akci. Podpora sportovního ducha mládeže s kvalifikovaným 

trenérem a vysokoškolským pedagogem. Motivace dětí ke sportu, pohybu, soutěžení a aktivnímu trávení 

volného času v mimoškolní oblasti.  

Přínosy projektu pro město: Zvýšení četnosti využívání sportovních center, multifunkčních hřišť a 

sportovišť ze strany dětí. Rozpohybování dětí v olympijském roce a zviditelnění jednotlivých 

sportovních disciplín. Hledání nových sportovních a volnočasových subjektů ze strany zúčastněných 

dětí. Potenciální nalezení sportovních talentů a budoucích českých reprezentantů. Reprezentace města 

Lysá nad Labem na národním šampionátu v Poděbradech. 

b) časový harmonogram :

(kdy bude akce/projekt zahájen, jak dlouho bude trvat, program, etapy akce/projektu,

opakovatelnost…)

Termín akce: 04/2022 (konkrétné termín opět po domluvě s vedením ZŠ) 

Rozsah akce: Dopolední program 8-12 hod 

Program: Soutěžní kola v tenise, florbale, házené, basketbalu, fotbálku, frisbee a Seva stavebnici. 

Opakovatelnost: Každoročně v rámci národního projektu Sportovních dnů mládeže s TAJV. 
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c) způsob propagace :

plakát, banner projektu, vlajka projektu, plachta projektu, závěrečná ročenka projektu, místní tisk, 

webové stránky pořadatele, sociální kanály pořadatele, webové stránky základní školy, sociální kanály 

základní školy, webové stránky města, sociální kanály města, vývěska města. 

d) rozpočet akce/projektu : 30.000,- Kč

Rozpis plánovaných nákladů 

(rozepište jednotlivé položky nákladů – technické zajištění, honoráře vystupujících, ozvučení, materiál, 

propagace a jiné) 

Název položky Plánované náklady 

Sportovní materiál 10.000,- Kč 

Technické zajištění 2.000,- Kč 

Ozvučení akce 3.000,- Kč 

Propagační materiál a reklama 5.000,- Kč 

Odměny a ceny dětem 3.500,- Kč 

Cestovné 1.000,- Kč 

Poštovné 500,- Kč 

Honoráře vystupujícím 5.000,- Kč 

CELKEM 30.000,- Kč 

Rozpis plánovaných příjmů 

(dotace, sponzoři, vstupné, účastnický poplatek a jiné): 

Název položky Příjmy 

Vlastní zdroje organizace 5.000,- Kč 

Sponzoři a dárci 5.000,- Kč 

Dotace Krajského úřadu Středočeského kraje 10.000,- Kč 

Vstupné 0,- Kč 

CELKEM 20.000,- Kč 

Prohlášení žadatele 

Prohlašujeme, že: 

a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového

programu z rozpočtu města Lysé n.L.,

b) nejsme dlužníky města,

c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,

d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,

e) při podávání žádosti o dotaci z PSVČ, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu – závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PSVČ,

f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto
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projektem logo města a poznámku: “Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem.“ 

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdružení): 
1) doklad opravňující předkladatele jednat za tuto organizaci

Datum podání žádosti : 24.11.2021 

(V případě organizace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za organizaci.). 

Tento vzor formuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 125 dne 9.9.2020. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 

s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 

správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo 

adresa provozovny, rodné číslo. 

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 

Jaký je právní základ zpracování? 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 

práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 

veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 5 let, nebude‐li 

tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně 

odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz, popř. 

osobně či poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před 

jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce 

zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro 

splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít 

přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 

totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 

zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 

komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
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j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan

Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BDO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.

420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz

Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo

vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely

přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování

za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud

neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a

svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č.

2016/679.

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě,

že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci

neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by

nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem

vstoupíte, či nikoliv.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a

technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není

ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup,

nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření

správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje

slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci

rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s

ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese

odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu

nad přístupem ke svému účtu.

Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.

Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný

po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se

osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem.

Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro

účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní

smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné.

Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a

citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se

svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady,

které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný

souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se

žádostí o dotaci.

Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána.

Tento souhlas je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem:

žadatel 



Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem 
tel.: 325 51 O 211, e-mail: podatelna(@,mestolysa.cz 

Zádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu sportu a 
volného času města Lysá nad Labem" 

bttps://obcan.mestolysa.cz 

(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 
Žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikaiící

NUTNO PŘEDLOŽIT (na požádání občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 
Adresa: Městský úřad Lysá na 

Datum narození: Došlo: 2021-11-30 12:24:11 

z 

d LabE

IČ: Č.j.: MULNL-ŠSK/100080 /2021

Bank. spojení/č. účtu 1
: 

Listu: 3 Příloh: 1 

I IWll llll llll lllll llll 1m m111111 11111 Telefon: 
E-mail: 29553-2021 

b) Právnická osoba

Název: Tělovýchovný klub SLOVAN Lysá nad Labem z.s. 
IČ: 62994492 
Sídlo: U Stadionu 432 289 22 Lysá nad Labem 
Bank. spojení/č. účtu 1 ČSpořitelna Lysá 502010399/0800 
Telefon: 
E-mail:

s támí , tatu zastunce:
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:
Identifikace osob 
s podílem v této právnické osobě: 
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, 
a o výši tohoto podílu: 

Osoba oprávněná iednat za organizaci ; 
( nutno doložit kopii dokladu o oprávnění) 

Jméno: 
Adresa: 
Telefon : 
E-mail :

1 pokud nemáte účet - proškrtněte 

1 

,_,/' 

/ 

11111 11111111 



d) rozpočet akce/projektu :okolo 80 000,-Kč

Rozpis plánovaných nákladů 
(rozepište jednotlivé položky nákladů- technické zajištění, honoráře vystupujících, ozvučení, materiál, 

propagace a jiné) 

Název položky Plánované náklady 

rozhodčí 8000,-
�eny 15000,-
materiál 10000,-
propagace 5000,-
ozvučení 5000,-
tech. zaj ištěnf 5000,-
honoráře vystupujících 30000,-

CELKEM 78000,-

Rozpis plánovaných příimů 
(dotace, sponzoři, vstupné, -účastnický poplatek a jiné): 

Název položkv Příjmy 
startovné 12000,-
sponzoří 20000,-
Dotace 35000,-
Dofinancování klubem 11000,-

CELKEM 78000,-

Prohlášení žadatele 

Prohlašujeme, že: 
a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového

programu z rozpočtu města Lysé n.L.,
b) nejsme dlužníky města,
c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání t.ádosti o dotaci z PSVČ, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu- závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PSVČ,
f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto

projektem logo města a poznámku:" Akce se koná za finančni podpory m ta Lysá nad La].)em."

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdruženi): 
l) doklad opravňující předkladatele jednat za tuto organizaci

Datum podání žádosti 28.11.2022 .Jméno a podpis žadatele: XXX I 

(V pHpadě organiz.ace podpis a razítko statutámlho zástupce nebo osoby oprávněné jednat za organizaci.). 

Tento vzor fonnuláte byl schválen zastupitelstvem města usnesenún č. 125 dne 9.9.2020. 
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Název akce/projektu: 
Dětský Pohár Labe 2022 

Tennín realizace : 
Cerven 2022 

Místo realizace : 
Stadion TK Slovan Lysá n.L. 

Celkové plánované náklady na akci/projekt : 78000 Kč 

Celkové plánované příjmy akce/projektu t32000 Kč 

Požadovaná výše dotace t35000 Kč 

Bank. spojení/č. účtu žadatele : �02010399/0800 

Výše vstupného: dobrovolné 

Zodpovědný or2anizátor akce / projektu; 

Jméno: 

Adresa: 

Telefonní kontakt/e-mail : 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu:
(případně cílová skupina, pro kterou je projekt určen, co vás vede k jeho realizaci apod.) 

Dvoudenní turnaj je pl'ipravován pro všechny kategorie žálru od 5 do 14 let.Měl by navazovat na tradici předešlých 
minicupO, přerušených pandemii. Mezi hraclmi dny tj.v sobotu večer připravujeme kulturní akci nejenom pro 
účastníky turnaje, ale i občany Lysé,rodiče hráM atd .. O víkendu by se mělo představit pfes 20 družstev z blízkého 
okolf i vzdálenějšlch krajO. 

b) časový harmonogram :
(kdy bude akce/projekt zahájen,jak dlouho bude trvat. program, etapy akce/projektu,
opakovatelnost ... )
Akce je smtl'ovaoá na poslední víkend v závěru června a počítáme s každoročnl tradici. 

c) způsob propagace :
Propagace: Weby, Listy,Deník, plakáty

2 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 

s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 

správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo 

adresa provozovny, rodné číslo. 

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 

uzavrené verejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 

Jaký Je právní základ zpracování? 
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 

práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 

veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších S let, nebude-li 

tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně 

odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz, popř. 

osobně či poštou na adresu: Město Lysá nad Labem. Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před 

jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce 

zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro 

splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních predpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít 

přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 
Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 

totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 

zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 

komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stíž.nost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a
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i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan
Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BOO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.
420 227 031495, e-mail: roman.smld@bdo.cz
Co to znamená, že mám právo vznést námitku? 

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo 
vznést námitku proti zpracován/ Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely 
přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování 
za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud 
neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a 
svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 
2016/679. 
Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, 
že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci 
neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by 
nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem 
vstoupíte, či nikoliv. 
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a 
technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není 
ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, 
nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření 
správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje 
slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci 
rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s 
ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. 
Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese 
odpovědnost za uchován/ svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu 
nad přístupem ke svému účtu. 
Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný 
po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se 
osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem. 
Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro 
účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. 
Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a 
citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se 
svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady, 
které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný 
souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se 
žádostí o dotaci. 
Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána. 
Tento souhlas je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručn�dpisem: 

,<v • 1.._, 
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24.11.21 22:40 Vefojný rejstfík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti Ceské republiky 

Výpis 

ze spolkového rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl L, vložka 7160 

Datum zápisu: 
1. ledna 2014

Datum vzniku:
27. listopadu 1995
Spisová značka:
L 7160 vedená u Městského soudu v Praze

Název:
Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s.

Sídlo:
U Stadionu 432, 289 22 Lysá nad Labem
Identifikační číslo: 
629 94 492 

Právní forma: 
Spolek 

Účel: 
tělovýchovná činnost 

Název nejvyššího orgánu: 
valná hromada 
Statutární orgán - Předseda: 

předseda: 

XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX
Den vzniku funkce: 21. února 2015 

Počet členO: 
1 
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (httP-://www.justice.cz). 
Dne: 24.11.2021 22:39 
Údaje platné ke dni 24.11.2021 03:44 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektld=743832&typ=PLATNY 
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Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

tel.: 325 510 211, e-mail: 
podatelna@mestolysa.cz 

Zádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu sportu a 

volného času města Lysá nad Labem" 
https :/ /obcan.mestolysa.cz 

(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Statut.) 
Žadatel: 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba podnikaiící

NUTNO PŘEDLOŽIT (na požádání občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 
Adresa: 
Datum narození: 
IC: 
Bank. spojení/č. účtu 1

: 

Telefon: 
E-mail:

b) Právnická osoba

Název: Spolek VHT Lysá nad Labem 
IČ: �2445189, cz 62445189 
Sídlo: IU Nové hospody 1357, 289 22 Lysá nad Labem 
Bank. spojenVč. účtu 1 0502003359/0800 
Telefon: 
E-mail:

s tatutarru zastuoce: 
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:
Identifikace osob 
s podílem v této právnické osobě: 
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, 
a o výši tohoto podílu: 

Osoba oprávněná · ednat za organizaci : 
(nutno doložit dokladu o o 

Telefon : 
E-mail:

1 





' pokud nemáte účet - proškrtněte 
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Název akce/projektu : Skály Máchova kraje 

Termín realizace: 127. -29. 5. 2022

Bílé skály (CHKO Kokořínsko) 
Místo realizace 

Celkové plánované náklady na akci/projekt : 15 000,-

Celkové plánované příjmy akce/projektu 15 000,-

Požadovaná výše dotace : 8 000,-

Bank. spojení/č. účtu žadatele 0502003 3 59/0800 

Výše vstupného 150,-

Zodpovědný organizátor akce/ projektu: 

Jméno: 

Adresa: 

Telefonní kontakt/e-mail : 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu :
Jedná se o 46. ročník celostátního setkání turistů Skály Máchova kraje. Je to akce pro turisty, 
vysokohorské turisty a cykloturisty se zaměřením na mládež, výcvik základních horolezeckých 
technik a využití volného času dětí a mládeže v přírodě. Příští rok se akce koná v Údolí Bílých skal 
v CHKO Kokořínsko. Po zkušenostech z minulých ročníků víme, že většina zúčastněné mládeže 
bude z Lysé nad Labem. 
Cílem akce poznávání méně známých míst Máchova kraje, především v CHKO Kokořínsko. 
Především ze strany dětí a mládeže je vždy velký zájem o cvičné lezení na místních pískovcových 
skalách. 

b) časový harmonogram :
Tato akce má velikou tradici a koná se vždy poslední víkend v květnu. V roce 2022 proběhne 46. 
ročník. 

c) způsob propagace:

Na webových stránkách oddílu, e-mailem pravidelným účastru1cům a rozesíláním vytištěných 
propozic a na stránkách facebooku. https://www.facebook.com/VHTLysa/?fref=ts 

d) rozpočet akce/projektu :

Rozpis plánovaných nákladů 

(rozepište jednotlivé položky nákladů - technické zajištění, honoráře vystupujících, ozvučení, materiál, 
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propagace a jiné) 

Název položky Plánované náklady 

3000,-

BOOO,-
1000,-
5000,-
3000,-

CELKEM 15000.-

Rozpis plánovaných příjmů 
(dotace, sponzoři, vstupné, účastnický poplatek a jiné): 

Název položkv 

CELKEM 

Prohlášení žadatele 

Prohlašujeme, že: 

Pří.imy 

7 000,-

8 000,-

15000.-

a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového
programu z rozpočtu města Lysé n.L.,

b) nejsme dlužníky města,
c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání žádosti o dotaci z PSVČ, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu - závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PSVČ,
f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto

projektem logoměstaa poznámku: "Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem."

Povinné pnlohy pro organizace (spolky, sdružení): 
I) doklad opravňující předkladatele jednat za tuto organizaci

Datum podání žádosti : . . 2.. ?c .' . . !..1:. .2. 0./.1. . . Jméno a podpis žadatele: .. 

SPORTOVNI KLUB 
VYSOKOHORSKÉ TURISTIKY O.S. 
289 22 LYSÁ NAD LABEM 

ICO 62◄◄5189 

(V případě organizace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za organizaci.). 

Tento vzor formuJáře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 125 dne 9.9.2020. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ-ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti s žádostí 

o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako správcem, tj.

zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo adresa provozovny,

rodné číslo.

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp.

uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem.

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a

povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy.

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření

veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších S let, nebude-li tento

souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a

to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz. popř. osobně či poštou na

adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním souhlasu není

dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání

souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního

základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z

jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům?

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít přístup k

těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce?

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší

totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování

kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi Vámi

a správcem evidována v elektronické spisové službě.

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a

s 





i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan Ing.
Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BOO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel. 420 227 031 495,

e-mail: roman.smid@bdo.cz

Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo vznést 

námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého 

marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem 

přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné 

oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo 

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 

2016/679.
Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že 
Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci 
neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by nebyl 
schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, či 
nikoliv. 
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 
Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % 
zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, 
zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti 
nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven 
útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k 
neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií 
poskytují dostatečné zabezpečení. 
Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese odpovědnost 
za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke 
svému účtu. 
Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný po 
celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se 
osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem. 
Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro účely 
posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. 
Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a citlivým 
údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se svými právy v 
souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady, které k žádosti o 
dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním 
osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se žádostí o dotaci. 
Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána. 
Tento souhlas je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem: 

XXXX XXXX
žadatel 
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Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
tel.: 325 510 211, e-mail: podatelna@mestolvsa.cz 

Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podnoru snortn a

volného času města Lysá nad Laben 
Městsky' úřad Lysá nad Labi http ://obcan.mestolvsa.cz

(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený Stah Došlo: 2021-11-03 13:35: 37 

Žadatel: č. J . MULNL-ŠSK/93212/2021 L 

Listu: 5 Přlloh 1 

a) Fyzická osoba/fvzická o oba podnikající I IU�I liíl Hl l�rnll ffllHIII I IUíll lllll li lHI 
2700!">-2021 

UT O PŘEDLOŽIT (na požádání občansk-ý průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 
Adresa: 
Datum narození: 
IC: 

Bank. spojení/č. účtu': 
Telefon: 
E-mail:

b) Právnická osoba

Název: Veslařský klub Lysá nad Labem z.s. 
IČ: 62445197 
Sídlo: Za Labem 473 Lysá nad Labem 289 22 
Bank. spojení/č. účtu' 123-5231420267/0100
Telefon: 

E-mail:

� tatutámí zástuoce: 
Jméno: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail:

Identifikace osob

s podílem v této právnické osobě:

Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, 

a o výši tohoto podílu: 

O oba oprávněná jednat za organizaci i

( nutno doložit kopii dokladu o oprávnění) 
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:

1 pokud nemáte účet - proškrtněte 
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Název akce/projektu 
Slavnosti Labe 

Tennín realizace: 
22.10.2022 

Lysá nad Labem - Labe 
Místo realizace: 

Celkové plánované náklady na akci/projekt : 17 000,- Kč 

Celkové plánované příjmy akce/projektu o 

Požadovaná výše dotace : 13 000,- Kč 

Bank. spojení/č. účtu žadatele Komerční banka a.s. 
123-5231420267/0100

Výše vstupného : o 

Zodpovědný or2anizátor akce/ projektu: 

Jméno: 

Adresa: 

Telefonní kontakt/e-mail : 

Popis projektu 
Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu :
(případně cílová skupina, pro kterou je projekt určen, co vás vede k jeho realizaci apod.)

21. ročník akce pořádané u řeky Labe, jejímž cílem je mj. ztotožnit lidi více než doposud s touto řekou. Tato fonna
navazování vztahu ke svému domovu, k přírodě, může následně přispět ke zvýšení životní úrovně a k ochraně
polabské krajiny.

b) časový harmonogram:
(kdy bude akce/projekt zahájen,jak dlouho bude trvat, program, etapy akce/projektu,
opakovatelnost. .. )

Bude se konat 22.10.2022 od 13. hodin v areálu Veslařského klubu Lysá nad Labem. Ve 13. hodin bude zahájen 
příjem přihlášek do závodu na veslařském trenažéru a pro zdatnější do závodu na veslařských lodi, start závodu je 
plánován na 14. hodinu. Po celou dobu akce bude možnost zapůjčení cvičných veslařských lodi pod dozorem 
zkušených trenérů a v doprovodu záchranného člunu Po vyhlášení výsledk.rů (cca 17 hodin) budou Slavnosti 
pokračovat volnou zábavou a posezením u ohně 

c) způsob propagace :

Listy města Lysá nad Labem, klubové vývěsky a webové stránky Veslařského klubu Lysá nad 
Labem 
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d) rozpočet akce/projektu :

Rozpis plánovaných náklad1
°

1 

(rozepište jednotlivé položky nákladů - technické zajištění, honoráře vystupujících, ozvučení, materiál, 
propagace a jiné) 

Název položky Plánované náklady 

Pronájem cvičných lodí 12 000,- Kč 
Pronájem záchranného člunu 3 000,- Kč 
PHM 800,- Kč 
Hygienické prostředky 1 200,- Kč 

CELKEM 17 000,- Kč 

Rozpis plánovaných příjml'1 
(dotace, sponzoři, vstupné, účastnický poplatek a jiné): 

Název položky 

CELKEM 

Prohláv ení žadatele 
Prohlašujeme, že: 

Příjmy 

o 

o 

a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového
programu z rozpočtu města Lysé n.L.,

b) nejsme dlužníky města,
c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání žádosti o dotaci z PSVČ, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu - závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PSVČ,
f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto

projektem logo města a poznámku: "Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem."

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdružení): 

I) doklad opravňující předkladatele jednat za tuto organizaci

Datum podání žádosti :30.10.2021 Jméno a podpis žadatele: XXXX XXXXXX 

Tento vzor formuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 125 dne 9.9.2020. 

(V případě organizace podpis a razítko statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat µic�i@rrnr.tr------
Veslařský klub 

Za Labem 473 
Lysá nad Labem ® 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 

s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 

správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo adresa 

provozovny, rodné číslo. 

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 

Jaký je právní základ zpracování? 
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 

práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 
Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 

veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších S let, nebude-li tento 

souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, 

a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz, popř. osobně či 

poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním 

souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 

odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na 

základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění 

smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít přístup 

k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 
Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 

totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 
zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 

komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a

i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
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j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan
Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BOO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.
420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz
Co to znamená, že mám právo vznést námitku?
Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého
marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem
přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č.
2016/679.
Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že
Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci
neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by
nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem
vstoupíte, či nikoliv.
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.
Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 %
zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány,
zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti
nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven
útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo
k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav
technologií poskytují dostatečné zabezpečení.
Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese
odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu
nad přístupem ke svému účtu.
Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.
Sochora 27,170 00 Praha 7.
Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný
po celou dobu trvání smlouvy}, jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se
osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem.
Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro
účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní
smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné.
Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a
citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se
svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady,
které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný
souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v podkladech mnou předložených společně se žádostí
o dotaci. 

/ /J Beru na vědomí, ž:J.°k�P"sv· J souhlas odvolám, nebude má žádost o dotaci projednána.

/ žadatel 
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Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem 
tel.: 325 51 O 211, e-mail: podatelna@me tolysa.cz 

Zádost o poskytnutí dotace z „Programu na p0t1nn.-11 �nn.-+11 � 

volného času města Lysá nad Labt: 
Městský úřad Lysá nad LabE https://obcan.mestolvsa.cz 

Žadatel: 
(Před vyplněním pečlivě pročtěte přiložený St� Došlo: 2021-11-03 13:44:16

č. J.: MULNL-ŠSK/93214/2021 

Listů: 5 Přlloh: 1 

a) Fyzická osoba/fyzická osoba oodnikající I 11111 11111111111111� 1111111111 ml 11111 IUI 
27007-2021 

NUT O PŘEDLOŽIT (na požádání občanský průkaz k identifikaci žadatele) 

Jméno: 
Adresa: 
Datum narození: 
IC: 

Bank. spoiení/č. účtu': 
Telefon: 
E-mail:

b) Právnická osoba

Název: Vesl ařský klub Lysá nad Labem z. s. 
IČ: 62445197 
Sídlo: Za Labem 473, Lysá nad Labem 289 22 
Bank. spojení/č. účtu1 123-5231420267/0100
Telefon: 602 624 197 
E-mail: vklysa<@seznam.cz 

s tatutam1 zastuoce: 
Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail:
Identifikace osob 
s podílem v této právnické osobě: 
Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, 
a o výši tohoto podílu: 

Osoba oprávněná jednat za organizaci i 
( nutno doložit kopii dokladu o oprávnění) 

Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail :

' pokud nemáte účet - proškrtněte 
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ázev akce/projektu : 
Memoriál Jiřího Vejlupka (veslařské 

závody) 

Tennín realizace: 
21.-22.5.2022 

Lysá nad Labem - Labe 
Místo realizace: 

Celkové plánované náklady na akci/projekt 70 000,- Kč 

Celkové plánované příjmy akce/projektu : 25 000,- Kč 

Požadovaná výše dotace 31 000,- Kč 

Bank. spojení/č. účtu žadatele : Komerční banka a.s. 
123-5231420267 /0 I 00

Výše vstupného o 

ZodpovědnV or2anizátor akce/ projektu: 

Jméno: 

Adresa: 

Telefonní kontakt/e-mail : 

Popis projektu 

Uveďte stručně dle bodů: 

a) cíl akce/projektu :

(případně cílová skupina pro kterou je projekt určen, co vás vede k jeho realizaci apod.) 

Tradiční závody celorepublikového významu, pevně zakotvené v tennínovém kalendáfi ČVS. Výborně prezentují 
klub i město Lysá nad Labem. Zároveň umožňují představit tento sport novým zájemcům, rodičům a všem 
občanům města. Součásti programu je vypsán závod o pohár starosty města. 

b) časOV)' harmonogram :
(kdy bude akce/projekt zahájen,jak dlouho bude trvat, progran1, etapy akce/projektu,
opakovatelnost. .. )

Pořádá se každoročně na konci května. Závody jsou rozděleny do dvou dnů. Kromě soutěží v rámci jednotlivých 
kategorii je vyhodnocována i bodová soutěž oddílů. 
V roce 2022 se Memoriál Jiřího Vejlupka bude konat v tenninu 21.-22.5.2022 

c) způsob propagace :

Termínová listina Českého veslařského svazu, webové stránky Českého veslařského svazu, 
Listy města Lysá nad Labem, klubové vývěsky, webové stránky Veslařského klubu Lysá nad 
Labem 
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d) rozpočet akce/projektu :

Rozpis plánovaných nákladů 
(rozepište jednotlivé položky nákladů - technické zajištění, honoráře vystupujících ozvučení, materiál, 
propagace a jiné) 

Název položky Plánované náklady 

Poháry a medaile 20 000,- Kč 
Pronájem motorového člunu pro rozhodčí 9 000,- Kč 
Pronájem pracovního a záchranného člunu 13 000,- Kč 
PHM 6 000,- Kč 
Odměny rozhodčím 15 000,- Kč 
Zdravotnická služba 3 000,- Kč 
Hygienické prostředky 4 000,- Kč 

CELKEM 70 000,- Kč 

Rozpi plánovaných příjmů 
(dotace, sponzoři, vstupné, účastnický poplatek a jiné): 

Název položky 
Startovné 

CELKEM 

Prohlášení žadatele
Prohlašujeme, že: 

Příjmy 
25 000,- Kč 

25 000,- Kč 

a) tento projekt není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného grantového
programu z rozpočtu města Lysé n.L., 

b) nejsme dlužníky města,
c) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
d) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n.L. k případné kontrole

vyúčtování dotace,
e) při podávání žádosti o dotaci z PSVČ, realizaci projektu (akce) a vyúčtování dotace budeme

postupovat podle Statutu - závazných podmínek pro předkladatele žádosti o dotaci z PSVČ,
f) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejíc��ž:o/

projektem logo mčsta a poznámku: "Akce se koná za finanční podpory města L " 

Povinné přílohy pro organizace (spolky, sdružení):
1) dok lad oprnvňu j ici předkladatele jednat za tuto organizaci

. . 
Datum podání žádosti: 30.10.2021 

(V případě organizace podpis a razítko statutám ího zástupce nebo osoby oprávněné jedn 

Tento vzor formuláře byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 125 dne 9.9.2020. 
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Jméno a podpis žadatele: XXX um 9('i. Ve�\a

L
rsl<Y klub 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ŽÁDOST O DOTACI 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Město Lysá nad Labem, 

IČO 002 39 402, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti 

s žádostí o dotaci, popř. uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi Vámi a městem Lysá nad Labem jako 

správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště či/nebo adresa 

provozovny, rodné číslo. 

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem projednání Vámi podané žádosti o dotaci a příp. 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Vámi a správcem, projednání v orgánech města Lysá nad Labem. 

Jaký je právní základ zpracování? 
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění 

práv a povinností vyplývající z podané žádosti o dotaci, jakož i následné vlastní veřejnoprávní smlouvy. 

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od podání žádosti, v případě uzavření 

veřejnoprávní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších S let, nebude-li tento 

souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, 

a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: podatelna@mestolysa.cz, popř. osobně či 

poštou na adresu: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odvoláním 

souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 

odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na 

základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění 

smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vybraní zaměstnanci či pověřené osoby (členové 

orgánů města Lysá nad Labem), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle 

platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Tyto osoby budou mít přístup 

k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 
Správce můžete kontaktovat na e-mailu: podatelna@mestolysa.cz či písemně na adrese Město Lysá nad 

Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší 

totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem 

zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá 

komunikace mezi Vámi a správcem evidována v elektronické spisové službě. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a

i) další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
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j) obrátit se na pověřence Městského úřadu Lysá nad Labem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan
Ing. Roman Šmíd, MBA, zástupce firmy BDO Advisory, s.r.o., Praha Karlín, Karolinská 661/4, tel.
420 227 031 495, e-mail: roman.smid@bdo.cz
Co to znamená, že mám právo vznést námitku? 

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého
marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem
přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č.
2016/679.
Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že
Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci
neposkytnete, nebude moci Vaši žádost o dotaci projednat a uzavřít veřejnoprávní smlouvu, neboť by
nebyl schopen smlouvu splnit. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem
vstoupíte, či nikoliv.
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.
Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 %
zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány,
zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti
nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven
útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo
k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav
technologií poskytují dostatečné zabezpečení. 
Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese
odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu
nad přístupem ke svému účtu. 
Dohled nad dodržováním povinností správce provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.
Sochora 27,170 00 Praha 7. 
Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy je výslovný souhlas platný
po celou dobu trvání smlouvy), jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované údaje týkající se
osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem Městského úřadu Lysá nad Labem.
Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu a mezi podklady pro
účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech Města Lysá nad Labem, příp. uzavření veřejnoprávní
smlouvy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. 
Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním a
citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se 
svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich zpracováním. Jsem si vědom, že podklady,
které k žádosti o dotaci přikládám, obsahují mé osobní údaje, přičemž uděluji výslovný a dobrovolný
souhlas se zpracováním osobních údajů uv ených v podkladech mnou předložených společně se žádostí
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Z á p i s 
z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch 

konané dne 5. 1. 2022 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Lysé nad Labem 

Přítomni:  PhDr. Kvetoslava Žigmundová, Pavla Ličková, Jan Krumpholc, Mgr. Pavlína 

Křížová,  Milan Valent, Ing. Luboš Kloud, Jan Ambrož  

Omluveni: Bc. Věra Greifová, Petr Jirsa, Ladislav Mikeš, Matěj Kodeš 

Hosté: Hana Foltýnová (referentka pro kulturu, sport a dotační programy). 

Komise je usnášeníschopná.  

P r o g r a m: 

1. Prezence, zahájení a schválení programu jednání

2. Program na podporu kultury města Lysá nad Labem – 1. kolo

3. Program na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem pro rok 2022

4. Různé

5. Závěr

1. Prezence a zahájení – paní předsedkyně komise přivítala členy v novém roce, omluvila

nepřítomné a zahájila usnášeníschopné jednání

2. Komise projednala:

Žádosti o poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem 2022 –

1.kolo, v němž se rozděluje max. 80%, tj. 328 000 Kč (z celkových 410 000 Kč na rok)

Stanovisko komise 

Hlasování o návrhu jako celku 

Pro: 7       Proti: 0       Zdržel se: 0 

Komise souhlasí s návrhy odboru ŠSVZ a K o výši přidělení dotaci (viz tabulka). 

3. Komise projednala:

3.1 Žádosti o poskytnutí dotace z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad

Labem 2022, v němž se plánuje rozdělit celkem 200 000 Kč.

Stanovisko komise 

Hlasování o návrhu jako celku, bez projektu Běh pro Hospic, Domácí Hospic Nablízku z.s. 

(samostatné hlasování) 

Pro: 7       Proti: 0       Zdržel se: 0 

Komise souhlasí s návrhy odboru ŠSVZ a K o výši přidělení dotaci (viz tabulka). 

Byla vedena diskuze k projektu „Běh pro Hospic, Domácí Hospic Nablízku z.s.“ o tom, zda je 

možné, aby žadatel mohl ve vyúčtování projektu vykazovat zisk za účelově poskytnuté 

prostředky na jednorázovou akci a využívat je např. na činnost. Jiní žadatelé by mohli tento 

způsob vnímat jako diskriminaci, protože oni sami předkládají vyúčtování jako vyrovnané. 

Příjmy a výdaje na akci se jim rovnají nebo musí naopak dodat vlastní zdroje, tedy na svou 

činnost si z dotace nic neponechávají.  



Paní Foltýnová informovala, že v tomto konkrétním případě Hospicu Nablízku, z Programu 

na podporu kultury v roce 2021 vraceli 20 000 Kč. Ten zisk, který mívají, bývá 

z dobrovolného příspěvku návštěvníků akce a dávají si to do příjmů. Jinak výdaje mají vždy 

doložené 80% z dotace a 20% vlastní zdroje. Některé spolky tam ani skutečné  příjmy 

neuvedou. Pro letošní rok měl z Programu na podporu sportu a volného času Hospic zisk asi 

14 000 Kč, což není, i podle názoru některých členů komise, nijak značná suma. Komise 

hlasovala o této akci hospicu jednotlivě. 

Stanovisko komise 

Hlasování o projektu Běh pro Hospic, Domácí Hospic Nablízku z.s. 

Pro: 5      Proti: 1       Zdržel se: 1 

Komise souhlasí s návrhem odboru ŠSVZ a K o výši přidělené dotace 

4. Různé

Mgr. Pavlína Křížová navrhuje, aby jednání komise mezi členy mohlo probíhat rovněž on-

line. Je to důležité obzvláště v této době, kdy jsou někteří členové v karanténě. Vše projedná

s právníkem a zkusí zjistit, zda by to bylo přípustné.

Komise se při své činnosti zásadně řídí Jednacím řádem komisí města Lysá nad Labem, který

v článku IV, bodu 7 říká: „Komise nelze konat per-rollam“ a v bodu 8 „Usnášeníschopná

komise je  pouze v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů“.

Komise se shodla a navrhuje, aby se vytvořil přesnější a jednoznačný vzor žádosti o dotaci, 

nejlépe jednoduchý elektronický formulář, kde by žadatel uvedl více potřebných informací o 

akci. Některé předložené žádosti o dotace z programů na podporu mají nedostatky (viz. 

kolonka VSTUPNÉ na akci).  

Pan Krumpholc dále považuje za nešťastné, že dotace budou vypláceny pozdě, plánované 

zastupitelstvo se sejde pozdě, spolky tak nemají na začátku roku z čeho žít a navrhuje 

připravit žádosti co nejdříve, pokud by se náhodou sešlo mimořádné zastupitelstvo.  

5. Závěr

Komise byla ukončena v 19.15 hod. Termín příštího jednání komise je  9. 2. od 18 hodin ve

velké zasedací místnosti radnice.

V Lysé nad Labem dne 6. 1. 2022 

PhDr. Kvetoslava Žigmundová 

podpis předsedy komise 

Zapsala: Pavla Ličková 

Ověřovatelka: PhDr. Kvetoslava Žigmundová 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Petrová Jitka (školství - státní správa)

Důvodová zpráva:
Předkládáme návrh pana zastupitele Mgr. Hynka Fajmona na udělení čestného občanství města Lysá nad Labem panu 
Františku Janulovi. Pan František Janula se narodil v Lysé nad Labem v roce 1932. V letošním roce by se dožil 90 let. 
Zemřel v roce 2021 v Paříži. Pan František Janula byl celý život malířem. Malbu vystudoval v Praze a do roku 1968 žil v 
Československu. V roce 1968 odešel do Paříže, kde se stal uznávaným malířem. Během svého života vytvořil stovky děl, 
které byly vystavovány v mnoha evropských státech. Po roce 1989 se vracel i do své vlasti, kde rovněž vystavoval své 
obrazy. Jednu výstavu měl také u nás v Lysé nad Labem.
Pan František Janula měl vřelý vztah ke svému rodnému městu Lysé nad Labem. Svědčí o tom i skutečnost, že se 
rozhodl městu věnovat poměrně rozsáhlou sbírku svých obrazů. Tyto obrazy budou umístěny v prostorách historické 
radnice.
Z výše uvedených důvodů navrhuje pan Mgr. Fajmon udělit panu Františku Janulovi čestné občanství města Lysá nad 
Labem.
Dle článku 7. OZV č. 1/2009 o městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních města Lysá nad Labem je 
čestné občanství nejvyšší stupeň ocenění občanů. Uděluje ho výhradně zastupitelstvo města. Udělení čestného 
občanství nevylučuje ani současné udělení i jiného vyznamenání města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 uděluje
Františku Janulovi in memoriam čestné občanství za významný přínos v oblasti moderního evropského malířství a za 
propagaci rodného města Lysé nad Labem v zahraničí.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 14



Petrová Jitka 

Od: 

Odesláno: 

Komu: 

Otava Karel 

19. ledna 2022 16:26
Petrová Jitka

Předmět: FW: návrh na udělení čestného občanství města Lysá nad Labem

Prosím o přípravu materiálu do ZM 2.2.2022. 

Ing. Karel Otava starosta 

Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23/1 

289 22 Lysá nad Labem 

tel.: +420 325 510 233 

mobil: +420 602 777 308 

e-mail: karel.otava@mestolysa.cz

www.mestolysa.cz

Netiskněte tento e-mail, pokud opravdu nemusíte. Děkujeme, že šetříte přírodu 

From: Hynek Fajmon [mailto:hynek.fajmon@gmail.com] 
Sent: Wednesday, January 19, 2022 10:09 AM 
To: radni 
Subject: návrh na udělení čestného občanství města Lysá nad Labem 

Vážený pane starosto, 
vážení zastupitelé, 

podávám tímto návrh na udělení čestného občanství města Lysá nad Labem panu Františkovi Janulovi. 

Pan František Janula se narodil v Lysé nad Labem v roce 1932. V letošním roce by se dožil 90 let. Zemřel v 
roce 2021 v Paříži. Pan František Janula byl celý život malířem. Malbu vystudoval v Praze a do roku 1968 žil v 
Československu. V roce 1968 odešel do Paříže, kde se stal uznávaným malířem. Během svého života vytvořil 
stovky děl, které byly vystavovány v mnoha evropských státech. Po roce 1989 se vracel i do své vlasti, kde 
rovněž vystavoval své obrazy. Jednu výstavu měl také u nás v Lysé nad Labem. 

Pan František Janula měl vřelý vztah ke svému rodnému městu Lysé nad Labem. Svědčí o tom i skutečnost, že 
se rozhodl městu věnovat poměrně rozsáhlou sbírku svých obrazů. Tyto obrazy budou umístěny v prostorách 
historické radnice. 

Z výše uvedených důvodů si dovoluji navrhnout, aby panu Františkovi Janulovi bylo uděleno čestné občanství 
města. 

1 



S přátelským pozdravem 

Hynek Fajmon 
zastupitel 
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MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Petrová Jitka (školství - státní správa)

Důvodová zpráva:
Současný stav:
Na základě novely školského zákona vznikla obcím povinnost od 1. ledna 2017 vymezovat obecně závaznou vyhláškou 
školské obvody u mateřských škol. Na základě této povinnosti Zastupitelstvo města Lysá nad Labem na svém zasedání 
dne 14. 12. 2016 usnesením č. 585 vydalo OZV města Lysá nad Labem č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod 
spádových mateřských škol v Lysé nad Labem. Všechny čtyři mateřské školy zřizované městem Lysá nad Labem mají 
jeden školský obvod. Ten tvoří celé území města Lysá nad Labem včetně městských částí Litole, Byšiček a Dvorců.

Komentář:
Pokud jde o stanovení jednoho obvodu pro více mateřských škol, shodují se odborníci z MŠMT ČR a MV ČR, že tento 
systém, ačkoli je přípustný, není vhodný a popírá původní smysl některých ustanovení školského zákona. Pokud obec 
vytvoří „víceškolkové“ spádové obvody, může tím uvést jak ředitele škol, tak zákonné zástupce dětí do organizační a 
právní nejistoty (např. pokud se většina dětí majících právo na přijetí přihlásí pouze do jedné z mnoha spádových škol 
a její kapacita na přijetí všech těchto dětí nepostačuje). V praxi se ale často stává, že rodiče přihlásí „pro jistotu“ své 
dítě do více spádových škol. Fakticky pak má dítě nárok na přijetí ve všech mateřských školách.

Návrh:
Na základě žádostí ředitelek MŠ v Lysé nad Labem, vzhledem k výše uvedenému a s ohledem k předpokládanému 
navýšení kapacity MŠ Dráček v Lysé nad Labem – Litoli o 50 dětí od 1. 9. 2022 předkládáme RM a ZM návrh obecně 
závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem 
Lysá nad Labem (viz příloha). Doporučujeme zřídit tři školské obvody: 1) školský obvod Mateřské školy Čtyřlístek Lysá 
nad Labem, Brandlova 1590, 2) školský obvod Mateřské školy Dráček Lysá nad Labem – Litol, Mírová 430 a 3) školský 
obvod Mateřské školy Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 a Mateřské školy Pampeliška Lysá nad Labem, 
Sídliště 1464. Stanovení tří školských obvodů pro mateřské školy bude lépe než současný stav naplňovat smysl zákona, 
ředitelům zabezpečí předvídatelnost počtu dětí, které mají právní nárok na přijetí a zjednoduší organizaci zápisu do 
MŠ. Dítěti zákon přiznává nárok na přijetí do spádové školy určené podle trvalého pobytu. Zákonný zástupce dítěte 
může požádat o přijetí v kterékoli mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout.
Návrh obecně závazné vyhlášky byl projednán a odsouhlasen ředitelkami mateřských škol a zkontrolován Ministerstvem 
vnitra ČR. Počet a názvy ulic uvedených v navrhované vyhlášce odpovídají údajům uvedeným v Registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 
zřízených městem Lysá nad Labem.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Rada města dne 17. 1. 2022 usnesením č. 36
předkládá
Zastupitelstvu města návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem na nejbližší zasedání.

Zastupitelstvo města dne 14. 12. 2016 usnesením č. 585

Bod programu č. 15



s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských 
škol.

Bod programu č. 15



Město Lysá nad Labem 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se 

stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne ………… usnesením 

č. …….… usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, a  v souladu s § 10, 

písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

Čl. 1 

Stanovení školských obvodů 

Školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem se stanovují takto: 

a) školský obvod Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 tvoří ulice:

28. října, 9. května, Alešova, Blahoslavova, Brandlova, Braunova, Cihelna, Čapkova, Čechova,

Čelakovského, Dvorecká, Dvořákova, Fibichova, Havlíčkovo nám., K Bažantnici, K Závodišti,

Kpt. Jaroše, Kaprova, Karlov, Ke Karlovu, Ke Kovoně, Ke Střelnici, Kupkova, Legionářská,

Máchova, Masarykova, Muchova, Na Františku, Na Rybníčku, Pivovarská, Pod Klášterem,

Příčná, Raisova, Riegrova, Slunéčkova, Smetanova, Sojovická, Sokolská, Stržiště, Šafaříkova,

Šporkova, Švermova, Tyršova, U Braňky, U Cihelny, U Křížku, U Nadjezdu, V Olších,

V Polích, Vichrova, Vodákova, Vojanova, Za Zámkem, Zahradní, Zámecká, Zámek, Žižkova;

b) školský obvod Mateřské školy Dráček Lysá nad Labem – Litol, Mírová 430 tvoří ulice:

Boženy Němcové, Brožíkova, Dobrovského sady, Dohalského, Dolejší, Družstevní, Dukelská, 

Fuksova, Gen. Přikryla, Havlínova, Hořejší, Husova, Járy Cimrmana, Jiráskova, K Borku, 

K Labi, Kafkova, Karolíny Světlé, Kollárova, Králíčkova, Krátká, Křižíkova, Lidická, Mírová, 

Na Brůdku, Na Staré vsi, Na Vlečce, Na Vysoké mezi, Na Zemské stezce, Nerudova, Nová, 

Olbrachtova, Palackého, Seifertova, Sokolovská, Spojovací, Škroupova, Tři Chaloupky, 

U Nové hospody, Ve Vilách, Ve Višňovce, Vojáčkova, Vrchlického, Za Kruhovkou, Za 

Labem; 

c) školský obvod Mateřské školy Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 a Mateřské

školy Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 tvoří městské části Byšičky, Dvorce a ulice:

Brigádnická, Československé armády, Hrabanov, Husovo náměstí, Jahodová, Jaromírovy sady, 

Jedličkova, K Milovicům, K Šibáku, Ke Skále, Ke Vrutici, Klicperova, Komenského, Lipová, 

Lom, Luční, Mánesova, Mladá, Na Homolce, Na Mlíčníku, Na Písku, Na Výsluní, Náměstí 

B. Hrozného, Okrsek, Okružní, Poděbradova, Přemyslova, Resslova, Růžová, Rybízová,

Sadová, Sídliště, Skupova, Školní nám., Škrétova, Šmeralova, Třebízského, Třešňová, Tylova,

U Dráhy, U Okrouhlíku, U Stadionu, U Vodárny, V Zátiší, Ve Skále, Veleslavínova, Za

Koncem, Za Pávem.



Čl. 2 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 4/2016, kterou se vymezuje 

školský obvod spádových mateřských škol v Lysé nad Labem. 

Čl. 3 

Závěrečné ustanovení 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

Romana Fischerová Ing. Karel Otava 

místostarostka  starosta  



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předkládán návrh na zapojení se do „Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou 
změnu“ – zapojení nám umožní podat žádost o podporu, díky níž získáme finanční prostředky pro zajištění sdíleného 
energetického manažera pro obce v území MAS. Město Lysá nad Labem nebude v souvislosti se zapojením mít žádné 
náklady. Za celé území bude žádost podávat Dolní Pojizeří z.ú. Díky tomu bychom měli získat finanční prostředky na 
vznik energetické koncepce pro celé území (tedy i pro město Lysá nad Labem).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zapojení města Lysá nad Labem do Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 16



Pakt starostů a primátorů v oblasti  

klimatu & energetiky

CZ



* Signatáři Paktu starostů a primátorů, stav k březnu 2016

evropský komisař pro energetiku a ochranu klimatu

Jedinečné hnutí 
vycházející zdola
Pakt starostů a primátorů v oblasti 
klimatu a energetiky sdružuje místní 
a regionální orgány, které se dobro-
volně zavázaly plnit na svém území 
cíle EU zaměřené na oblast klimatu 
a energetiky.

Toto jedinečné hnutí vycházející 
zdola, které zahájilo svou činnost 
v roce 2008 s podporou Evropské 
komise, má dnes již více než 6500 
signatářů*.

V roce 2015 si tato iniciativa vytyčila 
nové cíle: Pakt starostů a primátorů v 
oblasti klimatu a energetiku zpřísnil 
svůj původní závazek redukce CO2 a 
zahrnul do svých cílů i přizpůsobo-
vání se změně klimatu. Místní úřady 
signatářů tohoto hnutí sdílejí společ-
nou vizi odolných měst zbavených 
emisí oxidu uhličitého, jejichž obča-
né mají přístup k bezpečné, udržitel-
né a cenově dostupné energii.

Tyto úřady se zavázaly rozvíjet Akční 
plány pro udržitelnou energii a kli-
ma pro rok 2030 a zavádět lokální 
činnosti pro zmírňování a přizpů-
sobování se změně klimatu.

   

Vedoucí představitelé EU a starostové/
primátoři symbolicky podepsali Pakt 
starostů a primátorů v oblasti klimatu 
a energetiky v Evropském parlamentu v 
roce 2015

Připojte se k Paktu!
Pakt starostů a primátorů v oblas-
ti klimatu a energetiky je otevřen 
všem místním orgánům, které byly 
ustaveny demokratickou cestou, 
tvořeným volenými zástupci, bez 
ohledu na jejich velikost, v jakékoli 
fázi zavádění vlastních politik v ob-
lasti energetiky a klimatu. Signatá-
ři, kteří se již dříve zavázali plnit 
cíle pro rok 2020 a/nebo Mayors 
Adapt, jsou vyzváni, aby se znovu 
zaregistrovali pro cíle roku 2030.

Okolní malé a středně velké místní 
orgány se mohou za určitých podmí-
nek připojit jako skupina signatářů.

Úřady na celostátní a nižší než celo-
státní úrovni i jiné neziskové organi-
zace mohou podpořit signatáře tím, 
že jim poskytnou zdroje a know-
-how, a mohou být uznány jako
koordinátoři nebo podporovatelé
Paktu starostů a primátorů.
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Pakt starostů 
a primátorů je 
„největší celosvě-
tová iniciativa v 
oblasti měst-
ského klimatu a 
energie“.

Miguel Arias Cañete



Proč se přidat?
Široké mezinárodní uznání a 
zviditelnění opatření Vašeho 
místního orgánu v oblasti 
klimatu a energetiky

Příležitost podílet se na 
utváření politiky EU v oblasti 
klimatu a energetiky 

Věrohodné závazky 
prostřednictvím kontroly a 
monitorování pokroku

Lepší finanční příležitosti 
pro Vaše místní klimatické a 
energetické projekty 

Inovativní způsoby vytváření 
sítí, výměny informací 
a budování kapacity 
prostřednictvím pravidelných 
akcí, partnerství měst, 
webinářů nebo on-line diskuzí

Praktická podpora (helpdesk), 
instruktážní materiál a 
nástroje

Rychlý přístup k „know-how 
vedoucímu k dokonalosti“ 
a inspirativním případovým 
studiím

Usnadněné sebehodnocení 
a vzájemné (peer-to-peer) 
výměny prostřednictvím 
společné šablony pro 
monitorování a podávání 
zpráv

Flexibilní referenční rámec pro 
akci, přizpůsobitelný místním 
potřebám

Posílená spolupráce a podpora 
ze strany celostátních a nižších 
než celostátních orgánů

„Pakt starostů a primátorů pomáhá Gentu stát se  
inteligentním a trvale udržitelným městem. Nabízí páky 
pro meziodvětvový přístup ke klimaticky neutrálnímu 
městu, s odpovědnými občany a ekologicky šetrnou  
ekonomikou.„
Daniël Termont, Primátor města Gent, Belgie

„Pro Fonte Nuova je angažmá v Paktu starostů a pri-
mátorů v oblasti klima a energetiky příležitostí k rozvoji  
akčních plánů přizpůsobení se klimatické změně pro  
udržitelnou správu a budoucí bezpečnost našeho území.“
Donatella Ibba, Náměstkyně primátora pro 
životní prostředí Fonte Nuova, Itálie

„Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky  
je příležitost, jak prosadit naše projekty inteligentních 
sítí, což umožní úspory ve spotřebě elektrické energie a 
pomůže do nich zapojit místní komunity.„
Bojan Sever, starosta města Idrija, Slovinsko



Pakt starostů a primátorů, krok za krokem

Signatáři předloží do dvou let od formálního podpisu Akční  
plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) - pokrývající 

zmírňování i přizpůsobování se změně klimatu. SECAP vychází ze 
Základního katastru emisí a Podrobnějšího posouzení klimatických 

rizik a zranitelnosti. Signatáři podávají zprávu o postupu a  
vývoji každé dva roky.

Poskytnout občanům vysokou 
kvalitu života v udržitelných,  

klimaticky odolných a  
životem pulzujících  

městech

KROK 1 : 
Podpis Paktu sta-
rostů a primátorů 
v oblasti klimatu a 

energetiky

KROK 2 : 
Předložení Vašeho 
akčního plánu pro 

udržitelnou energii  
a klima (SECAP)

KROK 3 : 
Předložení Vaší 
monitorovací  

zprávy

Iniciace & 
kontrola 
základny

Hodnocení & 
zpětná vazba

Realizace, monitoring & 
podávání zpráv

Def novat snahy
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Dodat praktické kroky



Vize a závazky signatářů

Poskytnout občanům vysokou kvalitu života 
v udržitelných, klimaticky odolných a životem 

pulzujících městech

Realizace nebo překročení klimatických a 
energetických cílů EU pro rok 2030  

Alespoň o 40% nižší emise CO2 (a případně další skleníkových plynů) 
do roku 2030 prostřednictvím efektivnějších opatření na zvýšení  
energetické účinnosti a většího využívání obnovitelných zdrojů energie

Zvýšená odolnost vůči dopadům změny klimatu

Posílení spolupráce s ostatními místními a regionálními orgány v  
rámci i mimo EU s cílem zlepšit přístup k bezpečné, udržitelné a cenově  
dostupné energii

Práce na společné vizi pro rok 2050

ZMÍRŇOVÁNÍ -
Urychlení dekarbonizace 

našich území

PŘIZPŮSOBOVÁNÍ
Posílení naší schopnosti  

přizpůsobit se  
nevyhnutelným dopadům 

změny klimatu

BEZPEČNÁ,  
UDRŽITELNÁ a  

CENOVĚ DOSTUPNÁ 
ENERGIE- 

Zvyšování energetické  
účinnosti a využití 

obnovitelných  
zdrojů energie



Jak se registrovat?
Vstup do Paktu starostů a primátorů 
vyžaduje formální politický závazek. 

Formulář o připojení se k paktu musí 
být podepsán starostou/primátorem 
nebo rovnocenným zástupcem 
obecního zastupitelstva. 

Další informace:   
www.eumayors.eu > Zúčastnit se 

Kancelář Paktu starostů a 
primátorů
Kancelář Paktu starostů a primátorů 
je odpovědná za celkovou koordinaci 
této iniciativy. Tvoří ji sítě místních a 
regionálních orgánů - Energy Cities, 
Climate Alliance, CEMR, EUROCITIES 
a FEDARENE, úzce spolupracující s 
ECOFYS, Fresh Thoughts a IFOK.

Více informací
Kancelář Paktu starostů 
a primátorů 
63-67 rue d’Arlon
1040 Brusel
Belgie
Tel: +32 2 400 10 67
E-mail: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors
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Spolufinancováno z programů Evropské unie 
Inteligentní energie – Evropa a LIFE+

www.eumayors.eu



důvodů, proč se připojit

k paktu starostů a primátorů   

v oblasti klimatu a energetiky

Na cestě k udržitelným, 
živým městům odolným 

vůči změně klimatu

  Společná 
vize pro rok 

2050

• Zmírňování změny klimatu
• Přizpůsobení se jejím

nevyhnutelným účinkům
• Zajištění přístupu k bezpečné,

udržitelné a cenově dostupné
energii

4 Zajistíte si dlouhodobou podporu
pro opatření v oblasti klimatu a 
energetiky 
tím, že se vaše obec dobrovolně zapojí do 
iniciativy Paktu starostů a primátorů a že 
tento závazek schválí zastupitelstvo vaší 
obce 
> Zajistěte, aby se tomuto závazku dostalo

v zastupitelstvu obce potřebné politické
podpory a aby existoval stabilní rámec pro
jeho realizaci

Ambiciózní 
závazky pro 

rok 2030

Jako signatář se zavazujete vypracovat 
místní akční plán a podávat zprávy o 
svém pokroku při dosahování dvou 
hlavních cílů:
• snížení emisí CO2 do roku 2030

nejméně o 40%
• zlepšování odolnosti vůči

změně klimatu

10

2 Přispějete k utváření politiky EU
v oblasti klimatu a energetiky
> Zapojte se do klíčové iniciativy týkající

se politiky EU v oblasti klimatu a
energetiky (energetická unie, městská
agenda pro EU)

> Využijte příležitosti informovat činitele
EU s rozhodovacími pravomocemi,
prezentujte příklady dobré praxe a
získejte zpětnou vazbu ohledně vašich
zkušeností

3 Posílíte věrohodnost svých
závazků  
hodnocením a monitorováním 
pokroku
> Předložte svůj akční plán ke

zhodnocení třetí straně (Společnému
výzkumnému středisku Evropské
komise), a ověřte si tak, zda je
koherentní

1 Získáte velké mezinárodní
uznání a zviditelníte 
opatření vašeho místního úřadu v 
oblasti klimatu a energetiky
> Zviditelněte se v celosvětovém měřítku

prostřednictvím Globálního paktu
starostů a primátorů v oblasti klimatu
a energetiky

> Prezentujte své závazky v rámci Paktu
na datové platformě zóny nestátních
subjektů pro opatření v oblasti klimatu
(NAZCA) OSN



5 Získáte snazší přístup k financování
pro své místní projekty v oblasti klimatu a 
energetiky
> Získejte přístup k finančním nástrojům

určeným primárně – nebo dokonce výhradně
– pro signatáře Paktu starostů a primátorů,
např. Evropská energetická pomoc na místní
úrovni (ELENA) nebo Evropský fond pro
energetickou účinnost (EEEF)

> Informujte se o možnostech financování z
EU na internetu nebo osobně na speciálních
akcích

6 Využijete příležitosti k navazování
kontaktů, výměně zkušeností a 
budování kapacit 
v rámci pravidelných akcí, výměn s 
partnerskými obcemi, webinářů nebo online 
diskuzí
> Připojte se k dynamickému společenství více

než 7000 místních úřadů
> Rozvíjejte plodnou spolupráci se svými

kolegy

8 Získáte snadný přístup ke
špičkovému know-how 
> Vyměňujte si informace s kolegy na

diskuzních fórech Paktu starostů a primátorů
> Nechte se inspirovat příklady dobré praxe a

případovými studiemi
> Podělte se s kolegy o zkušenosti s úspěšnou

realizací projektů

10 Budete intenzivněji
spolupracovat s orgány na 
celostátní i nižší úrovni a získávat 
od nich cílenou pomoc 
prostřednictvím koordinátorů a 
podporovatelů Paktu starostů a 
primátorů
> Využívejte průběžně podpory ze

strany krajů, státních ministerstev a
energetických agentur

Případové studie

Další informace 
naleznete na 

stránkách 
 www.eumayors.eu

Jak se zapojit?
Přijměte v zastupitelstvu obce 

dokument obsahující politické závazky 
a do kanceláře Paktu starostů a 

primátorů zašlete řádně podepsaný 
přihlašovací formulář.

https://goo.gl/HBWP66

9 Usnadníte si sebehodnocení a
srovnávání  
pomocí společné šablony pro monitorování 
a podávání zpráv
> Vyhodnocujte pokrok svých projektů za

použití srovnávacího přehledu Paktu
starostů a primátorů a podpůrného nástroje
městské adaptace

7 Využijete individuální poradenství,
které povede ke komplexnímu a 
společně navrženému opatření v 
oblasti energetiky a klimatu 
prostřednictvím odborného helpdesku, 
odborných metod a nástrojů
> Využijte podporu v jednotlivých fázích

projektů: posouzení, plánování, realizace a
monitorování

> Hledejte nové způsoby, jak aktivně zapojit
občany a místní zainteresované subjekty



Pakt starostů a primátorů – Evropa  

Zintenzivnění opatření pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu 

My, starostové a primátoři z celé Evropy, tímto zvyšujeme své ambice 
v oblasti klimatu a zavazujeme se podnikat konkrétní opatření 
tempem, které diktuje rozvoj vědy, abychom společně udrželi globální 
nárůst teploty pod 1,5 °C, což je tou nejvyšší ambicí Pařížské dohody. 

Již po několik let proměňují města klimatické a environmentální výzvy 
v příležitosti. Přišel čas učinit z toho zastřešující prioritu. 

Jako signatáři Paktu starostů a primátorů - Evropa se zavazujeme, že 
s sebou na tuto cestu vezmeme všechny. Zajistíme, aby naše politiky a 
programy pamatovaly na všechny osoby a všechna místa.  

Přechod na klimaticky neutrální Evropu bude mít dopady na všechny 
oblasti naší společnosti. Jako lídři svých území musíme tyto dopady 
bedlivě sledovat, abychom zajistili spravedlnost a inkluzivitu. Uvažujeme 
pouze o přechodu, který je spravedlivý, inkluzivní a respektuje nás, 
občany světa, a zdroje naší planety.  

Naší vizí je situace, kdy do roku 2050 budeme všichni žít 
v dekarbonizovaných a odolných městech s přístupem k cenově 
dostupné, bezpečné a udržitelné energii. V rámci hnutí Paktu starostů 
a primátorů - Evropa budeme i nadále (1) snižovat emise skleníkových 
plynů na našem území, (2) zvyšovat odolnost a připravovat se 
na nepříznivé dopady změny klimatu a (3) bojovat s energetickou 
chudobou, jejíž řešení je jedním z klíčových opatření k zajištění 
spravedlivého přechodu.  

Jsme si plně vědomi toho, že všechny členské státy, regiony a města EU 
se nacházejí v odlišných fázích přechodu, přičemž všichni mají své vlastní 
zdroje, které využívají k dosahování ambicí stanovených v Pařížské 
dohodě. Znovu uznáváme svou kolektivní odpovědnost za řešení 
klimatické krize. Četné výzvy vyžadují silnou politickou reakci na všech 
úrovních správy a řízení. Pakt starostů a primátorů - Evropa je především 
hnutím odhodlaných starostů a primátorů, kteří vzájemně sdílejí místní 
řešení a inspirují se s cílem této vize dosáhnout. 

Zavazujeme se přičinit se tím, že budeme provádět tato opatření: 

1. ZAVAZUJEME SE stanovit si střednědobé a dlouhodobé cíle,
které jsou v souladu s cíli EU a alespoň tak ambiciózní jako naše
národní cíle. Naším cílem bude dosáhnout klimatické neutrality
do roku 2050. S ohledem na současnou kritickou situaci v oblasti
klimatu učiníme tato opatření naší prioritou a budeme o nich
informovat naše občany.



2. ZAPOJUJEME naše občany, podniky a orgány státní správy
na všech úrovních do realizace této vize a do transformace našich
sociálních a ekonomických systémů. Snažíme se vypracovat
místní klimatický pakt se všemi aktéry, kteří nám pomohou těchto
cílů dosáhnout.

3. JEDNÁME právě teď a společně, abychom se vydali tím
správným směrem a urychlili nezbytný přechod. Vypracujeme,
zavedeme a oznámíme ve stanovených termínech akční plán
k dosažení našich cílů. Naše plány budou obsahovat ustanovení
o tom, jak zmírnit dopady změny klimatu a adaptovat se na ně a
zároveň zachovat inkluzivitu.

4. KOMUNIKUJEME s kolegy starosty a primátory a místními lídry
v Evropě i mimo ni a vzájemně se inspirujeme. Podpoříme je, aby
se k nám připojili v rámci Globálního paktu starostů a primátorů
bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí, pokud vezmou
za své zde popsané cíle a vizi.

My, signatáři Paktu starostů a primátorů - Evropa, potvrzujeme, že 
můžeme tyto kroky – zavázat se, zapojit, jednat, komunikovat – učinit 
již dnes, abychom zajistili dobré životní podmínky pro současné i budoucí 
generace. Společně budeme pracovat na tom, abychom naši vizi 
proměnili v realitu.  

Spoléháme se na podporu našich národních vlád a evropských institucí 
v podobě politických, technických a finančních zdrojů, které odpovídají 
úrovni našich ambicí.  

[Jméno a titul osoby podepisující tento závazek] 

Pověřen(a) [rada obce nebo obdobný orgán] dne [dd]/[mmm]/[rrrr]. 

OFICIÁLNÍ PODPIS 

*** 

[Jméno a úplná adresa podepisujícího orgánu] 

[Jméno, e-mail a telefonní číslo kontaktní osoby] 

*** 

Pakt starostů a primátorů - evropská kancelář je financován Evropskou komisí. 

© Evropská unie, 2021.  

Součást 



5. Různé

 Whistblowing – ochrana oznamovatelů protiprávních jednání

 Komunitní energetika
 říjen 2021 – exkurze - energetické projekty

 další připravujeme březen / duben 2022 – včetně návštěvy fungujícího
energetického společenství v Rakousku

 zapojení do „Paktu starostů a primátorů pro klima a energii“ - vznik energetické
koncepce pro území (Akční plán pro udržitelnou energii a klima) – umožní získat
finanční prostředky na odborného pracovníka (zapojení pro obce neznamená
žádné náklady)



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0396/KÚ Smlouva o partnerství a 
vzájemné spolupráci rozšiřující partnerství i na vzniklou oblastní organizaci destinačního managementu s názvem „Kraj 
Rudolfa II.“. Vznik organizace destinačního managementu byl jedním z cílů schválené Strategie rozvoje na období 
2014-2020. Valné shromáždění MAS odsouhlasilo zapojení území v působnosti naší MAS do této destinace. Oblastní DMO 
Kraj Rudolfa II. vznikla jako organizační složka Dolního Pojizeří z.ú., aby nemusela vznikat další právnická osoba s 
množstvím administrativy, a to právě v rámci naplnění jednoho ze strategických cílů naší Strategie rozvoje území. 
Orgány DMO jsou navíc tak identické s orgány MAS, díky čemuž organizační zajištění DMO. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú., IČ: 01172361, Kostelní 
Hlavno 12, č. 2021-0396/KÚ, v rámci oblastní organizace destinačního managementu a turistické oblasti (destinace) 
„Kraj Rudolfa ll.“.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 124 z 15.09.2021
Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
uzavření smlouvy o spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú.,

II. schvaluje
podání přihlášky za partnera a uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Dolním Pojizeřím, z.ú.

Bod programu č. 17



Dodatek č. 1  
Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci 

Tento dodatek č. 1 upravuje uzavřenou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci 

Smluvní strany: 

Dolní Pojizeří z.ú. 
Sídlo: Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno 
IČO:  01172361 

a 

Město Lysá nad Labem 
Sídlo: 00239402 
IČO:  Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem 

se dohodly na níže uvedeném doplnění smlouvy: 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci se doplňuje následovně: 

Čl. l. 
Předmět a účel smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je spolupráce za účelem implementace integrovaného nástroje,
strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále SCLLD).

2) Předmětem této smlouvy je rovněž spolupráce v rámci oblastní organizace destinačního
managementu a turistické oblasti (destinace) „Kraj Rudolfa ll.“, v katastrálním území
města.

3) Smluvní strany realizují spolupráci na principech rovnoprávnosti, partnerství a podpory v
oblastech regionálního rozvoje a cestovního ruchu, rozvoje komunit, prezentace a
propagace regionu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, 
s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které 
považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev 
učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
smlouvy a dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
Strany výslovně potvrzují, že obsah dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla 
příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku. 
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany 
dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 



Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne ……. usnesením 
č. ….. 

V Kostelním Hlavně dne: ………………..  V ……………………….. dne: ………………….. 

………………………………………………. ………………………………………………. 
Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD. Ing. Karel Otava 

ředitel starosta 



Kraj Rudolfa II.
 turistická oblast / destinace
 množství atraktivit cestovního ruchu s velkým potenciálem (např. 14 zámků,

osobnost hraběte Šporka…)
 územím prochází naučná stezka „Krajinou Rudolfa II.“
 oblastní organizace destinačního managementu
 obce v územní působnosti Dolního Pojizeří (MAS Polabí a Dolní Pojizeří),

které nejsou zapojeny v jiné oblastní DMO jsou zapojeny do území DMO
„Kraj Rudolfa II.“

Co dál:
 příprava na certifikaci oblastní DMO
 příprava informačního centra
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1. Východiska
Kategorizace organizací destinačního managementu (dále jen Kategorizace) byla vytvořena za účelem certifikace organizací destinačního

managementu (dále jen DMO). Kategorizace je zpracována ve formě normy, která definuje minimální požadavky na činnost DMO.

Kategorizace vymezuje kategorie DMO a stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě jejichž splnění může být organizace certifikována.

Požadavky jsou definovány tak, aby co nejlépe zohledňovaly rozdílné předpoklady a potenciál cestovního ruchu v ČR. Kategorizace

především upravuje podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další

podstatné podmínky certifikace.

Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět

ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření

pravidel pro činnost organizací destinačního managementu (DMO).

Role vybraných subjektů v rámci Kategorizace:

 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) – jako ústřední orgán státní správy ve věcech cestovního ruchu, zajišťuje provázanost

Kategorizace s cíli státní politiky CR.

 Agentura CzechTourism – je ze strany MMR pověřena výkonem všech činností souvisejících s touto Kategorizací. Je odpovědná za její

podporu a rozvoj.

 Kraje – jako vyšším územním samosprávným celkům je jim dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svěřena samostatná působnost v oblasti

cestovního ruchu, která zahrnuje rovněž rozvoj cestovního ruchu na jejich území. Pro tyto účely mají kraje definovány své rozvojové

záměry ve schválených strategických dokumentech. Požadavky této Kategorizace jsou s těmito kompetencemi v souladu. Nedílnou

součástí požadavků Kategorizace je vydání souhlasného stanoviska kraje s certifikací oblastních (příp. lokálních) DMO.

Předpoklady platnosti Kategorizace:

 Platnost Kategorizace je stanovena na dobu 3 let od schválení jejího znění. Toto období představuje úvodní pilotní fázi, po jejímž skončení

bude provedeno vyhodnocení Kategorizace, na jehož základě bude případně upravena. Dílčí úpravy Kategorizace mohou podle potřeby

probíhat již v průběhu pilotní fáze.

 Předpokladem platnosti je schválení Kategorizace Ministerstvem pro místní rozvoj a oficiální zveřejnění jejího finálního znění na webových

stránkách agentury CzechTourism. Schválení Kategorizace předchází její projednání s Asociací krajů ČR a další odbornou i profesní

veřejností.

 Důležitým předpokladem jsou rovněž platné metodické postupy, na které Kategorizace odkazuje:
o Metodický postup tvorby strategických dokumentů v turismu,

o Manuál tvorby produktu cestovního ruchu,

o Metodický postup pro systém sledování ukazatelů o vývoji destinace,

o Metodický postup pro jednotnou marketingovou komunikaci v rámci ČR,

o Metodický postup pro hodnocení spokojenosti organizací destinačního managementu.

 V období pilotní fáze může agentura CzechTourism tyto metodické postupy na základě projednání s MMR vhodným způsobem upravit. 3



2. Základní pojmy a terminologie

Pojem Definice 

Branding destinace 

Označuje proces řízení jednotné značky destinace. Rozumí se jím nejen logo a značka, ale hlavně podstata toho, jak návštěvníci

vnímají a jak se ztotožňují s danou destinací, která je v rámci dané značky komunikována, případně jaká služba je návštěvníkům

poskytována.

Certifikace DMO

Nezávislý a nestranný proces definovaný touto normou, na jehož základě je ověřována míra shody a naplnění požadavků a kritérií 

stanovených tímto technických předpokladem organizacemi destinačního managementu. Jeho výsledkem je získání certifikátu 

a možnost jeho používání stanoveným způsobem. 

Destinace 
Cílové místo (případně oblast) cestování se specifickou nabídkou atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, které je přirozeným 

celkem s předpoklady a potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. 

Destinační management 

Soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu 

a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty 

cestovního ruchu, společně sdílené logo / značka kvality, sdílený informační a rezervační systém, společná tvorba cenové poli tiky, 

provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního ruchu, dále iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru

i podpora profesních spolků, sdružení a organizací působících v cestovním ruchu. 

Kategorie DMO
Homogenní skupiny zohledňující územní působnost, charakter a zaměření organizací destinačního managementu, které jsou 

definovány pro potřeby jejich certifikace. 

Kategorizace
Proces, na jehož základě probíhá pro potřeby certifikace rozdělení organizací destinačního managementu 

do jednotlivých kategorií. 

Organizace destinačního 

managementu (DMO)

Organizace, která zajišťuje koordinaci, kooperaci a komunikaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném území 

(destinaci) za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu. Na základě využívání nástrojů destinačního managementu je jejím 

úkolem udržitelným způsobem prosazovat tuto destinaci a její produkty na trhu. Tato organizace může založit fond turismu. 

Partner/partnerství 

Je subjekt, který je členem DMO či participuje na její činnosti, vložil vklad (příspěvek, službu, produkt) ve prospěch činnos ti DMO 

za účelem očekávaných přínosů z její činnosti. V případě plnění prostřednictvím poskytnutí finančního příspěvku nebo vkladu do 

fondu turismu bude partnerství prokázáno na základě předložení dokladu potvrzujícího uskutečnění takového plnění. V případě 

participace na činnosti DMO formou spolupráce (dílčí služby, produktu) bude doložen písemný záznam o realizaci takového 

plnění. 

Produkt cestovního ruchu 

Kombinace různých služeb a věcí (statků) veřejnoprávní i soukromoprávní povahy v destinaci, vytvořená zejména k uspokojení 

potřeb návštěvníka. Míra komplexnosti a provázanosti produktu může být různá, od konkrétních produktových balíčků (paketů), 

přes vytváření řetězců služeb až po marketingové pojetí produktu.

Standard DMO Standard určuje, jaká minimální kritéria musí daná kategorie DMO splnit, aby mohla být dle této normy certifikována.

Technický předpoklad / 

norma pro DMO

Dokument agentury CzechTourism, ve kterém jsou definovány požadavky ve formě kritérií a závazných postupů na formu 

a činnost organizací destinačního managementu v České republice.

3K platforma
Vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu za účelem podpory rozvoje 

cestovního ruchu v destinaci, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.
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3. Role DMO v řízení destinace

Východiska:

Organizace destinačního managementu představuje na daném území

(destinaci) klíčový subjekt vytvořený za účelem efektivnějšího řízení

cestovního ruchu.

Jejím úkolem je na základě principu destinačního managementu strategicky

plánovat a řídit marketingové aktivity s cílem propojovat nabídku destinace

s její poptávkou. Výsledkem je udržitelný rozvoj destinace, ve které jsou

uspokojeny potřeby návštěvníků, participujících podnikatelů a zvýšena

kvalita života rezidentů.

Zdroj: vlastní zpracování KPMG ČR
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Organizace destinačního managementu 

Marketingová strategie 

Návštěvníci Podnikatelé Rezidenti Veřejný sektor 

Aktivace

nabídky

Jednotná 

komunikační strategie 

a branding destinace Spolupráce a partnerství 

v destinaci 
(veřejný, soukromý a neziskový sektor na národní, regionální

a místní úrovni) 

Dopady

Zvýšení počtu 

přenocování a příjmů 

z turismu 

Podnikatelské 

příležitosti a 

konkurenceschopnost

Příjmy do veřejných 

rozpočtů, regionální 

rozvoj 

Nová pracovní místa, 

vyšší příjmy a kvalita 

života

PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU

3K jako základní princip destinačního managementu: 

 Komunikace – soustavná vzájemná výměna informací mezi

subjekty cestovního ruchu v destinaci.

 Koordinace - zajištění věcného, finančního, časového

a prostorového souladu organizace realizovaných aktivit

v destinaci jednotlivými subjekty cestovního ruchu.

 Kooperace – spolupráce mezi subjekty cestovního ruchu

v destinaci, na jejímž základě vznikají synergické efekty

ve formě přidané hodnoty pro spolupracující subjekty.
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4. Definice kategorií DMO
Pro účely této Kategorizace jsou pro organizace destinačního managementu definovány následující kategorie, které vycházejí především

z územní působnosti, charakteru a zaměření těchto společností:

 Lokální organizace destinačního managementu

o Samostatná právnická osoba působící na místní (lokální) úrovni v působnosti oblastní nebo krajské DMO. Organizace není

založena za účelem dosažení zisku - hlavním předmětem její činnosti je koordinace aktivit cestovního ruchu na svém

území.

 Oblastní organizace destinačního managementu

o Samostatná právnická osoba působící na úrovni většího logického, kulturně nebo geograficky vymezeného území, splňující

minimální podmínky pro její založení. Organizace není založena za účelem dosažení zisku - hlavním předmětem její činnosti

je koordinace aktivit cestovního ruchu na svém území.

 Krajská organizace destinačního managementu

o Samostatná právnická osoba působící v oblasti cestovního ruchu na úrovni kraje České republiky. Organizace je založena či

spoluzaložena krajským úřadem dle aktuálního znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním

městě Praze, nikoliv za účelem dosažení zisku - hlavním předmětem její činnosti je koordinace aktivit cestovního ruchu

na svém území.

 Národní organizace destinačního managementu - Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

o Samostatná právnická osoba působící v oblasti cestovního ruchu na úrovni celé České republiky. Organizace byla založena

Ministerstvem pro místní rozvoj. Jejím úkolem je zajištění propagace České republiky a vyvíjení soustavné činnosti k vytváření

image České republiky coby atraktivní destinace na zahraničním i domácím trhu a svou činností přispívat k rozvoji odvětví

cestovního ruchu v ČR.

Kategorie organizace 

destinačního managementu 

Typická úroveň působnosti 

Lokální DMO
Obec, město, mikroregion (svazek obcí) -

místní destinace

Oblastní DMO
Kulturně nebo geograficky vymezené 

území

Krajská DMO Kraj - krajská destinace 

Národní DMO Stát – destinace Česká republika

Hierarchie organizací destinačního managementu a jejich typická působnost v území: 

Národní DMO

Krajské DMO

Oblastní DMO

Lokální DMO

Předmětem certifikace 

v rámci této normy jsou 

všechny kategorie 

organizací destinačního 

managementu, vyjma 

národní DMO.
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5. Požadavky na kategorie DMO

Požadavky Kategorizace na kategorie DMO jsou definovány ve 4 tematických oblastech. Tyto požadavky byly stanoveny zejména s

ohledem na rozdílné výchozí podmínky pro činnost DMO a jejich působení v území tak, aby dle této Kategorizace mohly získat certifikaci

DMO, které skutečně efektivně přispívají k rozvoji destinačního managementu v České republice. Jejich výsledkem bude logická a funkční

struktura pokrývající území ČR.

Požadavky Kategorizace na certifikaci DMO

Požadavky 

přijatelnosti

Požadavky 

na strategické 

plánování 

a řízení 

Požadavky 

na produkty 

cestovního 

ruchu 

a marketingové 

aktivity 

Požadavky 

na zaměření 

a činnost

Požadavky 

na vzdělávání 

a odborné 

kompetence

Formální Kvalitativní Kontextové Rozvojové 

Způsob hodnocení

Hodnocení přijatelnosti

na základě prostého 

ověření formálního 

splnění požadavků 

certifikační komisí.

Způsob hodnocení

Hodnocení na základě expertního posouzení 

celkové kvality, míry 

a způsobu naplnění stanovených kritérií 

provedeného certifikační komisí.

Způsob hodnocení

Hodnocení 

na základě 

expertního posouzení 

certifikační komisí 

v kontextu podmínek 

pro činnost příslušné 

DMO.

Způsob hodnocení

Hodnocení na základě jednotného metodického 

postupu agentury CzechTourism 

a prokazatelné účasti DMO na vzdělávacích 

aktivitách agentury CzechTourism.

Požadavky 

na hodnocení 

spokojenosti 

Zdroj: vlastní zpracování KPMG
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5. Požadavky na kategorie DMO

5.1. Požadavky přijatelnosti

Kritérium I. Lokální DMO II. Oblastní DMO III. Krajská DMO IV. Národní DMO

Splnění definice DMO √ √ √ √

Zřizovatel/Zakladatel Obec/podnikatel/NNO Obec/podnikatel/NNO Kraj Stát - MMR 

Právní forma

 Spolek (doporučená právní forma)/

 Ústav/ 

 Zájmové sdružení právnických 

osob/

 Obecně prospěšná společnost/

 Obchodní korporace (s.r.o., a.s.)

 Spolek (doporučená právní forma)/

 Ústav/ 

 Zájmové sdružení právnických 

osob/

 Obecně prospěšná společnost/

 Obchodní korporace (s.r.o., a.s.)

 Spolek (doporučená právní forma)/

 Ústav/ 

 Obecně prospěšná společnost/

 Zájmové sdružení právnických 

osob/

 Obchodní korporace (s.r.o., a.s.)/

 Příspěvková organizace (jen pilot)

 Spolek/ 

 Ústav/

 Příspěvková organizace 

Geograficky homogenní území 

a území ohraničené katastrálním 

územím obcí
√ √ √ √

Území působnosti se nepřekrývá 

s územím shodné kategorie DMO
√ √ √ √

Stanovisko kraje/oblasti (1) √ √ x x

Certifikace DMO dle ČSKS(2) √ √ √ √ 

Počet obcí nebo rozloha (3) Min. 1 nebo x Min. 20 nebo min. 600 km2 x x

Počet oficiálně certifikovaných 

turistických informačních center 

v územní působnosti DMO (4)

Min. 1 Min. 3 x x

Počet lůžek a přenocování (5) x Min. 2 000 a min. 200 000 x x

Podíl podnikatelských a NNO 

subjektů s vlivem na 

rozhodování organizace (6)

Min. 30% Min. 30% x x

Poznámky:

(1) K založení nové DMO je vždy nezbytné získat souhlasné stanovisko nadřízené DMO působící na daném území. Kraj/krajská DMO vydává souhlasné stanovisko oblastní DMO, oblastní DMO vydává souhlasné 

stanovisko lokální DMO. Výjimkou je pouze situace, kdy na daném území není oblastní DMO založena. V takovém případě pak pro založení lokální DMO vydává souhlasné stanovisko přímo kraj/krajská DMO. 

Vydané stanovisko za krajskou/oblastní DMO obsahuje písemný komentář zahrnující podstatné informace určené pro potřeby certifikace příslušné DMO. Kraj/Krajská nebo oblastní DMO může stanovit pro vydání 

souhlasného stanoviska další podmínky. Kraj//krajská nebo oblastní DMO nesmí neodůvodněně bránit nebo omezovat vznik, činnost nebo oprávněné zájmy podřízené kategorie DMO. Takové jednání může být 

důvodem pro neudělení či odebrání certifikace této organizaci. 

(2) DMO musí do 6 měsíců od získání certifikace implementovat ČSKS a dále jej udržovat, k čemuž se při žádosti o certifikaci zaváže čestným prohlášením.

(3) Počet obcí je evidenčním údajem pro potřeby certifikace. V případě, že DMO prokazuje tento požadavek prostřednictvím rozlohy, musí uvést všechny obce, které leží v její působnosti.

(4) Tento požadavek je třeba prokázat platnou certifikací Asociace turistických informačních center ČR. TIC v působnosti DMO musí být jejím členem nebo mít uzavřenou platnou smlouvu o spolupráci/partnerství.

(5) Bude kontrolováno na základě průběžného sběru statistických dat (ideálně ČSÚ). Sledovány jsou kapacity všech ubytovacích zařízení a průměrné počty hostů v těchto zařízeních za poslední 3 roky.

(6) Může být prokázáno účastí podnikatelského/neziskového sektoru v dozorčí radě společnosti, dozorčí radě fondu, případně představenstvu nebo v jiném kolektivním řídícím a kontrolním orgánu společnosti.

√ závazný požadavek 
x nerelevantní 
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5. Požadavky na kategorie DMO
5.2. Požadavky na strategické plánování a řízení

Kritérium I. Lokální DMO II. Oblastní DMO III. Krajská DMO IV. Národní DMO

Střednědobý strategický dokument (7) √ √ √ √

Operativní strategický dokument (8) √ √ √ √ 

Funkční 3K platforma(9) √ √ √ √ 

Počet aktivních partnerů celkem (10) Min. 25 Min. 50 Min. 25 Min. 100

z toho počet obcí (11) Min. 1 Min. 15 / všechny obce v území DMO

z toho počet aktivních partnerů 

z oblasti NNO a soukromého 

sektoru 

Min. 20 Min. 30 X X

Zavedený systém sledování 

ukazatelů cestovního ruchu o vývoji 

destinace(12)

√ √ √ √ 

√ závazný požadavek 
x nerelevantní 

Poznámky:

(7) Platný dokument (strategie, koncepce, program rozvoje) zpracovaný s využitím Metodického postupu tvorby strategických dokumentů v turismu agentury CzechTourism.

(8) Platný dokument (akční plán, marketingový plán, plán činnosti) s uvedením konkrétních rozvojových záměrů na období alespoň 12 měsíců.

(9) Prokazatelná funkční platforma pro spolupráci, koordinaci a kooperaci partnerů vytvořená na úrovni příslušné kategorie DMO, např. poradní sbor (kolegium) DMO s prokazatelnou činností.

(10) Aktivní partnerství znamená prokazatelnou spolupráci na konkrétní aktivitě realizované DMO v posledních 12 měsících, prokázanou dokumentem ve vazbě na konkrétní předmět spolupráce (členství,

příspěvek do fondu turismu, společný produkt, marketingová aktivita, činnost realizovaná s prokazatelnou účastí partnerů v působnosti organizace destinačního managementu apod.). 

(11) V případě obchodních korporací musí obec v působnosti DMO vlastnit část jejich podílu, přičemž celkový podíl těchto obcí dosahuje alespoň 30%.

(12) Systém sledovaných ukazatelů pro kategorie DMO stanoví ve zvláštním metodickém postupu agentura CzechTourism. Získané údaje DMO poskytuje bezúplatně agentuře CzechTourism. 

Kritérium I. Lokální DMO II. Oblastní DMO III. Krajská DMO IV. Národní DMO

Definovaný systém produktů 

cestovního ruchu na úrovni 

destinace(13)

√ √ √ √ 

Aktivní realizace marketingových 

aktivit v destinaci(14) √ √ √ √ 

Funkční a pravidelně aktualizované 

internetové marketingové nástroje(15) √ √ √ √ 

Jednotný branding marketingových 

aktivit cílených na příjezdový 

turismus (16)

√ √ √ √ 

5.3. Požadavky na produkty cestovního ruchu a marketingové aktivity 

Poznámky

(13) Produkty vytvořené na základě metodického postupu CzechTourism - Manuálu tvorby produktu cestovního ruchu. Produkty musí být prokazatelně rozvíjeny či musí být dán závazek k jejich rozvoji.

(14) Prokazatelná realizace marketingových aktivit za posledních 12 měsíců, a to na základě principu partnerství, doložená konkrétními výsledky činnosti (společný produkt, marketingová aktivita, činnost

realizovaná v působnosti DMO s prokazatelnou účastí partnerů).

(15) Funkční a pravidelně aktualizované elektronické marketingové nástroje využívající internetovou síť.

(16) Marketingové aktivity zaměřené na příjezdový cestovní ruch musí být koordinovány s agenturou CzechTourism a být realizovány na základě Metodického postupu pro jednotnou marketingovou 

komunikaci v rámci ČR agentury CzechTourism. 9



5. Požadavky na kategorie DMO
5.4. Požadavky na zaměření a činnost

 Organizace destinačního managementu by měla vykonávat činnosti v souladu se svým posláním. Z toho důvodu bylo definováno základní

zaměření činnosti a doporučený seznam aktivit, které by měly DMO vykonávat v návaznosti na požadavky 5.1 - 5.3 této Kategorizace.

Součástí jsou také činnosti, které pro činnost dané kategorie DMO doporučovány nejsou.

 Tyto činnosti jsou v rámci Kategorizace definovány pro každou kategorii DMO zvlášť. Prokázání způsobu naplnění těchto požadavků je na

příslušné DMO žádající o certifikaci.

I. Lokální DMO II. Oblastní DMO III. Krajská DMO IV. Národní DMO

Hlavní zaměření činnosti

 Tvorba produktů (produktové balíčky)

cestovního ruchu na úrovni

lokální/místní destinace.

 Realizace marketingových aktivit

destinace zaměřených primárně

na domácí cestovní ruch nebo, v

případě příjezdového cestovního ruchu,

na nejbližší přeshraniční oblasti/

partnerská města.

 Tvorba produktů (tematické balíčky)

cestovního ruchu na úrovni oblasti ve

spolupráci s lokální DMO.

 Realizace marketingových aktivit

primárně zaměřených na domácí

cestovní ruch nebo, v případě

příjezdového cestovního ruchu, na

přeshraniční region.

 Tvorba regionálních produktů CR ve

spolupráci s oblastními DMO.

 Koordinace marketingových aktivit a

podpory rozvoje cestovního ruchu na

území kraje, jak v oblasti domácího

cestovního ruchu, tak příjezdového

cestovního ruchu, se zaměřením na

blízké trhy.

 Tvorba nadregionálních a národních

produktů cestovního ruchu ve spolupráci

s krajskými a oblastními DMO.

Všeobecná podpora rozvoje cestovního

ruchu v ČR.

 Koordinace marketingových aktivit

primárně zaměřených na příjezdový

cestovní ruch a koordinační úloha

v rámci marketingu domácího

cestovního ruchu

Doporučené činnosti 

 Aplikace požadavků z této kategorizace

na území místní destinace.

 Aktivní B2B spolupráce s partnery

na lokální úrovni (podnikatelé,

samospráva, NNO, rezidenti atd.).

 Aktivní spolupráce s oblastní DMO

(koordinace aktivit, poskytování dat

a informací atd.) a ostatními kategoriemi

DMO v jimi požadovaných oblastech.

 Koordinace nabídky cestovního ruchu

v destinaci, jejímž výsledkem jsou

definované a rozvíjené produkty

cestovního ruchu a podpora tvorby

konkrétních programů (balíčků) pro

návštěvníky destinace.

 Aplikace požadavků z této Kategorizace

na území oblasti a stanovení pravidel

pro nižší kategorie DMO.

 Aktivní B2B spolupráce s partnery

na oblastní úrovni (podnikatelé,

samospráva, NNO, rezidenti atd. –

kolektivní a individuální organizace).

 Úzká aktivní spolupráce s lokálními

a krajskými DMO (koordinace aktivit,

poskytování dat a informací atd.)

a národní DMO v požadovaných

oblastech.

 Koordinace nabídky cestovního ruchu

v destinaci, jejímž výsledkem jsou

definované a rozvíjené produkty

cestovního ruchu a programy

pro návštěvníky destinace.

 Aplikace požadavků z této kategorizace

na území kraje a stanovení pravidel pro

nižší kategorie DMO.

 Aktivní B2B spolupráce s partnery

na krajské úrovni (podnikatelé,

samospráva, NNO další subjekty –

především kolektivní organizace).

 Aktivní spolupráce s národní, oblastními

a lokálními DMO včetně spolupráce se

sousedními krajskými DMO.

 Koordinace nabídky na úrovni kraje

vytvářením krajských/nadregionálních

produktů CR a jejich spojováním do

tematických balíčků krajské destinace.

 Aplikace požadavků z této kategorizace

na území ČR a stanovení pravidel pro

nižší kategorie DMO.

 Aktivní B2B spolupráce s partnery

na národní úrovni (profesní asociace,

klíčové národohospodářské podniky,

veřejné instituce, mezinárodní

organizace, výzkumné, poradenské

instituce, média z ČR a zahraničí).

 Aktivní spolupráce s krajskými DMO

a zástupci oblastních a vybraných

lokálních DMO.

 Podpora konkurenceschopnosti

cestovního ruchu a jeho udržitelného

rozvoje
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5. Požadavky na kategorie DMO
I. Lokální DMO II. Oblastní DMO III. Krajská DMO IV. Národní DMO

Doporučené činnosti (pokračování)

 Vytváření informačního a servisního

místa pro návštěvníky ve spolupráci

s TIC a dalšími subjekty, zahrnující

zejména pravidelnou aktualizaci

informací o nabídce destinace

 Kultivace potenciálu destinace -

spolupráce na rozvoji infrastruktury,

atraktivit cestovního ruchu a dalších

investic, podpora turistické dostupnosti,

péče o předpoklady/potenciál cestovního

ruchu.

 Aktivní realizace marketingových aktivit

v souladu s doporučeným zaměřením

činnosti, podpora jednotného brandingu

destinace, podpora místních akcí

a spolupráce na akcích regionálního

významu, aktivní využívání

marketingových nástrojů.

 Poradenství subjektům v destinaci,

podpora osvětových a vzdělávacích

aktivit, podpora rozvoje kvality

v destinaci, vlastní pravidelné vzdělávání

a rozvoj.

 Sledování efektivity realizovaných aktivit,

sběr doporučených dat a informací

a jejich sdílení na úrovni destinace

a ostatních kategorií DMO.

 Vytváření informačního a servisního

místa pro návštěvníky ve spolupráci

s TIC na území oblasti a dalšími subjekty

zahrnující zejména pravidelnou

aktualizaci informací o nabídce

destinace.

 Kultivace potenciálu destinace -

infrastruktura, podpora turistické

dostupnosti, péče o předpoklady/

potenciál cestovního ruchu, zejména

v případě, že na území nepůsobí lokální

DMO.

 Aktivní realizace marketingových aktivit

v souladu s doporučeným zaměřením

činnosti, podpora jednotného brandingu

destinace, podpora a spolupráce na

akcích místního a regionálního významu,

aktivní využívání vhodných

marketingových nástrojů

 Poradenství subjektům v destinaci,

podpora osvětových a vzdělávacích

aktivit, podpora rozvoje kvality

v destinaci, vlastní pravidelné vzdělávání

a rozvoj.

 Sledování efektivity realizovaných aktivit,

sběr doporučených dat a informací

a jejich sdílení na úrovni oblasti

a ostatních kategorií DMO.

 Vytváření informačního a servisního

místa pro subjekty na území kraje –

tvorba databází bodů zájmu, turistických

zajímavostí a poskytovatelů služeb ve

spolupráci s oblastními a lokálními DMO

a územím, na kterém žádná DMO

nepůsobí.

 Koordinace marketingových aktivit na

území kraje v návaznosti na podporu

jednotného brandu.

 Aktivní realizace marketingových aktivit

v souladu s doporučeným zaměřením

činnosti – propagace území kraje

s využitím vhodných marketingových

aktivit a nástrojů.

 Organizace eventů celokrajského

charakteru, konferencí a seminářů.

 Sledování efektivity realizovaných aktivit.

 Sledování vývoje cestovního ruchu na

úrovni kraje (vybraná marketingová

šetření).

 Specifické vzdělávací aktivity realizované 

s ohledem na potřeby kraje.

 Podpora zvyšování kvality služeb

zejména stávajících klasifikačních

a certifikačních systémů.

 Koordinace a zastřešení nabídky

cestovního ruchu na národní úrovni ve

spolupráci s B2B partnery (zaměření na

mezinárodní, národní, nadregionální

produkty), včetně vytváření národních

platforem pro její koordinaci.

 Tvorba a podpora jednotného brandu

cestovního ruchu na úrovni ČR.

 Aktivní realizace marketingových aktivit

v souladu s doporučeným zaměřením

činnosti - propagace území ČR, včetně

turistických destinací a regionálních

produktů, s využitím vhodných

marketingových aktivit a nástrojů.

 Vznik a podpora zahraničních

zastoupení.

 Poradenství a informační servis

pro subjekty cestovního ruchu.

 Sledování efektivity realizovaných aktivit,

sběr dat a informací na národní úrovni

(marketingové výzkumy a vybraná

statistická šetření).

 Organizace eventů, konferencí

a seminářů.

 Vzdělávací činnost ve spolupráci s B2B

partnery.

 Rozvoj ČSKS a podpora národních

klasifikačních a certifikačních systémů.

Nedoporučené činnosti 

 Realizace aktivit bez koordinace

a vazby na strategii nadřazené kategorie

DMO, zejména v oblasti marketingu

(brandig, produkty, web, marketingové

aktivity).

 Ve své činnosti by DMO neměla

uplatňovat selektivní přístup.

 Realizace aktivit bez koordinace

a vazby na strategii nadřazené kategorie

DMO, zejména v oblasti marketingu.

 Ve své činnosti by DMO neměla

uplatňovat selektivní přístup.

 Vytvářet samostatně produkty na úrovni

lokální a oblastní destinace.

 Realizace aktivit bez koordinace

a vazby na strategii příjezdového

cestovního ruchu nadřazené kategorie

DMO, zejména v oblasti marketingu.

 Ve své činnosti by DMO neměla

uplatňovat selektivní přístup.

 Vytváření produktů samostatně na úrovni 

lokální, oblastní a krajské destinace.

 Ve své činnosti by DMO neměla

uplatňovat selektivní přístup.

Zdroj: vlastní zpracování KPMG na základě podkladů MMR a CzechTourism 11



5. Požadavky na kategorie DMO
5.5 Požadavky na hodnocení spokojenosti

 Certifikované DMO I., II. a III. kategorie se každý rok zúčastní nezávislého hodnocení své činnosti. Cílem hodnocení je poskytnout

DMO zpětnou vazbu o tom, zda svou činnost v destinaci vykonávají v souladu s očekáváními a ku prospěchu svých partnerů i dalších

subjektů, které dosud s DMO užší spolupráci nenavázaly. Výsledky hodnocení mají DMO poskytovat podněty pro další zlepšování

jejich činnosti.

5.5.1. Způsob zajištění nezávislého hodnocení spokojenosti

 Nezávislé hodnocení spokojenosti garantuje agentura CzechTourism, a to na základě jednotného metodického postupu pro celou

Českou republiku. Tento metodický postup je nastaven tak, aby umožňoval průběžné sledování vývoje spokojenosti za delší časové

období.

 Metodický postup umožňuje vzájemné porovnání úrovní spokojenosti s činností DMO a současně poskytuje DMO účinnou zpětnou

vazbu pro neustálé zlepšování jejích aktivit.

 Hodnocení spokojenosti probíhá vždy při první žádosti DMO o certifikaci, poté minimálně jednou ročně, a je nedílnou součástí

požadavků na certifikaci DMO.

5.5.2 Proces a výsledky hodnocení spokojenosti

 Společně s žádostí o certifikaci předají DMO agentuře CzechTourism platné kontakty na své partnery, spolupracující či jiné subjekty

v destinaci, a to minimálně v počtu stanoveném pro danou kategorii. Aktualizovaný seznam kontaktů DMO agentuře CzechTourism

zasílá každý rok před provedením opakovaného hodnocení spokojenosti způsobem k tomu agenturou určeným. DMO pro provedení

průzkumu poskytuje maximální součinnost.

 Agentura CzechTourism provede dle stanoveného metodického postupu nezávislé hodnocení spokojenosti a zprávu o jeho

výsledcích zašle jednotlivým DMO. Tato zpráva následně slouží nejen jako zpětná vazba ohledně činnosti DMO, ale je také jedním

z podkladů při rozhodování certifikační komise o udělení certifikace či o její platnosti.

 V rámci procesu hodnocení agentura CzechTourism vytvoří vhodnou komunikační platformu pro případné sdělování podnětů,

připomínek nebo stížností partnerů či spolupracujících subjektů certifikovaných DMO. Se získanými informacemi nakládá jako

s důvěrnými a řádně je ověřuje zejména v případě, že na jejich základě bude certifikační komise rozhodovat o platnosti certifikace.

 Za každý rok agentura CzechTourism zpětně vypracuje Souhrnnou zprávu, která bude shrnovat vývoj hodnocení spokojenosti všech

certifikovaných DMO na území ČR. Na závěry uvedené v této zprávě agentura CzechTourism následně zareaguje vhodnými

opatřeními.

 Organizace destinačního managementu, které prokázaly za uplynulé období vysokou úroveň spokojenosti nebo u nich došlo

k významnému zlepšení v hodnocení spokojenosti, může agentura CzechTourism zvýhodnit při vzájemné spolupráci.
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5. Požadavky na kategorie DMO
5.6 Požadavky na vzdělávání a odborné kompetence

 Certifikované DMO I., II. a III. kategorie se každý rok účastní odborného vzdělávání za účelem rozvoje svých profesních kompetencí.

Rozsah odborného vzdělávání je stanoven na min. 16 vzdělávacích hodin za jeden kalendářní rok.

 Odborné vzdělávání zajišťuje agentura CzechTourism, která vede seznam doporučených vzdělávacích akcí. Odborné vzdělávání je

zaměřeno zejména na:

o informovanost o aktivitách agentury CzechTourism (setkání koordinátorů, Fórum cestovního ruchu, tematické a odborné

konference atd.),

o rozvoj odborných dovedností (školení trenérů Českého systému kvality služeb, odborná školení dle aktuální nabídky agentury

CzechTourism).

 Agentura CzechTourism může také po dohodě s kraji (krajskými DMO) nebo s profesními sdruženími začlenit na seznam

vzdělávacích akcí i akce organizované těmito institucemi.

 V odůvodněných případech může agentura CzechTourism označit vybrané vzdělávací akce za závazné, a to i nad rámec

minimálního počtu 16 vzdělávacích hodin.

 S výjimkou nařízených vzdělávacích akcí, může agentura CzechTourism některé vzdělávací akce zpoplatnit.

5.6.1 Prokázání vzdělávání

 Agentura CzechTourism nebo subjekt, jehož vzdělávací akce byla zařazena na oficiální seznam, vystaví pracovníkovi DMO doklad

o absolvování odborného vzdělávání s uvedením názvu vzdělávací akce a počtu absolvovaných hodin.

 Absolvování vzdělávání v požadovaném rozsahu se v rámci obnovy certifikace prokazuje předložením dokladu o účasti pracovníků

certifikované DMO na vzdělávací akci uvedené na oficiálním seznamu agentury CzechTourism. Předložený doklad o absolvování

odborného vzdělávání nesmí být starší než 12 měsíců od data předložení žádosti o obnovu certifikace.

 Na DMO, které žádají o první certifikaci, se požadavky bodu 5.6 této Kategorizace nevztahují.

13



5. Požadavky na kategorie DMO

 Veškeré požadavky uvedené v bodech 5.1, 5.2, 5.3 a 5.5 této Kategorizace jsou pro žadatele o certifikaci závazné a jejich naplnění

je podmínkou pro její získání. Požadavky uvedené v bodě 5.4 této Kategorizace jsou doporučené a budou vždy důkladně

posuzovány v rámci žádosti o certifikaci s ohledem na zaměření a specifika příslušné DMO. Požadavky uvedené v bodě 5.6 jsou

závazné pouze při obnově platnosti certifikace.

 Splnění požadavků uvedených v bodech 5.1 – 5.6 této Kategorizace se prokazuje způsobem uvedeným v bodě 6 této Kategorizace.

V případě nejasností při výkladu některého z požadavků Kategorizace podává oficiální vysvětlení agentura CzechTourism. Pro

jednotlivé požadavky Kategorizace může agentura CzechTourism vydat oficiální metodické vysvětlení, které uveřejní na svých

webových stránkách.

 Naplnění všech požadavků posuzuje certifikační komise. S ohledem na specifický výkon činnosti organizací destinačního

managementu obsahuje Kategorizace také požadavky, které mají charakter subjektivních kritérií. Vyhodnocení těchto kritérií je

objektivizováno jejich posouzením v rámci certifikační komise, která má pravomoc rozhodnout o míře a způsobu jejich naplnění.

Činnost certifikační komise je definována v bodě 7 této Kategorizace.

 V případě, že certifikační komise shledá v procesu hodnocení, že dané kritérium nebylo naplněno nebo bylo naplněno pouze

částečně, je v její kompetenci DMO nedoporučit k certifikaci. V případě nenaplnění některého z požadavků uvedených zejména

v bodech 5.1 – 5.6 této Kategorizace, může certifikační komise udělit časově ohraničenou výjimku, kterou řádně odůvodní.

 V rámci posuzování způsobu naplnění požadavků Kategorizace bude dále certifikační komisí ověřováno zda:

o informace uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti, nejsou účelově přizpůsobovány a zakládají

se na pravdě,

o o certifikaci nežádá DMO, která nezastupuje přirozené turistické území s dostatečnými selektivními, realizačními

a lokalizačními předpoklady a odpovídající úrovní potenciálu cestovního ruchu,

o neexistují jiné, zvlášť významné důvody, které brání v udělení certifikace.

 Správnost naplnění požadavků uvedených v bodech 5.1 – 5.6 žadatel potvrzuje čestným prohlášením, které je součástí žádosti

o certifikaci.

5.7. Způsob naplnění požadavků 

Upozornění

 Kategorizace DMO nezakládá nárok na finanční podporu z národních/krajských zdrojů. Stát/kraj však může rozhodnout o způsobu podpory

v podmínkách jednotlivých dotačních programů, v návaznosti na danou kategorii DMO. V pilotním období se doporučuje zaměřit případnou

finanční podporu na všechny kategorie DMO, s výjimkou DMO na lokální úrovni.
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6. Proces certifikace
Kategorizace je v kompetenci agentury CzechTourism, která zajišťuje kompletní proces certifikace. Certifikaci mohou získat pouze vymezené

kategorie organizací destinačního managementu definované v části č. 4 kromě IV. kategorie - Národní DMO. Pro tuto kategorii

stanovuje požadavky na činnost Ministerstvo pro místní rozvoj, které její činnost pravidelně vyhodnocuje v souladu s platnou Koncepcí státní

politiky cestovního ruchu a dalšími úkoly, které stanovuje pro její činnost.

V případě, že organizace destinačního managementu bude mít zájem o certifikaci, provede následující kroky:

 Žadatel si opatří platnou verzi Kategorizace, která je dostupná v elektronické podobě na webových stránkách www.czechtourism.cz,

případně na vyžádání v tištěné podobě v informačním středisku agentury CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2.

 Pro žádost o certifikaci jsou v rámci Kategorizace stanoveny nejzazší termíny jejího podání (doručení) agentuře CzechTourism, a to k 31.

3., k 31. 7. a k 30. 11, které uzavírají dané období příjmu žádostí. Tyto termíny jsou také rozhodující z hlediska lhůt v rámci procesu

hodnocení žádostí, neboť lhůty se počítají nikoliv o data podání žádosti, ale právě od stanovených termínů ukončení příjmu žádostí

v daném období.

 Žadatel vyplní formulář žádosti o certifikaci, který je v elektronické podobě dostupný na webových stránkách www.czechtourism.cz.

Prostřednictvím tohoto formuláře žadatel nejprve provede návrh na zařazení do příslušné kategorie DMO a dále postupuje dle požadavků

uvedených v bodě 5 této Kategorizace.

 Vyplněný formulář odešle v elektronické podobě agentuře CzechTourism.

 Za správnost a přesnost uvedených informací odpovídá žadatel o certifikaci. Nepřesně uvedené nebo záměrně zkreslené informace jsou

důvodem pro neudělení certifikace.

 Na základě žádosti bude žadateli vygenerována faktura za certifikaci, kterou žadatel uhradí na účet CzechTourism. V pilotním období

Kategorizace bude certifikace DMO bezplatná.

 Agentura CzechTourism přijme žádosti, zpracuje je a připraví k projednání v certifikační komisi. Zpracování žádostí pro rozhodování

certifikační komise zahrnuje kontrolu formálních náležitostí. Nesplnění formálních náležitostí je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu

certifikace.

 Vyřízení žádosti proběhne ve lhůtě do 90 dní od posledního dne pro příjem žádostí v daném období. Případné odvolání

k výsledkům certifikace je možné podat do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků certifikace žadateli, a to pouze řediteli agentury

CzechTourism. Proti rozhodnutí ředitele agentury CzechTourism se není možné dále odvolat. Žadatel může v takovém případě podat

novou/opravenou žádost o certifikaci až pro uplynutí 12 měsíců.

 Po splnění všech podmínek vztahujících se k certifikaci bude žadateli propůjčen certifikát, kterým je oprávněn se po dobu jeho platnosti

prokazovat. Platnost certifikátu je stanovena na období 1 roku od data rozhodnutí o certifikaci DMO.

Kategorie DMO Výše poplatku za certifikaci Pilotní období certifikace

Lokální destinační společnost 7.500,- 0,-

Oblastní destinační společnost 15.000,- 0,-

Krajská destinační společnost 20.000,- 0,-
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7. Certifikační komise - organizační zajištění
 Členové certifikační komise jsou, po projednání návrhu členů na MMR, jmenováni ředitelem agentury CzechTourism na funkční období 3 let.

Počet členů certifikační komise je stanoven na 7 členů. Členem může být pouze fyzická osoba a toto členství není zastupitelné. Ředitel

agentury CzechTourism může se souhlasem MMR kdykoliv člena certifikační komise odvolat.

 Činnost Certifikační komise se řídí statutem a jednacím řádem, které komise schválí na svém prvním zasedání.

 Certifikační komise si na návrh MMR a CzechTourism zvolí svého předsedu, který bude řídit její jednání, a dále svého místopředsedu.

 Certifikační komise se schází alespoň 3 krát ročně.

 Certifikační komise rozhoduje o jednotlivých úkonech nadpoloviční většinou přítomných členů. Je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna

nadpoloviční většina členů Certifikační komise. V odůvodněných případech může rozhodovat také korespondenčně. Z jednání je pořizován

zápis.

 Certifikační komise rozhoduje zejména o:

o návrhu udělení/neudělení certifikace žadateli,

o návrhu odebrání certifikace,

o návrhu na změnu kategorie oblastní/lokální DMO,

o stížnosti zainteresované strany (člen DMO, MMR, kraj atd.) na způsob práce certifikované DMO,

o dočasném udělení výjimky při nesplnění některého ze závazných parametrů certifikace,

o návrzích na změnu metodiky této Kategorizace, které vyplynou ze zkušeností z procesu certifikace,

o ostatních záležitostech souvisejících s procesem certifikace.

 Certifikační komise může požádat formou odborného stanoviska externí subjekt o potřebné doplňující informace pro její rozhodování.

 Chod sekretariátu certifikační komise zajišťuje agentura CzechTourism.

 Certifikační komise může prostřednictvím sekretariátu požádat žadatele o doplnění informací. V odůvodněných případech může pozvat

žadatele na své jednání k podání bližšího vysvětlení předložené žádosti.

 Výsledkem jednání certifikační komise je Zpráva o způsobu naplnění požadavků Kategorizace, zahrnující způsob naplnění požadavků

Kategorizace a návrh na přidělení příslušné kategorie DMO. Certifikaci dané organizaci destinačního managementu uděluje na základě

návrhu předsedy certifikační komise agentura CzechTourism, a to prostřednictvím rozhodnutí svého ředitele.

 V případě zjištění porušení podmínek Kategorizace nebo obdržení stížnosti člena/partnera na certifikovanou DMO, může certifikační komise

rozhodnout o prověření platnosti certifikace. Na základě výsledků tohoto prověření certifikační komise rozhodne o vhodném způsobu

nápravy nedostatků nebo v krajním případě o odebrání certifikace.
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MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Dne 17.12.2021 byly na městský úřad Lysá nad Labem doručeny předsedou osadního výboru Řehačka dva zápisy ze 
zasedání výboru.
Zasedání výboru se konala dne 07.05.2021 a 27.09.2021.
Tyto zápisy jsou Zastupitelstvu města předkládány na vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
zápisy ze zasedání osadního výboru Řehačka ze dne 07.05.2021 a 27.09.2021.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 18



OV Řehačka 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU ŘEHAČKY DNE 07. 05. 2021 

Přítomni: Václav Beneš, Martin Koukal, Martin Krejčík Vlasta Šímová, Renata Vaňáková 
Omluveni: 
Neomluveni: 
Host: 

Program jednání: 
1) - Přivítání účastníků seznámení s programem.
2) - Projednání činnosti v roce 2021
3) - Oprava komunikací, přístupových cest na Řehačce
4) - Údržba a oprava, technického zázemí pro provoz hřiště
5) - Příprava turnaje v nohejbalu 18.9.2021.
6) - Schválení zakoupení laviček
7) - Předběžné projednání dětského dne (finance) a různých akcí pro děti na

Řehačce
8) - Ostatní činnost
9) - Diskuze
10)- Závěr

Jednání se konalo od 18:00 07. 05 2021 na Řehačce 

V Lysé nad Labem (osada Řehačka) dne 07.05 2021 
Zapsala: Renata Vaňáková 

Martin Koukal 
předseda OV Řehačka 

Stránka č. 1 



OV Řehačka 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU ŘEHAČKY DNE 27. 09. 2021 

Přítomni: Václav Beneš, Martin Koukal, Martin Krejčík, Renata Vaňáková 
Omluveni: - Vlasta Šímová 
Neomluveni: 
Host: 

Program jednání: 
1) - Přivítání účastníků seznámení s programem.
2) - Jednání o finanční stránce osady
3) - Údržba a oprava a dokončení, technického zázemí pro provoz hřiště
4) - Návrh akcí na příští rok
5) - Schválení financování ohňostroje
6) - Ostatní činnost
7) - Diskuze
8) - Závěr

Jednání se konalo od 18:00 27. 09 2021 na Řehačce 

V Lysé nad Labem (osada Řehačka) dne 27.09. 2021 
Zapsala: Renata Vaňáková 

Martin Koukal 
předseda OV Řehačka 

Stránka č. 1 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
V příloze předkládáme ZM zápis z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 1.12.2021

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
zápis z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 1.12.2021

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
žádné nebylo

Bod programu č. 19



Zápis z jednání výboru pro majetek města Lysá nad Labem 

konaného dne 01. 12. 2021 od 18,30 hodin ve velké zasedací místnosti radnice 

Přítomni: Fajmon, Šmíd, Tlamichová, Javorčíková 

Omluveni: Šturm, Otava ml., Řezníček 

Nepřítomen: Smejkal 

Jako host: pan místostarosta Havelka 

Výbor nebyl usnášeníschopný a projednal tyto body: 

1. Pozemkové úpravy v Ostré

Pozemkové úpravy v Ostré jsou zahájeny, pozemky města Lysá nad Labem v katastru Ostré 
jsou vedené jako orná půda. Výbor diskutoval o možnosti propojení Lysé n. L. s Ostrou mimo 
hlavní silnici po polní cestě mezi železniční tratí a silnicí.

2. Zrušení věcného břemene p.č. 1390 k.ú. Ostrá

Výbor doporučuje zrušení tohoto historického věcného břemene pro zamezení přepravy při 

těžbě písku.

3. Řehačka

Žádost pan XXXXXX – výbor doporučuje vyčkat,  až bude celé území v lokalitě Řehačka 

zakreslené pro nové mapování a potom řešit sporné pozemky jako celek

4. Duplicitní zápis pozemků v lokalitě podél trati - zahrádky

Jedná se o 102 m2 výbor doporučuje postupovat tak, že uzná vlastnictví žadatele, s tím, že on 
poté pozemky Správě železnic prodá

3x ANO

5. Lokalita Okrouhlík

výbor byl seznámen se znaleckým posudkem na pozemky v lokalitě Okrouhlík

Doporučuje seznámit s výsledkem znaleckého odhadu předsedu rybářského spolku a podle 
výsledku jednání pokračovat v případném prodeji pozemku

3x ANO

6. Prodej pozemků v lokalitě Hrabanov

Výbor obdržel prezentaci pana místostarosty. Pan místostarosta osobně seznámil se situací v 

této lokalitě přítomné členy výboru. Město zde investuje do inženýrských sítí – elektřina, 
plyn, kanalizace, zatím není vyřešený přívod vody

Návrh prodávat pozemky s využitím elektronické aukce. Poptat dodavatele – VZ malého 
rozsahu

Výbor doporučuje řešit již vyzkoušeným způsobem z lokality Třešňovka. Zájemce o koupi 
pozemku by s městem uzavíral smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Zájemce by se musel 
zavázat k výstavbě domu do dohodnuté doby cca 5 let od koupě. Další smlouva by byla



uzavírána se všemi zájemci na výstavbu infrastruktury – silnice, chodníky, vodovod, 

kanalizace, veřejné osvětlení. 

3x ANO 

7. Návrh na další využití pozemků v areálu Fruty

V současné době probíhá anketa na využití pozemků v areálu Fruta.

Výboru byl předložen materiál Bytového družstva Jedlička – pilotní projekt 20-ti bytů

Výbor materiál neprojednával, členové navrhují vyčkat výsledku ankety a poté projednat

Termín další schůzky výboru bude upřesněn 

Zapsala: Tlamichová Naďa 

Schválil: Hynek Fajmon 

Datum: 5.1.2022 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
V jednacím řádu komisí a výborů je uvedeno, že komise a výbory prostřednictvím svého předsedy předkládají 
souhrnnou zprávu o své činnosti, ve které bude mimo jiné uvedena statistika docházky, a to do 10. 12. daného roku.

Zaslané zprávy o činnosti výborů jsou Zastupitelstvu města překládány na vědomí.

Osadní výbory se v roce 2021 sešly následovně:
osadní výbor Dvorce se v roce 2021 nesešel (ZM města nebyl zaslán žádný zápis ze zasedání)
osadní výbor Byšičky - 1x dne 30.01.2021 (zápis byl ZM předložen v dubnu 2021)
osadní výbor Řehačka - 2x dne 07.05.2021 a 27.09.2021 (zápisy byly předsedou doručeny v prosinci 2021 a jsou 
předloženy v rámci dnešního programu Zastupitelstva města)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
zaslané zprávy o činnosti Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro správu majetku města za rok 2021.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 20



 K rukám Radě Města Lysá nad Labem 

Souhrnná zpráva o činnosti Finančního výboru za rok 2021 

Členové:  

Ing. Martin Pípal, předseda výboru 

Josef Bonaventura, Ing. David Kváč, Ingrid Sadílková, Mgr. Radka Bláhová, Martin Novák, 

Zuzana Viktoriová 

 Finanční výbor (FV) se konal ve dnech 20.4.2021, 15.6.2021, 13.9.2021 a 29.11.2021

v zasedací místnosti budovy Městského úřadu a 26.5.2021 formou videokonference

 Setkání FV byly svolávány předsedou výboru prostřednictvím emailu.

 3 zápisy vyhotovil pan Josef Bonaventura, 2 zápisy vyhotovil ing. Martin Pípal

 Z výboru za uvedené období neodstoupili žádní členové. Nicméně pan ing. David Kváč

a Martin Novák se zúčastnili pouze setkání dne 15.6.2021 (1 jednání z 5), bude proto

navrženo příslušným volebním subjektům ke zvážení nahrazení pana Kváče a pana

Nováka za jiné kandidáty, kteří se budou jednání FV aktivně účastnit.

 Finanční výbor jednal vždy v souladu s jednacím řádem a ve 4 z 5 jednání byl usnášení

schopný. Jednání 20.4.2021 se FV sešel v nedostatečném počtu členů a nebyl tedy

usnášení schopný.

 Všichni členové FV mají podepsáno prohlášení o povinnosti mlčenlivosti.

 FV na svých jednáních projednával podněty ve věcech finančních od Rady města,

Zastupitelstva města a podněty členů výboru. Tj. zejména Rozpočtová opatření,

Rozpočet města na rok 2022, Žádosti z Programu na podporu podnikatelů atd.

 FV dle pověření ZM (usnesení č. 46) provedl dne 11.8.2021 kontrolu smluv DPP a DPČ

za rok 2020. Zápis z kontroly smluv byl předložen součástí Zápisu z 5. setkání FV

29.11.2021

 Jednání se účastnil pravidelně pan místostarosta Mgr. Havelka a vedoucí finančního

odboru města paní Ing. Bc. Vinklerová.

 Jednotlivé podněty byly zapsány do zápisů, které včetně prezenčních listin a podkladů

jsou uloženy na příslušném odboru města a zápisy byly vloženy do elektronického

systému evidence zápisů na stránky města.

 Členové FV budou dle jednacího řádu odměněni za svou činnost ve výboru poukazem

dle výběru v prosinci 2021. Poukazy budou členům předány v průběhu ledna 2022.

Tímto bych chtěl poděkovat všem členům, zapisovatelům a zástupcům odborů za jejich činnost 

v této komisi a těším se na další spolupráci v roce 2022. 

Za Finanční výbor předseda ing. Martin Pípal. 

V Lysé nad Labem dne 10.12.2021  

Příloha: Vyhodnocení účasti členů FV 



Jméno Předseda/Člen výboru 4/20/2021 5/26/2021 6/15/2021 9/13/2021

1 Pípal Předseda výboru - zastupitel X X X X

2 Bláhová Člen výboru - zastupitel - - X X

3 Bonaventura Člen výboru - X X X

4 Viktoriová Člen výboru X X X X

5 Sadílková Člen výboru X X - X

6 Novák Člen výboru - - X -

7 Kváč Člen výboru - - X -

Účast na jednání FV Odměna

nad 30% 500 Kč

nad 60% 1,000 Kč

nad 80% 1,500 Kč

Metodika dle Usnesení č. 77 ze dne 23.6.2021



######### Procento účasti Odměna Poukaz

X 100% 0 Kč -

X 60% 0 Kč -

X 80% 1,500 Kč Pizzeria Matylda

X 100% 1,500 Kč Vinotéka Blažek

X 80% 1,500 Kč Pizzeria Matylda

- 20% 0 Kč -

- 20% 0 Kč -



Zpráva o činnosti KV v roce 2021 

Kontrolní výbor se sešel v roce 2021 5x. Hlavní náplní činnosti i podle MP MV je kontrola 

plnění usnesení RM a ZM. Neshledal v tomto směru žádné závažné nedostatky. Jinak se 

zabýval dvěma stížnostmi občanů, které předal k řešení RM nebo příslušným odborům. ZM 

nemělo v tomto období žádné požadavky na provedení kontrol. Od počátku roku 2021 se 

jednalo na KV o 2 možných kontrolách, které navrhl p. Zoubek, ale později se k nim nehlásil a 

nakonec odstoupil z KV. KV provedl na základě podnětu Kontrolu nakládání s byty města 

v Milovicích a předložil ji na jednání ZM. 

KV nebyl pouze jednou usnášeníschopný a projednávaná témata pouze doporučil. 

Pokud jde o účast členů KV, tak se jeho jednání zúčastnili pí. Pelcová, p. Grebík a p.Gregor 

100%. Pan Jašek z 50%, pí. Nováková z 25% (dlouhodobá nemoc) a p. Zoubek 25% ( + 2x asi 

15 min. a poté odešel). 

Na základě účasti budou předány i odměny členům KV ve formě voucherů. 

KV po zkušenostech i z jiných obdobných měst, dává v úvahu, aby výbory byly pouze 

pětičlenné. Počet 11 a ani 7 se příliš neosvědčil. Současně v jiných městech mají KV nestrannou 

zapisovatelku. 

--  

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Ing. Petr Gregor-předseda KV 

XXXXXXX
XXXXXXX



Zpráva o činnosti výboru pro majetek města Lysá nad Labem za rok 2021 

Výbor pro majetek města Lysá nad Labem se v roce 2021 scházel k jednání pravidelně 

zpravidla týden před konáním zasedání zastupitelstva města. Výbor byl původně sestaven jako 

sedmičlenný. Po rezignaci pana Jiřího Ertnera byl výbor doplněn na původní stav novým 

členem panem Ondřejem Šmídem. 

S výborem po celý rok spolupracovala paní Jana Javorčíková z odboru správy majetku 

města. Její činnost výbor hodnotí velmi kladně. Na programu jednání výboru byly zprávy, které 

výboru uložilo k projednání zastupitelstvo města nebo rada města. Výborem byly projednávány 

v zásadě všechny materiály, které se týkaly nakládání s majetkem města. Výbor k těmto 

návrhům formuloval své stanovisko, které bylo v naprosté většině případů zastupitelstvem 

města akceptováno. 

Výbor měl v roce 2021 celkem 6 zasedání ze kterých byl pořízen zápis. Zápisy 

připravuje paní Naďa Tlamichová a upravuje do finální podoby předseda výboru. Zápisy jsou 

zveřejňovány na webu města.  

1. Zasedání výboru se uskutečnilo 3.2.2021 – výbor byl usnášeníschopný. Jednání se

účastnili Fajmon, Řezníček, Otava ml, Tlamichová a Šturm. Omluven byl pan

Smejkal a Ertner.

2. Zasedání výboru se uskutečnilo 14.4.2021 – výbor byl usnášeníschopný. Jednání se

účastnili Fajmon, Řezníček, Tlamichová, Šturm. Omluven byl pan Otava ml, a pan

Smejkal.

3. Zasedání výboru se uskutečnilo 14.6.2021 – výbor nebyl usnášeníschopný. Jednání

se účastnili Fajmon, Řezníček, Tlamichová. Omluveni byli Otava ml., Šturm,

Smejkal.

4. Zasedání výboru se uskutečnilo 8.9.2021 – výbor byl usnášeníschopný. Jednání se

účastnili Fajmon, Otava ml., Řezníček, Šmíd, Tlamichová. Omluveni byli pánové

Šturm a Smejkal.

5. Zasedání výboru se uskutečnilo 20.10.2021 – výbor byl usnášeníschopný. Jednání

se účastnili Fajmon, Řezníček, Šturm, Šmíd. Omluveni byli pánové Smejkal a Otava

ml. a paní Tlamichová.

6. Zasedání výboru se uskutečnilo 1.12.2021 – výbor nebyl usnášeníschopný. Jednání

se účastnili Fajmon, Tlamichová, Šmíd. Omluveni byli pánové Otava ml. Šturm,

Smejkal. Řezníček.

Výbor při jednání zohledňoval platná hygienická nařízení. I tak se ale situace s epidemií 

COVID-19 projevila na zhoršené účasti na jednáních. V roce 2022 bude výbor pokračovat 

v činnosti obdobným způsobem jako v roce 2021. První zasedání výboru v roce 2022 se plánuje 

na 26.1.2022. 

Zpracoval: Hynek Fajmon, 4.1.2022 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Formánková Lenka (komunikace)

Důvodová zpráva:
Dle usnesení Rady Města č. 672 ze dne 9.12.2021 předkládáme Nařízení rady Města Lysá nad Labem č.3/2021 o 
placeném stání na místních komunikací Zastupitelstvu města na vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
Nařízení rady Města Lysá nad Labem č.3/2021 o placeném stání na místních komunikací.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 21



1* Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
2* Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Město Lysá nad Labem 

NAŘÍZENÍ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM č. 03/2021  

O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Rada města Lysá nad Labem vydala dne 09.12.2021, usnesením č. 672, podle ustanovení § 11 

odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) a c) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:  

Čl. 1  

PŘEDMĚT ÚPRAVY 

1) Místní komunikace ve městě Lysá nad Labem, na nichž je v souladu s ustanovením § 23

odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích povoleno stání silničních motorových

vozidel fyzických osob s místem trvalého pobytu nebo které jsou vlastníky nemovitosti ve

vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného

právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2*,

která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Lysá nad Labem, za cenu sjednanou

v souladu s cenovými předpisy 1*. Tyto místní komunikace nebo jejich úseky jsou uvedeny v

příloze č. 1 tohoto nařízení.

2) Místní komunikace nebo jejich úseky ve městě Lysá nad Labem, které lze v souladu s

ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích užít k stání silničního

motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1*, nejvýše však

na dobu 24 hodin. Tyto místní komunikace nebo jejich úseky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto

nařízení.

Čl. 2  

ZPŮSOB PLACENÍ SJEDNANÉ CENY 

Cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy1* se platí při stání silničního motorového 

vozidla podle čl. 1 tohoto nařízení následujícím způsobem:  

a) v parkovacím automatu, po zadání registrační značky vozidla, kdy skutečná doba stání

musí odpovídat době zaplacené,

b) zaplacením ceny za parkovací známku.

Čl. 3 

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ ZAPLACENÍ SJEDNANÉ CENY 

1) Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy1) při stání silničního motorového

vozidla podle čl. 2 tohoto nařízení se prokazuje:

a) prostřednictvím registrace registrační značky daného vozidla provedené na parkovacím

automatu,

b) platnou parkovací známkou vydanou podle čl. 2 písm. b) tohoto nařízení.



1* Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
2* Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

2) Držitel parkovací známky je povinen při stání silničním motorovým vozidlem na místních

komunikacích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení dodržovat tyto podmínky:

a) parkovací známka musí být po celou dobu stání umístěna na předním skle vozidla vlevo

nahoře,

b) parkovací známka musí být plně viditelná a nesmí být ani částečně zakrytá tónováním skla,

libovolnými nálepkami nebo jinými předměty

Čl. 4 

NAŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE 

Dle čl. 1 odst. 1 na jedno dvoustopé vozidlo držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Čl. 5  

PROVOZOVATEL 

1) Provozovatelem celého systému placeného stání je Město Lysá nad Labem, IČ: 00239402,

se sídlem Husovo nám. 23/1, Lysá nad Labem.

2) Parkovací známky podle čl. 2 písm. b) tohoto nařízení vydává Městská police města Lysá

nad Labem, na adrese Přemyslova 1745/14, Lysá nad Labem.

3) Prodej známek je uskutečňován v souladu s tímto nařízením, a to na základě předložení:

a) dokladů o místě trvalého pobytu fyzické osoby nebo vlastnictví nemovitosti, sídle nebo

provozovně právnické nebo fyzické osoby ve vymezené oblasti a

b) dokladů o vlastnictví nebo provozování motorového vozidla.

Čl. 6 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Tímto nařízením se ruší Nařízení města Lysá nad Labem č. 2/2020 o placeném stání na

místních komunikacích v době konání výstav.

2) Toto nařízení nabývá účinnosti od 01.01.2022.

Ing Karel Otava v. r. 

starosta města  

Mgr. Jiří Havelka v. r. 

místostarosta  

Vyvěšeno dne: 13.12.2021 

Sejmuto dne: 21.12.2021 



1* Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
2* Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Příloha č. 1 Nařízení města Lysá nad Labem č. 03/2021 o placeném stání na místních 

komunikacích  

SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

nebo jejich úseků (podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení), ve městě Lysá nad Labem, na nichž je 

v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích povoleno 

stání silničních motorových vozidel fyzických osob s místem trvalého pobytu nebo které jsou 

vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla 

provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního 

právního předpisu2*, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Lysá nad 

Labem, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1*.  

Seznam místních komunikací 

- Čapkova

- Husovo nám. – spodní část

- Československé Armády

Příloha č. 2 

Nařízení města Lysá nad Labem č. 03/2021 o placeném stání na místních komunikacích – 

Husovo náměstí 

SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

nebo jejich úseků (podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení), ve městě Lysá nad Labem, které lze 

užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1* k stání silničního motorového 

vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.  

Seznam místních komunikací 

• parkovací místa na ploše Husova náměstí

Provozní doba: Po – Pá 6:00 – 18:00 

So 8:00 – 16:00  

Ne – státní svátky 8:00 – 16:00 

Mimo stanovenou provozní dobu lze užít místní komunikace nebo jejich úseky bezplatně. 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Formánková Lenka (komunikace)

Důvodová zpráva:
Dle usnesení Rady Města č. 673 ze dne 9.12.2021 předkládáme Nařízení rady Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník 
placeného stání na místních komunikacích, Zastupitelstvu města na vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
Nařízení rady Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 22



Město Lysá nad Labem 

Nařízení Města Lysá nad Labem

č. 04/2021 

ze dne 09.12.2021 

Ceník placeného stání na místních komunikacích 

Rada města Lysá nad Labem dne 09.12.2021, usnesením č. 673, na základě § 10 odst. 1 zákona 

526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 

2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 

s odkazem na nařízení rady města Lysá nad Labem č. 03/2021, o placeném stání na místních 

komunikacích, se usnesla vydat toto nařízení: 

Ceník 

stání motorových vozidel na místních komunikacích dle čl. 1 Nařízení města Lysá 

nad Labem č. 03/2021 o placeném stání na místních komunikacích 

čl. 1 

Ceník parkovací známky pro stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích 

vymezených v čl. 1 odst. 1  Nařízení města Lysá nad Labem č. 03/2021 o placeném stání na 

místních komunikacích 

Parkovací známky s platností od 01.01. do 31.12. příslušného kalendářního roku 

Kategorie 
1. dvoustopé

vozidlo

2. a každé další

dvoustopé

vozidlo 

Fyzické osoby dle čl. 1. odst. 1 nařízení č. 03/2021 100,00 Kč 500,00 Kč 

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P dle čl. 4. nařízení č. 

03/2021 
zdarma 500,00 Kč 

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem 

nebo provozovnou ve vymezených oblastech města dle 

čl. 1. odst. 1 nařízení č. 03/2021 

500,00 Kč 1000,00 Kč 

čl. 2 

Ceník parkovací známky pro stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích 

vymezených v čl. 1 odst. 2  Nařízení města Lysá nad Labem č. 03/2021 o placeném stání na 

místních komunikacích 

Stanovení ceny za parkování (parkování s parkovacím automatem): 

prvních 30 minut - zdarma 

každá další (i započatá) hodina  20,- Kč 



 čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2020 Ceník placeného stání

na místních komunikacích v době konání výstav.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti od 01.01.2022.

Ing Karel Otava v. r. 

starosta města  

Mgr. Jiří Havelka v. r. 

místostarosta  

Vyvěšeno dne:  13.12.2021 

Sejmuto dne: 31.12.2021 



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Marek Karel Mgr.

Důvodová zpráva:
Nařízením města „NM“ č. 4/2021, ceník stání motorových vozidel na místních komunikacích ze dne 9. 12. 2021 a NM č. 
3/2021, o placeném stání na místních komunikacích ze dne 9. 12. 2021 došlo k výrazné změně parkovacího režimu ve 
městě v běžných dnech i v době konání výstav s účinností od 1. 1. 2022, a to:
a) Parkovací známky lze nyní dle NM 3/2021 pořídit čistě pro rezidenty ul. Čapkova, Husovo nám. - spodní část a ul.
Československé armády.
b) Nařízením města 4/2021 bylo zrušeno NM č. 2/2020 o placeném stání na místních komunikacích v době konání
výstav.
c) Parkování na Husově náměstí je dle NM 4/2021 do 30 min. zdarma a každá další i započatá hodina za 20,- Kč.

V současnosti je tak na území města Lysá nad Labem několik typů regulace dopravy v klidu, přičemž téměř každý ze 
způsobů regulace má jiná pravidla. Pro občany našeho města je systém parkování s různými pravidly a časovými údaji 
komplikovaný a může způsobovat problémy. Uvádíme přehled, jakým způsobem je na území našeho města řešena 
doprava v klidu:

a) Část Husova náměstí (u Makka) a horní část Náměstí Bedřicha Hrozného: parkovací kotouč v době pondělí až pátek
8-17 hod., sobota 7-11 hod., MAX 60 min

b) Masarykova ulice v části poblíž nádraží: parkovací kotouč v době pracovní dny 8-17 hod., So 7- 17 hod., MAX 60 min

c) Sokolská ulice (před poštou) - parkovací kotouč v době pondělí až pátek 8-17 hod., sobota 7-11 hod., MAX 60 min

d) Husovo náměstí (na vydlážděné ploše) – parkovací automat, není zde osazena žádná dodatková cedule, parkování je
zpoplatněno:
◦ prvních 30 minut zdarma, každá další (i započatá) hodina 20,- Kč
◦ pondělí – pátek 6-18 hod., sobota, neděle a státní svátky 8-16 hod.

e) Husovo náměstí (šikmé stání u silnice v části před bytovými domy) - vyhrazené parkování pro držitele povolení MěÚ
Lysá n.L. v době konání výstav (slova „v době konání výstav“ jsou momentálně přeškrtnuta) – povolením se má na mysli
parkovací známka, kterou lze dle nyní účinného NM vydat již pouze fyzické osobě mající trvalé bydliště anebo vlastnící
nemovitost nebo právnické či fyzické osobě za účelem podnikání mající sídlo nebo provozovnu v ulicích „Čapkova a
Československé armády a ve spodní části na Husově náměstí“

f) Čapkova ulice (na vydlážděné ploše před nádražní budovou; z druhé strany u silnice před obytnými domy je parkování
neregulované) – vyhrazené parkování pro držitele povolení MěÚ Lysá n.L. v době konání výstav (slova „v době konání
výstav“ jsou momentálně přeškrtnuta) – povolením se má na mysli parkovací známka, kterou lze dle nyní účinného NM
vydat již pouze fyzické osobě mající trvalé bydliště anebo vlastnící nemovitost nebo právnické či fyzické osobě za
účelem podnikání mající sídlo nebo provozovnu v ulicích „Čapkova a Československé armády a ve spodní části na
Husově náměstí“

g) Československé armády – regulace je jen na části ulice vedoucí okolo rodinných domů - vyhrazené parkování pro
držitele povolení MěÚ Lysá n.L. – povolením se má na mysli parkovací známka, kterou lze dle nyní účinného NM vydat
již pouze fyzické osobě mající trvalé bydliště anebo vlastnící nemovitost nebo právnické či fyzické osobě za účelem
podnikání mající sídlo nebo provozovnu v ulicích „Čapkova a Československé armády a ve spodní části na Husově
náměstí“

h) parkoviště P+R u nádraží v ul. Čapkova – parkovací automat, parkování je zpoplatněno takto:
◦ 20 hodin zdarma, 21-24 hodin 20 Kč /hod., nad 24 hodin 100,- Kč za každý započatý den
◦ v době výstavy na VLL So+Ne 50,- Kč/den.

Bod programu č. 23



Zavedení parkovacího automatu na Husově náměstí způsobilo, že se náměstí od aut vyprázdnilo. Auta však z Lysé 
nezmizela, ale přesunula se do ulic, kde není zavedena regulace dopravy v klidu. Nově jsou také zaparkována v 
okolních místech, kde stojí na místech ke stání neurčených, popř. působí jiné dopravní kongesce. Zmatečnost způsobilo 
i to, že parkovací automat nebyl ve všech dnech provozuschopný a umožňuje platit pouze hotově, a to aniž by vracel 
mince nazpět. Kvůli chybějící dodatkové tabulce u značky parkoviště navíc přijíždějící na náměstí neví, za jakých 
podmínek a za jakou částku může na náměstí zaparkovat.

Jednotnost není zavedena ani v systému parkování na parkovací kotouč. Vymezené dny a časy nejsou shodné – někde se 
hovoří o pracovních dnech, někde o pondělí až pátku, někde je regulace v sobotu pouze dopoledne, na jiném místě v 
sobotu i odpoledne. Jako nesystémové lze považovat i situaci, kdy v zónách na parkovací kotouč není řešeno, že na 
některý ze dnů od pondělí do pátku může připadnout státní svátek – zcela nelogicky pak například na Nový rok 
připadající na pátek nelze na Náměstí B. Hrozného nebo před poštou zaparkovat déle jak na 1 hodinu, zatímco na 
Masarykově ulici u Matyldy je možné parkovat bez omezení. Ani úprava parkování na vydlážděné části Husova náměstí 
nevnáší do systému parkování jasno. Parkování je zde zpoplatněno celý týden, od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin, v 
sobotu, neděli a ve státní svátek od 8 do 16 hodin. Tedy jsou zde opět zvolené úplně jiné časy než v ostatních částech 
města a navíc dochází ke zpoplatnění i v neděli a ve státní svátek. Bez povšimnutí nelze nechat ani to, že se úprava 
parkování na Husově náměstí vzájemně dostává do rozporu, neboť pokud připadne státní svátek například na pondělí, 
není zřejmé, jaká úprava má přednost, jestli ta upravující parkování od pondělí do pátku anebo ta upravující parkování 
ve státní svátek.

Velký problém s parkování v centru mají rezidenti, kteří zde bydlí a také zaměstnanci pracující v centru města, 
speciálně zaměstnanci samotného městského úřadu.

V neposlední řadě pak považujeme za důležité řešit dopravu v klidu v době výstav pořádaných na výstavišti. Současná 
úprava naprosto rezignovala na jakoukoliv regulaci dopravy v klidu v období výstav. Přitom je jednoznačně 
prokazatelné, že v tuto dobu auta návštěvníků výstaviště zahlcují Lysou, způsobují značné dopravní komplikace a 
znepříjemňují život obyvatelům našeho města.

Navrhujeme:
1) sjednotit časy pro parkování v centru města na: pracovní dny 8-17 hod., sobota 8-11 hod., MAX 60 min
2) doplnit Na Husově náměstí pod dopravní značku IP13c dodatkovou tabulku s textem:
• pracovní dny 8–17 hod., sobota 8-11 hod
• prvních 60 minut zdarma, každá další (i započatá) hodina 20,- Kč
3) připravit ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií návrh Nařízení Města na řešení parkování v centru města
pro rezidenty bydlící v centru města a pro zaměstnance městského úřadu, případně dalších organizací podnikající v
centru města
4) připravit návrh Nařízení Města o parkování v době výstav (zpoplatnění parkování pro nerezidenty města); dle
informací OSM se připravuje další nařízení o placeném stání v době výstav
5) uveřejnit na webových stránkách města v sekci “Doprava a komunikace” přehledný plánek města s možnostmi
parkování na vyhrazených plochách. Plánek můžeme poskytnout. Zároveň by bylo vhodné umístit nové dopravní značení
i do pasportu místních komunikací
(http://geoportal.mestolysa.cz/mapa/pasport-komunikaci/?c=-711294.45%3A-1034449.95&z=12&lb=osmllg&ly=hr%2Cad
%2Culn%2Cpk-dzs%2Cpk-ktr%2Cpk-pov-typ&lbo=1&lyo=&i=-711284.61%3A-1034439.08).

Členové a příznivci Lysá nás spojuje nabízejí Radě města, OSM i dopravní komisi součinnost při řešení parkování ve 
městě.

Současně bychom chtěli poděkovat členům dopravní komise za jejich snahu přijít s návrhem řešení regulace dopravy v 
klidu v našem městě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předloženou informativní zprávu,

II. ukládá
RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií:
a) sjednotit časy na dodatkových cedulích pro parkování v centru města
b) doplnit prostor pro zpoplatněné parkování na Husově náměstí o informativní dodatkovou ceduli, placené parkování
vyžadovat až po 60 min stání a sjednotit časy pro volné parkování dle 2a)

Bod programu č. 23



c) připravit návrh Nařízení Města o parkování v době výstav (zpoplatnění parkování pro nerezidenty města)
d) připravit návrh Nařízení Města na řešení parkování v centrum města pro rezidenty bydlící v centru města
e) připravit návrh Nařízení Města na řešení parkování v centrum města pro zaměstnance městského úřadu, případně
dalších organizací podnikající v centru města
Termín: do 31. 3. 2022

III. ukládá
Odboru správy majetku (OSM) zajistit potřebná povolení MÚP a DIR pro umístění svislého dopravního značení s jeho
následnou instalací.
Termín: do 31. 3. 2022

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 23



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Materiál pro: jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 2. 2. 2022

Parkování v Lysé nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Karel Marek

Zprávu vypracoval: Ondřej Šmíd, Mgr. Karel Marek, Mgr. Radka Bláhová

Důvodová zpráva:

Nařízením města  „NM“ č.  4/2021,  ceník  stání  motorových  vozidel  na  místních  komunikacích  ze  dne
9. 12. 2021  a  NM  č.  3/2021,  o  placeném stání  na  místních  komunikacích  ze  dne  9.  12.  2021  došlo
k výrazné změně parkovacího režimu ve městě v běžných dnech i v době konání výstav s účinností od 1. 1.
2022, a to:

a) Parkovací známky lze nyní dle NM 3/2021 pořídit čistě pro rezidenty ul. Čapkova, Husovo nám. -
spodní část a ul. Československé armády.

b) Nařízením města 4/2021 bylo zrušeno NM č. 2/2020 o placeném stání na místních komunikacích
v době konání výstav.

c) Parkování na Husově náměstí je dle NM 4/2021 do 30 min. zdarma a každá další i započatá hodina
za 20,- Kč.

V současnosti je tak na území města Lysá nad Labem několik typů regulace dopravy v klidu, přičemž
téměř  každý  ze  způsobů  regulace  má  jiná  pravidla.  Pro  občany  našeho  města  je  systém  parkování
s různými pravidly a časovými údaji komplikovaný a může způsobovat problémy. Uvádíme přehled, jakým
způsobem je na území našeho města řešena doprava v klidu:

a) Část Husova náměstí (u Makka) a horní část Náměstí Bedřicha Hrozného:  parkovací kotouč
v době pondělí až pátek 8-17 hod., sobota 7-11 hod., MAX 60 min

b) Masarykova ulice v části poblíž nádraží: parkovací kotouč v době pracovní dny 8-17 hod., So
7- 17 hod., MAX 60 min



c) Sokolská ulice (před poštou) - parkovací kotouč v době pondělí až pátek 8-17 hod., sobota 7-11
hod., MAX 60 min

d) Husovo náměstí (na vydlážděné ploše) – parkovací automat, není zde osazena žádná dodatková
cedule, parkování je zpoplatněno:

 prvních 30 minut zdarma, každá další (i započatá) hodina 20,- Kč
 pondělí – pátek 6-18 hod., sobota, neděle a státní svátky 8-16 hod.

e) Husovo náměstí (šikmé stání u silnice v části před bytovými domy) - vyhrazené parkování pro
držitele  povolení  MěÚ  Lysá  n.L.  v  době  konání  výstav  (slova  „v  době  konání  výstav“  jsou
momentálně přeškrtnuta) –  povolením se má na mysli  parkovací  známka, kterou lze  dle nyní
účinného NM vydat již pouze fyzické osobě mající trvalé bydliště anebo vlastnící nemovitost nebo
právnické či fyzické osobě za účelem podnikání mající sídlo nebo provozovnu v ulicích „Čapkova
a Československé armády a ve spodní části na Husově náměstí“



f) Čapkova  ulice  (na  vydlážděné  ploše  před  nádražní  budovou;  z  druhé  strany  u  silnice
před obytnými domy je parkování neregulované) –  vyhrazené parkování pro držitele povolení
MěÚ Lysá n.L. v době konání výstav (slova „v době konání výstav“ jsou momentálně přeškrtnuta)  –
povolením se má na mysli parkovací známka, kterou lze dle nyní účinného NM vydat již pouze
fyzické osobě mající trvalé bydliště anebo vlastnící nemovitost nebo právnické či fyzické osobě za
účelem podnikání mající sídlo nebo provozovnu v ulicích „Čapkova a Československé armády a ve
spodní části na Husově náměstí“

g) Československé  armády –  regulace  je  jen  na části  ulice  vedoucí  okolo  rodinných domů -
vyhrazené parkování pro držitele povolení MěÚ Lysá n.L.  – povolením se má na mysli parkovací
známka, kterou lze dle nyní účinného NM vydat již pouze fyzické osobě mající trvalé bydliště
anebo vlastnící nemovitost nebo právnické či fyzické osobě za účelem podnikání mající sídlo nebo
provozovnu v ulicích „Čapkova a Československé armády a ve spodní části na Husově náměstí“



h) parkoviště P+R u nádraží v ul. Čapkova – parkovací automat, parkování je zpoplatněno takto:
 20 hodin zdarma, 21-24 hodin 20 Kč /hod., nad 24 hodin 100,- Kč za každý započatý den
 v době výstavy na VLL So+Ne 50,- Kč/den

Zavedení parkovacího automatu na Husově náměstí způsobilo, že se náměstí od aut vyprázdnilo. Auta však
z Lysé nezmizela, ale přesunula se do ulic, kde není zavedena regulace dopravy v klidu. Nově jsou také
zaparkována v okolních místech, kde stojí na místech ke stání neurčených, popř. působí jiné dopravní
kongesce.  Zmatečnost  způsobilo  i  to,  že  parkovací  automat  nebyl  ve  všech  dnech  provozuschopný
a umožňuje platit pouze hotově, a to aniž by vracel mince nazpět. Kvůli chybějící dodatkové tabulce
u značky  parkoviště  navíc  přijíždějící  na  náměstí  neví,  za  jakých  podmínek  a  za  jakou  částku  může
na náměstí zaparkovat.

Jednotnost není zavedena ani v systému parkování na parkovací kotouč. Vymezené dny a časy nejsou
shodné – někde se hovoří o pracovních dnech, někde o pondělí až pátku, někde je regulace v sobotu pouze
dopoledne, na jiném místě v sobotu i odpoledne. Jako nesystémové lze považovat i situaci, kdy v zónách
na parkovací kotouč není řešeno, že na některý ze dnů od pondělí do pátku může připadnout státní svátek
– zcela nelogicky pak například na Nový rok připadající na pátek nelze na Náměstí B. Hrozného nebo před
poštou  zaparkovat  déle  jak na 1  hodinu,  zatímco na Masarykově  ulici  u  Matyldy  je možné parkovat
bez omezení. Ani úprava parkování na vydlážděné části Husova náměstí nevnáší do systému parkování
jasno. Parkování je zde zpoplatněno celý týden, od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin, v sobotu, neděli
a ve státní svátek od 8 do 16 hodin. Tedy jsou zde opět zvolené úplně jiné časy než v ostatních částech
města a navíc dochází ke zpoplatnění i v neděli a ve státní svátek. Bez povšimnutí nelze nechat ani to, že
se úprava parkování na Husově náměstí vzájemně dostává do rozporu, neboť pokud připadne státní svátek
například na pondělí, není zřejmé, jaká úprava má přednost, jestli ta upravující parkování od pondělí
do pátku anebo ta upravující parkování ve státní svátek.

Velký problém s parkování v centru mají rezidenti, kteří zde bydlí
a  také  zaměstnanci  pracující  v centru  města,  speciálně
zaměstnanci samotného městského úřadu. 

V  neposlední  řadě  pak  považujeme za  důležité  řešit  dopravu  v
klidu  v  době  výstav  pořádaných  na výstavišti.  Současná  úprava
naprosto  rezignovala  na  jakoukoliv  regulaci  dopravy  v  klidu  v
období  výstav.  Přitom  je  jednoznačně  prokazatelné,  že  v  tuto
dobu auta návštěvníků výstaviště zahlcují Lysou, způsobují značné
dopravní  komplikace  a  znepříjemňují  život  obyvatelům  našeho
města.



Navrhujeme: 
1) sjednotit časy pro parkování v centru města na: pracovní dny 8-17 hod., sobota 8-11 hod., MAX

60 min
2) doplnit Na Husově náměstí pod dopravní značku IP13c dodatkovou tabulku s textem:

• pracovní dny 8–17 hod., sobota 8-11 hod
• prvních 60 minut zdarma, každá další (i započatá) hodina 20,- Kč

3) připravit  ve  spolupráci  s  dopravní  komisí  a  Městskou  Policií  návrh  Nařízení  Města  na  řešení
parkování  v centru města pro rezidenty bydlící  v  centru města a pro zaměstnance městského
úřadu, případně dalších organizací podnikající v centru města

4) připravit návrh Nařízení Města o parkování v době výstav (zpoplatnění parkování pro nerezidenty
města); dle informací OSM se připravuje další nařízení o placeném stání v době výstav

5) uveřejnit na webových stránkách města v sekci “Doprava a komunikace” přehledný plánek města
s možnostmi parkování na vyhrazených plochách. Plánek můžeme poskytnout. Zároveň by bylo
vhodné  umístit  nové  dopravní  značení  i  do  pasportu  místních  komunikací
(http://geoportal.mestolysa.cz/mapa/pasport-komunikaci/?c=-711294.45%3A-
1034449.95&z=12&lb=osmllg&ly=hr%2Cad%2Culn%2Cpk-dzs%2Cpk-ktr%2Cpk-pov-
typ&lbo=1&lyo=&i=-711284.61%3A-1034439.08).

Členové a příznivci Lysá nás spojuje nabízejí Radě města, OSM i dopravní komisi součinnost při řešení
parkování ve městě.

Současně  bychom chtěli  poděkovat  členům dopravní  komise  za  jejich  snahu  přijít  s  návrhem řešení
regulace dopravy v klidu v našem městě.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí předloženou informativní zprávu,
II. ukládá RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií:

a) sjednotit časy na dodatkových cedulích pro parkování v centru města
b) doplnit  prostor  pro  zpoplatněné  parkování  na  Husově  náměstí  o  informativní  dodatkovou

ceduli, placené parkování vyžadovat až po 60 min stání a sjednotit časy pro volné parkování
dle 2a)

c) připravit  návrh  Nařízení  Města  o  parkování  v  době  výstav  (zpoplatnění  parkování  pro
nerezidenty města)

d) připravit návrh Nařízení Města na řešení parkování v centrum města pro rezidenty bydlící v
centru města

e) připravit  návrh  Nařízení  Města  na  řešení  parkování  v centrum  města  pro  zaměstnance
městského úřadu, případně dalších organizací podnikající v centru města

Termín: do 31. 3. 2022
III. ukládá Odboru správy majetku  (OSM)  zajistit  potřebná povolení  MÚP a DIR pro  umístění  svislého

dopravního značení s jeho následnou instalací.
Termín: do 31. 3. 2022



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Nové sídliště bylo vybudováno na jednom městském pozemku. Do katastru nemovitostí byly zapsány pouze bytové 
domy. Místní komunikace zapisovány nebyly. Teprve v posledních cca 8 letech došlo na můj návrh k zapsání prvních 
dvou místních komunikací do katastru nemovitostí. Jako první byla zapsána hlavní páteřní komunikace, která prochází 
území nového sídliště od jihu na sever. Jako druhá byla později zapsána okružní komunikace v nové části sídliště. Na 
novém sídlišti však jsou stále místní komunikace, které dosud nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Jedná se o 
komunikace v okolí budov ve staré části sídliště a dále o relativně novou místní komunikaci, která obsluhuje garáže a 
mateřskou školku. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zapsání místní komunikace nové sídliště od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Zastupitelstvo města v minulosti již do té doby nezapsané místní komunikace do katastru nemovitostí zapisovalo.

Bod programu č. 24



ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

konané dne 2. února 2022 

Návrh na zapsání místní komunikace 

nové sídliště – od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí 

Návrh usnesení ZM: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

zapsání místní komunikace nové sídliště od MŠ Pampeliška po garáže do 

katastru nemovitostí 

Návrh vypracoval: 

Hynek Fajmon, zastupitel ODS 

Datum a podpis předkladatele: 

Hynek Fajmon, 23.1.2022 



Důvodová zpráva: 

1. Popis problému:

Nové sídliště bylo vybudováno na jednom městském pozemku. Do katastru 

nemovitostí byly zapsány pouze bytové domy. Místní komunikace zapisovány 

nebyly. Teprve v posledních cca 8 letech došlo na můj návrh k zapsání prvních 

dvou místních komunikací do katastru nemovitostí. Jako první byla zapsána 

hlavní páteřní komunikace, která prochází území nového sídliště od jihu na 

sever. Jako druhá byla později zapsána okružní komunikace v nové části sídliště. 

Na novém sídlišti však jsou stále místní komunikace, které dosud nejsou 

zapsané v katastru nemovitostí. Jedná se o komunikace v okolí budov ve staré 

části sídliště a dále o relativně novou místní komunikaci, která obsluhuje garáže 

a mateřskou školku.  

2. Návrh řešení:

Navrhuje se zapsat nyní do katastru nemovitostí místní komunikaci, která se 

nachází mezi garážemi a Mateřskou školkou Pampeliška. Jedná se o komunikaci 

o délce cca 350 metrů, která je důležitou obslužnou komunikací a jako místní

komunikace by měla být v katastru nemovitostí uvedena a vymezena.

3. Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:

Zastupitelstvo města v minulosti již do té doby nezapsané místní komunikace do 

katastru nemovitostí zapisovalo. 

4. Stanoviska k návrhu:

Návrh bude projednán ve výboru pro majetek města. 

5. Vztah k rozpočtu města:

Zápis bude vyžadovat vypracování oddělovacích plánů a zaplacení poplatků. 

Tyto výdaje jsou pokryty v běžném rozpočtu města. 



lnform ce o pozemku 

Parcelní číslo: 

Obec: 

Katastrální území: 

Číslo LV: 

Výměra [m2]: 

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku: 

lliJl1 

l,ysá nad Labem r�J' 1 

1,ysa nad Labem ltill!lill5l 

.ill.3. 

44425 

Parcela katastru nemovitosti 

Graficky nebo v digitalizované mapě 

ostatní komunikace 

ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávněni 

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Věcné břemeno (podle listiny) 

· Věcné břemeno oprav a údržby 

: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy . 
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Zobrazené údaje majl infonnativní charakter. Platnost dat k 24.01.2022 10:00. 
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MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Burian Jan

Důvodová zpráva:
Popis problému:

Po otevření zrekonstruované silnice II/272 se na této komunikaci vyskytuje řada nedodělků či chybějící městský 
mobiliář jako jsou odpadkové koše či lavičky – na tomto již OSM pracuje. Na uskupení Lysá nás spojuje se obrátila řada 
občanů a zároveň i členové LNS zpracovali několik zásadních připomínek, které uvádíme níže (v přiloženém dokumentu 
jsou přidány i fotografie).

1. Před č.p. 107/18 není i přes rekonstrukci chodníku vybudován bezbariérový přechod pro chodce s náležitými sjezdy.

2. V celém rekonstruovaném úseku chybí odpadkové koše, stojany na kola i lavičky.

3. Na křižovatce směrem na Benátky nad Jizerou/Milovice je přímo v křižovatce s ul. Luční rozšíření komunikace, avšak
s ostrým obrubníkem do pravého rohu. Pravděpodobně supluje parkovací záliv směrem na Milovice, ale je to nevhodné
řešení a v noci je to špatně označené. Od doby otevření silnice již údajně došlo u několika automobilů k rozříznutí
pneumatik. Bylo by možné obrubník zkrátit, popřípadě zde umístit dopravní zařízení s reflexním prvkem (Z4a –
Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo či Z11h – Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta) ?

4. Na křižovatce směrem na Benátky nad Jizerou/Milovice zůstaly i po rekonstrukci položené žulové kostky. Tento fakt
při průjezdu způsobuje zvýšený hluk a i změna povrchu není ideální. Jak to vypadá s vybudováním okružní křižovatky,
popř. bylo by do té doby možné zde položit asfaltovo-živičný povrch?

5. V prostoru bývalé autobusové zastávky je uloženo několik betonových kostek. Co se s nimi bude dít a jaký je osud
zmíněného objektu?

6. Ani jedna z nově vybudovaných zastávek nemá vybudovaný přístřešek.

7. Na křižovatce místních komunikací Veleslavínova X Mánesova byly odstraněny přenosné dopravní značky B28, které
zde byly umístěny z důvodu odbočování autobusů. 30. 12. zde došlo ke kolizi projíždějícího autobusu a zaparkovaného
osobního automobilu. Bude tento problém OAD Kolín popřípadě Ropid nějak řešit?

8. Dále uvádíme, že při zasypávání dlažebních kostek nebyl použit vhodný zásypový písek. Dešťové vpustě jsou dále na
několik místech “utopené”.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předloženou informativní zprávu,

II. ukládá
RM zabývat se připomínkami občanů na nejbližším jednání a navrhnout řešení co nejdříve.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 25



bod k projednání v ZM konaném dne 02. 02. 2022
 Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády 

Zprávu vypracoval: Jan Burian - zastupitel

Důvodová zpráva

Popis problé�mu:
Po otévr�éní�  zrékonstruované�  silnicé II/272 sé na té� to komunikaci vyskytujé r�ada nédodé� lku�  c�i
chybé� jí�cí�  mé�stsky�  mobilia� r�  jako jsou  odpadkové�  kos�é  c�i  lavic�ky  –  na  tomto jiz�  OSM  pracujé.
Na uskupéní� Lysa�  na� s spojujé sé obra� tila r�ada obc�anu�  a za� rovén�  i c�lénové�  LNS zpracovali né�kolik
za� sadní�ch pr�ipomí�nék, ktéré�  uva�dí�mé ní�z�é.

1. Pr�éd c�.p. 107/18 néní� i pr�és rékonstrukci chodní�ku vybudova� n bézbarié�rovy�  pr�échod pro
chodcé s na� léz� ity�mi sjézdy.

2. V célé�m rékonstruované�m u� séku chybí� odpadkové�  kos�é, stojany na kola i lavic�ky.

3. Na kr�iz�ovatcé smé�rém na Béna� tky nad Jizérou/Milovicé jé pr�í�mo v kr�iz�ovatcé s ul. Luc�ní�
rozs�í�r�éní� komunikacé, avs�ak s ostry�m obrubní�kém do pravé�ho rohu. Pravdé�podobné�
suplujé parkovací� za� liv smé�rém na Milovicé, alé jé to névhodné�  r�és�éní� a v noci jé to s�patné�
oznac�éné� . Od doby otévr�éní� silnicé jiz�  u� dajné�  dos�lo u né�kolika automobilu�  k rozr�í�znutí�
pnéumatik. Bylo by moz�né�  obrubní�k zkra� tit, popr�í�padé�  zdé umí�stit dopravní� zar�í�zéní�
s réfléxní�m prvkém (Z4a – Smé�rovací� déska sé s� ikmy�mi pruhy sé skloném vlévo c�i Z11h –
Smé�rovy�  sloupék zélény�  kulaty�  – baliséta) ?

4. Na kr�iz�ovatcé smé�rém na Béna� tky nad Jizérou/Milovicé zu� staly i po rékonstrukci
poloz�éné�  z�ulové�  kostky. Ténto fakt pr�i pru� jézdu zpu� sobujé zvy�s�ény�  hluk a i zmé�na



povrchu néní� idéa� lní�. Jak to vypada�  s vybudova�ní�m okruz�ní� kr�iz�ovatky, popr�. bylo by do té�
doby moz�né�  zdé poloz� it asfaltovo-z� ivic�ny�  povrch?

5. V prostoru by�valé�  autobusové�  zasta� vky jé uloz�éno né�kolik bétonovy�ch kosték. Co sé s nimi
budé dí�t a jaky�  jé osud zmí�né�né�ho objéktu?



6. Ani jédna z nové�  vybudovany�ch zasta� vék néma�  vybudovany�  pr�í�str�és�ék.



7. Na kr�iz�ovatcé mí�stní�ch komunikací� Véléslaví�nova X Ma�nésova byly odstrané�ny pr�énosné�
dopravní� znac�ky B28, ktéré�  zdé byly umí�sté�ny z du� vodu odboc�ova�ní� autobusu� . 30. 12. zdé
dos�lo ké kolizi projí�z�dé� jí�cí�ho autobusu a zaparkované�ho osobní�ho automobilu. Budé ténto
problé�m OAD Kolí�n popr�í�padé�  Ropid né� jak r�és� it?

8. Da� lé uva�dí�mé, z�é pr�i zasypa�va�ní� dlaz�ébní�ch kosték nébyl pouz� it vhodny�  za� sypovy�  pí�sék.
Dés�ťové�  vpusté�  jsou da� lé na né�kolik mí�stéch “utopéné�”.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí předloženou informativní zprávu.
II. ukládá RM zabývat se připomínkami občanů na nejbližším jednání a navrhnout

řešení co nejdříve.

Jan Burian - zastupitél



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Kodeš Matěj

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem schválilo dne 13.2.2019 za kupní cenu 10.200.000,- Kč koupi
• jednotky č. 582/102, jiný nebytový prostor v budově čp. 582 v části obce Lysá nad Labem na pozemku – stavební
parcele p.č. St. 680 v k.ú. a obci Lysá nad Labem, k níž náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu
(budovy čp. 582) a pozemku (pozemku – stavební parcele p.č. St. 680) ve výši 41937/176968,
• pozemku – pozemkové parcely p.č. 624/6 v k.ú. Lysá nad Labem

Město plánovalo využít nebytovou jednotku (dále též „Calypsso“) pro potřeby pořádání kulturních a společenských akcí.

Od koupě jednotky na jaře 2019 byly v Calypssu prováděny stavební práce, stejně tak město zadalo k vypracování 
studii/studie a projektovou dokumentaci. Uplynuly již téměř tři roky. I přes příslib radní Karolíny Stařecké, že se v 
Calypssu bude na podzim 2020 tančit, nejen že se netančí, navíc nejsou ani veřejně dostupné žádné informace o tom, v 
jakém stavu se Calypsso nachází, co již bylo provedeno a kolik provedené práce a Městu poskytnuté služby stály.

Jelikož stávající, zakonzervovaný stav objektu napovídá, že práce byly zastaveny a objekt chátrá, vznikají tu důvodné 
obavy o znehodnocení provedených investic do nebytové jednotky, resp. o nekoncepčnosti jejich vynaložení.

Žádám proto paní Stařeckou jako radní pro investice v součinnosti s příslušným odborem (nejspíše OMI), aby 
informovala zastupitele města o všech skutečnostech, které se týkají Calypssa, a dále aby předložila veškeré 
dokumenty k tomu náležející.

Vzhledem k tomu, že kulturní sál má být umístěn v nebytové jednotce, která je vymezená v domě s jednotkami, 
rozhoduje o úpravách společných částí domu (tedy střechy a nosných konstrukcí jako jsou stropy a podlahy) 
shromáždění vlastníků jednotek. Město vlastní nebytovou jednotku, jejíž podíl na společných částech domu a pozemku 
nedosahuje většiny, a proto se musí při rozhodování o úpravách společných částí domu a pozemku a o jejich využití 
podřídit většině. Město tedy samo nemůže rozhodnout o tom, jakým způsobem s částí domu, ve které se Calypsso 
nachází, naloží a musí jednat s ostatními vlastníky jednotek v domě a se Společenstvím vlastníků jednotek Masarykova 
582, Lysá nad Labem. S ohledem na tuto skutečnost dále žádám, aby byli zastupitelé města informováni o stavu 
probíhajících jednání s ostatními vlastníky jednotek v domě či se zástupcem společenství vlastníků jednotek, a to 
včetně konkrétních výstupů z těchto jednání.

V přehledu faktur a smluv v registru smluv byly nalezeny výdaje v celkové hodnotě 1.100.345 Kč. Není však zřejmé, zda 
se jedná o celkovou částku:
- 21.06.2021 - Ing. Jitka Karlová - Projektová dokumentace pro stavební povolení - kulturní dům v ul. Masarykova -
79 940 Kč
- 13.10.2020 - Ing. Zdeněk Valenta - zeměměřické práce - rekonstrukce sálu ul. Masarykova 582 - 45 000 Kč
- 14. 09. 2020 - Ing. arch. Ivan Sobotka - Návrh stavby kulturního domu - Masarykova 582 - 108 900 Kč
- 11. 06. 2020 - NV Engineering s.r.o. - stav.-tech. průzkum - KULTURNÍ DVŮR LYSÁ N.L. - 134 492 Kč
- 15. 05. 2020 - PMS, spol. s r.o. - demontáž a likvidace strop. podhledů - Masarykova 582 - 293 962 Kč
- 15. 05. 2020 - PMS, spol. s r.o. - statické posouzení krovu budovy č.p. 582, ul. Masarykova - 28 314 Kč
- 24. 03. 2020 - PMS, spol. s r.o. - demontáž interiér. prostor č.p. 582 ul. Masarykova - 301 435 Kč
- 25. 11. 2019 - RIMMCO, s.r.o. - prodej konstrukce – rampy nad parketem včetně dalších menších konstrukcí na podiu v
ul. Masarykova č.p. 582 - 105 802 Kč
- 18. 10. 2019 - Ondřej Urban - demontáž techniky, Calypso - 2 500 Kč
CELKEM = 1 100 345 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Bod programu č. 26



I. bere na vědomí
informace sdělené na zastupitelstvu radními Města Lysá nad Labem,

II. ukládá
Radě města vypracovat podrobnou zprávu o průběhu rekonstrukce jednotky č. 582/102, jiný nebytový prostor v budově
čp. 582 v části obce Lysá nad Labem na pozemku – stavební parcele p.č. St. 680 v k.ú. a obci Lysá nad Labem, k níž
náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu (budovy čp. 582) a pozemku (pozemku – stavební parcele p.č.
St. 680) ve výši 41937/176968 (Calypsso) v tomto rozsahu:
a) Přehled provedených prací, zejména veškerých vyklízecích, bouracích, stavebních a jiných prací, a vynaložených
investic ke dni 1.2.2022,
b) Dokumentaci vztahující se k jednotce, zejména aktuální projektovou dokumentaci, vyjádření dotčených orgánů,
průzkumy, posudky, posouzení, souhlas Společenství vlastníků jednotek Masarykova 582, Lysá nad Labem a/nebo
ostatních vlastníků jednotek v domě čp. 582 v Lysé nad Labem s úpravami a zásahy do společných částí domu (střecha,
okna, nosné konstrukce – stropy, podlahy), rozpočet stavby a/nebo odhad nákladů na rekonstrukci jednotky, odhad
nákladů na budoucí provoz kulturního sálu v jednotce,
c) Vyčíslení nákladů hrazených v souvislosti s vlastnictvím a užíváním jednotky č. 582/102 (zejména elektřina, plyn,
voda, příspěvek do fondu oprav, příspěvek na správu a na údržbu společných částí domu, pojištění, poplatek za odpad),
d) Stav jednání s vlastníky jednotek v domě čp. 582 v Lysé nad Labem a Společenstvím vlastníků jednotek Masarykova
582, Lysá nad Labem,
e) Stav jednání s dalšími subjekty, která přímo souvisejí s plánovanou rekonstrukcí jednotky č. 582/102.
Termín: příští Zastupitelstvo město

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 26



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Materiál pro: jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 2. 2. 2022

CALYPSSO - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce

Předkládá: Matěj Kodeš
Zprávu vypracoval: Matěj Kodeš

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem schválilo dne 13.2.2019 za kupní cenu 10.200.000,- Kč koupi
 jednotky č. 582/102, jiný nebytový prostor v budově čp. 582 v části obce Lysá nad Labem na

pozemku – stavební parcele p.č. St. 680 v k.ú. a obci Lysá nad Labem, k níž náleží spoluvlastnický
podíl na společných částech domu (budovy čp. 582) a pozemku (pozemku – stavební parcele p.č.
St. 680) ve výši 41937/176968,

 pozemku – pozemkové parcely p.č. 624/6 v k.ú. Lysá nad Labem

Město  plánovalo  využít  nebytovou  jednotku  (dále  též  „Calypsso“)  pro  potřeby  pořádání  kulturních
a společenských akcí.

Od koupě jednotky na jaře  2019  byly  v  Calypssu  prováděny stavební  práce,  stejně  tak město zadalo
k vypracování studii/studie a projektovou dokumentaci. Uplynuly již téměř tři roky. I přes příslib radní
Karolíny Stařecké, že se v Calypssu bude na podzim 2020 tančit, nejen že se netančí, navíc nejsou ani
veřejně dostupné žádné informace o tom, v jakém stavu se Calypsso nachází, co již bylo provedeno a kolik
provedené práce a Městu poskytnuté služby stály.

Jelikož stávající, zakonzervovaný stav objektu napovídá, že práce byly zastaveny a objekt chátrá, vznikají
tu důvodné obavy o znehodnocení provedených investic do nebytové jednotky, resp. o nekoncepčnosti
jejich vynaložení.

Žádám proto paní Stařeckou jako radní pro investice v součinnosti s příslušným odborem (nejspíše OMI),
aby informovala zastupitele města o všech skutečnostech, které se týkají Calypssa, a dále aby předložila
veškeré dokumenty k tomu náležející.

Vzhledem k tomu,  že  kulturní  sál  má  být  umístěn  v  nebytové  jednotce,  která  je  vymezená  v  domě
s jednotkami, rozhoduje o úpravách společných částí domu (tedy střechy a nosných konstrukcí jako jsou
stropy  a  podlahy)  shromáždění  vlastníků  jednotek.  Město  vlastní  nebytovou  jednotku,  jejíž  podíl
na společných částech domu a pozemku nedosahuje většiny, a proto se musí při rozhodování o úpravách
společných částí domu a pozemku a o jejich využití podřídit většině. Město tedy samo nemůže rozhodnout
o tom, jakým způsobem s částí domu,  ve které se Calypsso nachází, naloží a musí jednat s ostatními
vlastníky  jednotek  v  domě a  se  Společenstvím vlastníků  jednotek  Masarykova  582,  Lysá  nad  Labem.
S ohledem na tuto  skutečnost dále žádám, aby byli zastupitelé města informováni o stavu probíhajících
jednání  s  ostatními  vlastníky  jednotek v  domě či  se  zástupcem společenství  vlastníků jednotek,  a  to
včetně konkrétních výstupů z těchto jednání.

V přehledu faktur a smluv v registru smluv byly nalezeny výdaje v celkové hodnotě 1.100.345 Kč. Není však
zřejmé, zda se jedná o celkovou částku:

21.06.2021 Ing. Jitka Karlová Projektová dokumentace pro stavební povolení - kulturní dům v ul. 
Masarykova 79 940 Kč

13.10.2020 Ing. Zdeněk Valenta zeměměřické práce - rekonstrukce sálu ul. Masarykova 582 45 000 Kč

14. 09. 2020 Ing. arch. Ivan Sobotka Návrh stavby kulturního domu - Masarykova 582 108 900 Kč
11. 06. 2020 NV Engineering s.r.o. stav.-tech. průzkum - KULTURNÍ DVŮR LYSÁ N.L. 134 492 Kč

15. 05. 2020 PMS, spol. s r.o. demontáž a likvidace strop. podhledů - Masarykova 582 293 962 Kč

15. 05. 2020 PMS, spol. s r.o. statické posouzení krovu budovy č.p. 582, ul. Masarykova 28 314 Kč

24. 03. 2020 PMS, spol. s r.o. demontáž interiér. prostor č.p. 582 ul. Masarykova 301 435 Kč

25. 11. 2019 RIMMCO, s.r.o. prodej konstrukce – rampy nad parketem včetně dalších menších konstrukcí
na podiu v ul. Masarykova č.p. 582  105 802 Kč

18. 10. 2019 Ondřej Urban demontáž techniky, Calypso 2 500 Kč

CELKEM 1 100 345 Kč



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí informace sdělené na zastupitelstvu radními Města Lysá nad Labem
II. ukládá Radě města vypracovat podrobnou zprávu o průběhu rekonstrukce jednotky č. 582/102, jiný

nebytový prostor v budově čp. 582 v části obce Lysá nad Labem na pozemku – stavební parcele p.č.
St. 680 v k.ú. a obci Lysá nad Labem, k níž náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu
(budovy čp. 582) a pozemku (pozemku – stavební parcele p.č. St. 680) ve výši 41937/176968 (Calypsso)
v tomto rozsahu:
a) Přehled provedených prací, zejména veškerých vyklízecích, bouracích, stavebních a jiných prací,

a vynaložených investic ke dni 1.2.2022,
b) Dokumentaci  vztahující  se  k  jednotce,  zejména  aktuální  projektovou  dokumentaci,  vyjádření

dotčených  orgánů,  průzkumy,  posudky,  posouzení,  souhlas  Společenství  vlastníků  jednotek
Masarykova 582, Lysá nad Labem a/nebo ostatních vlastníků jednotek v domě čp. 582 v Lysé nad
Labem s úpravami a zásahy do společných částí domu (střecha, okna, nosné konstrukce – stropy,
podlahy),  rozpočet  stavby a/nebo odhad nákladů na rekonstrukci  jednotky,  odhad nákladů na
budoucí provoz kulturního sálu v jednotce,

c) Vyčíslení nákladů hrazených v souvislosti s vlastnictvím a užíváním jednotky č. 582/102 (zejména
elektřina, plyn, voda, příspěvek do fondu oprav, příspěvek na správu a na údržbu společných částí
domu, pojištění, poplatek za odpad),

d) Stav jednání s vlastníky jednotek v domě čp. 582 v Lysé nad Labem a  Společenstvím vlastníků
jednotek Masarykova 582, Lysá nad Labem,

e) Stav  jednání  s  dalšími  subjekty,  která  přímo  souvisejí  s plánovanou  rekonstrukcí  jednotky
č. 582/102.

Termín: příští Zastupitelstvo město



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Marek Karel Mgr.

Důvodová zpráva:
V rámci realizace výstavby Sportovní haly byly v průběhu roku 2021 schváleny 3 změnové listy navyšující cenu díla o 10 
215 922,89 Kč, tj. o 8 442 912 Kč bez DPH:

Změnové listy
ZL 1 - změna skladby spodní stavby - snížení ceny díla -29 766 Kč bez DPH
ZL 2 - odkopání ZS na nížší úroveň než předpokládal projekt a odvoz zeminy - zvýšení ceny díla +4 211 266 Kč bez DPH
ZL 3 - změna skladby střešního a obvodového pláště v návaznosti na vyžádanou změnu PBŘ, aby došlo k navýšení 
užitných kapacit sportovní haly - zvýšení ceny díla +4 261 412 Kč bez DPH
Celkem bez DPH +8 442 912 Kč
Celkem s DPH +10 215 922,89 Kč

Ve zdůvodnění k změnovému listu číslo 3 je napsáno (viz příloha):
Změna skladby střešního a obvodového pláště v návaznosti na vyžádanou změnu požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), 
aby došlo k navýšení užitných kapacit sportovní haly. V návaznosti na tento požadavek je nutné navýšení požární 
odolnosti konstrukcí sportovní haly. Použité skladby obvodové KCE musejí být nehořlavé, došlo tedy k zásadní záměně 
dřevěného sendvičového pláště (střechy i obvodového zdiva). Dále došlo ke změně materiálového řešení u kontaktního 
zateplovacího systému.

Tedy aktuálně dochází k úpravě projektové dokumentace, speciálně k úpravě požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) 
stavby za účelem zvýšení kapacity Sportovní haly.

Dále dle zápisů z kontrolních dní je zřejmé, že se řeší mobilní tribuny. Nemáme však zatím informace o tom, zda byla 
dopracována projektová dokumentace (PD) řešící typ, kapacitu a umístění těchto tribun.

Podezření na nesoulad mezi požadavky města a výslednou projektovou dokumentací jsme upozornili již na jednání 
zastupitelstva města dne 17. 2. 2021, bod se však projednal až na ZM 12. 5. 2021 (viz příloha).

Původní návrh našeho usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem ukládá paní místostarostce města Romaně Fischerové upravit projekt sportovní 
haly, tak aby:
1) balkón obsahoval minimálně 50 míst k sezení,
2) hlavní sál obsahoval vysouvací tribuny s minimálně 180 počtem míst,
3) umožnil konání kulturních akcí do maximální kapacity sportovní haly ve výše 466 osob.
Návrh však nebyl přijat.

Hlavním důvodem bylo, že zde bylo prostřednictvím zástupce dodavatele PD p. Ing. Slánským a zástupce vedení města 
pí. místostarostkou Fischerovou, prohlašováno a tvrzeno, že naše obavy jsou neopodstatněné, a že žádná úprava PD či 
konkrétně její části PBŘ není nutná, jelikož hala má kapacitu 466 osob a mobilní tribuny tvoří dodatečné vybavení 
(podobné skříním), které je možné pořídit později. Z tohoto důvodu nás uvedené zjištěné skutečnosti velmi překvapují.

Vyvstává tady otázka, proč v současné době probíhají jakékoliv projektové úpravy ve zmiňované části PD, tedy v části 
PBŘ. Pokud opravdu byly v průběhu stavby zjištěny nedostatky v této části PD, je nutné zajistit, aby městu Lysá nad 
Labem nevznikla další finanční škoda, a to platbou vícepráce, které byly zaviněné špatně vypracovanou PD, nebo prací 
zodpovědné osoby na straně města. Dle probíhajících víceprací souvisejících nejen s uvedenou PBŘ stavby je zřejmé, 
že naše připomínky byly opodstatněné, ze strany vedení města řádně nevypořádané, a dokonce je zde podezření, že ZM 
bylo uvedeno ze strany dodavatele projektu v omyl na jednání 12. 5. 2021.
S ohledem na tyto skutečnosti a vzhledem k nebezpečí existence případných dalších nedostatků v PD opět vznášíme i 
některé dotazy prezentované v bodě 20 jednání na ZM dne 12.5.2021.

Bod programu č. 27



1) Úprava PBŘ – kapacita haly
• Jaká byla skutečná kapacita haly dle původní PD v souvislosti nutné změny PD části PBŘ?
• Jaká bude kapacita haly po změně PD části PBŘ?
• Jaký je celkový finanční náklad nad rámec smlouvy vyplývající z této úpravy?
• Kdy bylo město Lysá nad Labem poprvé upozorněno na nutnost změny PD v části PBŘ?
• Jaké byly učiněny kroky vůči projektantovy stavby v souvislosti s takto deklarovanou chybou v předané PD?

2) Původní PD neobsahovala mobilní tribuny
• Proč neobsahovala původní PD mobilní tribuny?
• V jaké fázi je příprava na instalaci vysouvacích tribun?
• Jaké tribuny byly zvoleny a s jakou kapacitou?
• Kde budou tyto tribuny umístěny a v jakém rozsahu omezí využití sportovišť hlavní haly při úplném vysunutí?
• Kolik bude stát dodatečná instalace těchto tribun?

3) Omezení využití hlavního sálu pro kulturní akce pro 150 osob
• Počítá úprava PD části PBŘ i se změnou využití pro kulturní akce, resp. s navýšením kapacity pro tyto akce?

4) Jaké další úpravy oproti původnímu zadání proběhly a jak probíhá kontrola stávající PD
• Došlo k dílčím úpravám dispozice místností?
• Došlo k dílčím úpravám jiných technologií TZB?
• Došlo k jiným úpravám nezmíněným výše?
• Jak probíhá komunikace s autorem PD ohledně vzniklých vícenákladů resp. jeho podílu na těchto vadách v projektu?

Závěr: Sportovní hala byla vždy prezentována jako multifunkční hala a vždy se předpokládalo, že bude občas využívána 
pro větší kulturní aktivity. Proto je potřeba se vrátit zpět k původnímu zadání a zajistit možnost konání kulturních akcí 
do výše celkové kapacity dané Požárně bezpečnostním řešením stavby, a to 466 osob.

Přílohy:
1) Bod ke sportovní hale projednávaný na ZM 12. 5. 2021
2) Soupis požadavků zadavatele v rámci výběru zhotovitele projektu
3) Změnový list číslo 3

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. ukládá
paní místostarostce Romaně Fischerové
a) vypracovat podrobnou zprávu o stavu prací na akci: Výstavba Sportovní haly města Lysá nad Labem, jejíž součástí
budou i odpovědi na otázky uvedené v předkládané důvodové zprávě
b) seznámit zastupitele se všemi informacemi ohledně víceprací tohoto projektu
Termín: do 28. 2. 2022

II. schvaluje
do své výlučné kompetence schválení změny kapacity Sportovní haly a změny dispozičního řešení oproti platné
projektové dokumentaci.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:

Bod programu č. 27



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Materiál pro: jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 2. 2. 2022

Projekt sportovní haly

Zprávu předkládá: Mgr. Karel Marek

Zprávu vypracoval: Mgr. Karel Marek, Vladislav Šplíchal

Důvodová zpráva:

V rámci realizace výstavby Sportovní haly byly v průběhu roku 2021 schváleny 3 změnové listy navyšující
cenu díla o 10 215 922,89 Kč, tj. o 8 442 912 Kč bez DPH:

Změnové listy Typ Cena bez DPH
ZL 1 - změna skladby spodní stavby snížení ceny díla -29 766 Kč
ZL 2 - odkopání ZS na nížší úroveň než předpokládal projekt 
a odvoz zeminy zvýšení ceny díla 4 211 266 Kč

ZL 3 -změna skladby střešního a obvodového pláště v 
návaznosti na vyžádanou změnu PBŘ, aby došlo k navýšení 
užitných kapacit sportovní haly

zvýšení ceny díla 4 261 412 Kč

Celkem bez DPH 8 442 912 Kč
Celkem s DPH 10 215 922,89 Kč

Ve zdůvodnění k změnovému listu číslo 3 je napsáno (viz příloha):
Změna skladby střešního a obvodového pláště v návaznosti na vyžádanou změnu požárně bezpečnostního
řešení  (PBŘ),  aby došlo k navýšení  užitných kapacit sportovní haly.  V  návaznosti na tento požadavek je
nutné  navýšení  požární  odolnosti  konstrukcí  sportovní  haly.  Použité  skladby  obvodové  KCE  musejí  být
nehořlavé, došlo tedy k zásadní záměně dřevěného sendvičového pláště (střechy i obvodového zdiva). Dále
došlo ke změně materiálového řešení u kontaktního zateplovacího systému.

Tedy aktuálně dochází  k úpravě projektové dokumentace,  speciálně k úpravě požárně bezpečnostního
řešení (PBŘ) stavby za účelem zvýšení kapacity Sportovní haly.

Dále dle zápisů z kontrolních dní je zřejmé, že se řeší mobilní tribuny. Nemáme však zatím informace o
tom, zda byla dopracována projektová dokumentace (PD) řešící typ, kapacitu a umístění těchto tribun.  

Podezření na nesoulad mezi požadavky města a výslednou projektovou dokumentací jsme upozornili již na
jednání zastupitelstva města dne 17. 2. 2021, bod se však projednal až na ZM 12. 5. 2021 (viz příloha). 

Původní návrh našeho usnesení :
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
ukládá paní místostarostce města Romaně Fischerové upravit projekt sportovní haly, tak aby:

1) balkón obsahoval minimálně 50 míst k sezení,
2) hlavní sál obsahoval vysouvací tribuny s minimálně 180 počtem míst,
3) umožnil konání kulturních akcí do maximální kapacity sportovní haly ve výše 466 osob.

Návrh však nebyl přijat. 

Hlavním důvodem bylo, že zde bylo prostřednictvím zástupce dodavatele PD p. Ing. Slánským a zástupce
vedení  města  pí.  místostarostkou  Fischerovou,  prohlašováno  a  tvrzeno,  že  naše  obavy  jsou
neopodstatněné, a že žádná úprava PD či konkrétně její části PBŘ není nutná, jelikož hala má kapacitu
466 osob a mobilní tribuny tvoří dodatečné vybavení (podobné skříním), které je možné pořídit později.
Z tohoto důvodu nás uvedené zjištěné skutečnosti velmi překvapují.

Vyvstává tady otázka, proč v současné době probíhají jakékoliv projektové úpravy ve zmiňované části PD,
tedy v části PBŘ. Pokud opravdu byly v průběhu stavby zjištěny nedostatky v této části  PD, je nutné
zajistit, aby městu Lysá nad Labem nevznikla další finanční škoda, a to platbou vícepráce, které byly
zaviněné špatně  vypracovanou  PD,  nebo  prací  zodpovědné  osoby  na  straně  města.  Dle  probíhajících
víceprací souvisejících nejen s uvedenou PBŘ stavby je zřejmé, že naše připomínky byly opodstatněné, ze



strany vedení města řádně nevypořádané, a dokonce je zde podezření, že ZM bylo uvedeno ze strany
dodavatele projektu v omyl na jednání 12. 5. 2021. 
S ohledem na tyto skutečnosti a vzhledem k nebezpečí existence případných dalších nedostatků v PD opět
vznášíme i některé dotazy prezentované v bodě 20 jednání na ZM dne 12.5.2021.

1) Úprava PBŘ – kapacita haly
- Jaká byla skutečná kapacita haly dle původní PD v souvislosti nutné změny PD části PBŘ?
- Jaká bude kapacita haly po změně PD části PBŘ?
- Jaký je celkový finanční náklad nad rámec smlouvy vyplývající z této úpravy?
- Kdy bylo město Lysá nad Labem poprvé upozorněno na nutnost změny PD v části PBŘ?
- Jaké  byly  učiněny  kroky  vůči  projektantovy  stavby  v souvislosti  s takto  deklarovanou  chybou

v předané PD?

2) Původní PD neobsahovala mobilní tribuny
- Proč neobsahovala původní PD mobilní tribuny?
- V jaké fázi je příprava na instalaci vysouvacích tribun?
- Jaké tribuny byly zvoleny a s jakou kapacitou?
- Kde  budou  tyto  tribuny  umístěny  a  v jakém rozsahu  omezí  využití  sportovišť  hlavní  haly  při

úplném vysunutí?
- Kolik bude stát dodatečná instalace těchto tribun?

3) Omezení využití hlavního sálu pro kulturní akce pro 150 osob
- Počítá úprava PD části PBŘ i se změnou využití pro kulturní akce, resp. s navýšením kapacity pro

tyto akce?

4) Jaké další úpravy oproti původnímu zadání proběhly a jak probíhá kontrola stávající PD
- Došlo k dílčím úpravám dispozice místností?
- Došlo k dílčím úpravám jiných technologií TZB?
- Došlo k jiným úpravám nezmíněným výše?
- Jak probíhá komunikace s autorem PD ohledně vzniklých vícenákladů resp. jeho podílu na těchto

vadách v projektu?

Závěr: Sportovní hala byla vždy prezentována jako multifunkční hala a vždy se předpokládalo, že bude
občas využívána pro větší kulturní aktivity. Proto je potřeba se vrátit zpět k původnímu zadání a zajistit
možnost konání kulturních akcí do výše celkové kapacity dané Požárně bezpečnostním řešením stavby,
a to 466 osob.

Přílohy:
1) Bod ke sportovní hale projednávaný na ZM 12. 5. 2021
2) Soupis požadavků zadavatele v rámci výběru zhotovitele projektu
3) Změnový list číslo 3

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
I. ukládá paní místostarostce Romaně Fischerové

a) vypracovat podrobnou zprávu o stavu prací na akci: Výstavba Sportovní haly města Lysá nad
Labem, jejíž součástí budou i odpovědi na otázky uvedené v předkládané důvodové zprávě

b) seznámit zastupitele se všemi informacemi ohledně víceprací tohoto projektu
Termín: do 28. 2. 2022

II. schvaluje  do  své  výlučné  kompetence  schválení  změny  kapacity  Sportovní  haly  a  změny
dispozičního řešení oproti platné projektové dokumentaci.



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 12. 5. 2021

NEPROJEDNANÝ BOD - Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií 
a finální projektovou dokumentací (DPS)

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Mgr. Karel Marek

Důvodová zpráva:
Po prostudování dokumentace pro provedení stavby (DPS, finální projektová dokumentace) sportovní haly bylo zjištěno, 
že dokumentace pro provedení stavby obsahuje mimo jiné tyto 3 znepokojivé části:

1) Balkón obsahuje 50 míst pro diváky, pouze však na stání

Dle DPS z důvodu změny únikové cesty není možné umístit na balkón místa k sezení (viz důvodová zpráva v .pdf)

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) presentována dne 25. 9. 2019 na zastupitelstvu města, avšak obsahovala 
balkón i se 70 místy k sezení. Únikový východ bych veden až za místy k sezení (viz důvodová zpráva v .pdf).

Závěr: sportovní hala potřebuje mít na balkóně místa k sezení, proto je nutné změnit únikovou cestu a vrátit se zpět k 
původnímu uspořádání balkónu se 70 sedadly pro diváky.

2) Hlavní hala neobsahuje vysouvací tribuny

DPS na výkresu hlavní haly neobsahuje vysouvací tribuny. Tedy projektová dokumentace (DPS) neřeší umístění tribun a 
jejich dopad na palubovku, či kotvení. Díky chybějícím tribunám nesplňuje aktuální DPS požadavek na 200 diváků na 
tribunách, viz Soupis požadavků zadavatele. Zapracování vysouvacích tribun do projektu je potřeba, i když bude 
schváleno, že v rámci výstavby ze zatím nebudou tribuny realizovat. Bude se však realizovat stavební příprava, pro 
jejich budoucí nákup (viz důvodová zpráva v .pdf).

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) presentována dne 25. 9. 2019 na zastupitelstvu města, avšak obsahovala i 
tribuny v hlavním sále se 180 místy k sezení (viz důvodová zpráva v .pdf).

Závěr: Sportovní hala potřebuje mít tribunu pro 200 diváků, tak aby se v ní mohli konat sportovní, či kulturní akce. 
Proto je potřeba se vrátit zpět k původnímu uspořádání hlavního sálu i s tribunami. Samotné tribuny se při výstavbě 
nemusejí nakupovat, ale musí je obsahovat projektová dokumentace a v rámci jeho realizace je nutné udělat 
přípravnou fázi.

3) Omezení využití hlavního sálu pro kulturní akce pro 150 osob

DPS je v části Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) i v souhrnné technické zprávě je využití hlavního sálu pro 
kulturní akce pouze pro 150 osob.

Citace PBŘ, str. 5:
“Pokud se v prostoru velkého sálu budou pořádat kulturně či společenské akce musí se počítat s omezeným počtem 
osob, které v souladu s ČSN 73 0818 nesmí překročit mez 150 osob – což prakticky znamená projekčně 100 osob.”

Citace ze souhrnné technické zprávy, str. 82:
“Pokud se v prostoru velkého sálu budou pořádat kulturně či společenské akce musí se počítat s omezeným počtem 
osob, které v souladu s ČSN 73 0818 nesmí překročit mez 150 osob – což prakticky znamená projekčně 100 osob.
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) presentována dne 25. 9. 2019 na zastupitelstvu města, avšak obsahovala, že 
hala bude kromě sportu využívána i pro kulturní aktivity a veřejná setkávání. Z presentace DUR, slide 5:

Závěr: Sportovní hala byla vždy presentována jako multifunkční hala a vždy se předpokládalo, že bude občas využívána 
pro velké kulturní aktivity. Proto je potřeba se vrátit zpět k původnímu zadání a zajistit možnost konání kulturních akcí 
do výše celkové kapacity dané Požárně bezpečnostním řešením stavby v to 466 osob.



Přílohy:
1) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) presentována na zastupitelstvu města
2) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – výkres 1. nadzemního podlaží
3) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – výkres 2. nadzemního podlaží
4) Soupis požadavků zadavatele v rámci výběru zhotovitele projektu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 ukládá
paní místostarostce města Romaně Fischerové upravit projekt sportovní haly, tak aby:
1) balkón obsahoval minimálně 50 míst k sezení,
2) hlavní sál obsahoval vysouvací tribuny s minimálně 180 počtem míst,
3) umožnil konání kulturních akcí do maximální kapacity sportovní haly ve výše 466 osob.

Termín: do 30.6.2021

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:



MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA 

Základní definice objektu: 

Městská sportovní hala svými funkčními a dispozičními parametry má za úkol doplnit paletu sportovišť ve městě Lysá nad 
Labem o polyfunkční objekt, který bude schopný sloužit pro výuku tělovýchovy a sportu na základních i středních školách a 
zároveň podpoří rozvoj sportovních klubů a spolků ve městě. s ohledem na absenci většího společenského prostoru v Lysé 
nad Labem se předpokládá částečné využití Městské sportovní haly pro společenské akce. Sportovní hala bude vytvářet 
zázemí pro celý sportovní areál atletického stadionu a sportovních ploch stane se přirozeným těžištěm celé lokality. 

Užitné kapacity: 

Předpokládá se celoroční využití pro sálové sporty, hala bude v dopoledních hodinách využívána školami, v odpoledních a 
večerních hodinách pak sportovními organizacemi a spolky. Předpokládá se plné zaplnění rozvrhu haly, o víkendech pak 
budou probíhat soutěžní utkání a turnaje v kombinaci nájemních hodin pro veřejnost. Hala bude svou dispozicí uzpůsobena 
pro souběžné hodiny tělocviku pro dvě školní třídy. 

Sporty: Florbal, Volejbal, Basketbal, Futsal, Aerobik, Společenský tanec 
Maximální rozměr cvičební plochy při zasunutí spodní části tribun:'45 x 30 m. 
Kapacita tribuny při soutěžních utkáních pro 200 diváků. 
Parkování hala: 20+20 parkovacích stání, kolostavy 20 kol. 
Parkování pro atletický stadion: 20 

Prostorové nároky dle jednotlivých funkcí: 

Hlavní sportovní hala 

Celková plocha 45x30 
Světlá výška haly: 9 m 

Umožňuje uspořádání: 
a) Podélné uspořádání pro soutěžní utkání - plocha 44 x 22 m + tribuna 200 diváků
b) Příčné tréninkové uspořádání (zasunutá tribuna) na 3 oddělené plochy velikosti volejbalového hřiště a 3 kurty pro

badminton. Hala bude vybavena dvojicí navinovacích sítí v třetinách haly. Spodní část sítě bude neprůhledná.
c) Společenské uspořádání pro společenské akce, (mobilní podium), dobrý přístup veřejnosti, dobrá návaznost na WC

a sociální zázemí haly při tomto druhu využití haly, bufet kapacitně uspořádán pro obsloužení společenské akce,
nutno zohlednit v PBŘ stavby.

Při návrhu vnitřní dispozice haly je nutno vytvořit tzv. čistou/špinavou zónu v objektu. 

Nároky od jednotlivých sportů na sportovní plochu vyjma lajnování a skladové potřeby v zázemí, které umožní při 
společenských akcích kompletní vyklizení sportovní plochy, včetně mobilních basketbalových košů 

Florbal: 2 vozíky mantinelů, 4 velké branky, 2 malé branky 
Volejbal: 3 pozice pro umístění sítě, zápas (centrální), trénink (příčné), k uskladnění 2 sítě se sloupky. 
Basketbal: 2 koše pevné na boční stěně proti tribuně, 2 koše mobilní ( zápas - centrálně/ trénink - místo tribuny), nutno 
zvážit variantu použití sklápěcích košů od stropu pro centrální hřiště, poté však musí být vyřešeno umístění košů na bocích 
v kombinaci se zasouvací tribunou 
Futsal a Házená: 2 branky, vstupy na cvičební plochu musí umožnit transport a uskladnění branek mimo plochu. 
Atletika: uložení doskočiště pro skok do výšky 
Badminton: uložení stojanů pro 3 hřiště 
Výuka tělesné výchovy a gymnastiky: Základní gymnastické nářadí a náčiní. 

Jedna příčná strana haly bude po celé délce osazena posuvnými panely ( vraty ) tak aby bylo z cvičební plochy přímo 
přístupné loubí nářaďovny a zároveň při soutěžním utkání nebo společenské akci mohl být prostor nářaďovny zcela uzavřen 
a zároveň i sladěn se zbytkem pohledových ploch stěn haly. Dispoziční uspořádání, musí umožnit přímé vyskladnění 
jednotlivého cvičebního náčiní (bez nutnosti manipulace s dalším vybavením). 
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Sklad trenérů a učitelů se skříňkami pro uložení drobných pomůcek, dle jednotlivých oddílů, kapacita 20 skříněk. 

Obecně: 
je nutno řešit umístění světelné tabule časomíry, umístění koncových prvků ozvučení a umístění aktivních prvků systému, 
s dobrým přístupem pro obsluhu. 

Pohybový sál: 

Minimální rozměr 16 x 16 m 
Světlá výška min 4 m 

Pohybový sál bude sloužit především pro tréninky tance, aerobiku a kondiční cvičení, bude vybaven ozvučením, zrcadlovou 
stěnou a příručním skladem pro uložení základního náčiní a pomůcek. Zrcadlová stěna bude osazena na dveřích průběžné 
vestavené skříně hloubky 900 mm, která umožní uložení všech drobných pomůcek. 

Zázemí haly 

Hala bude mít dostatečné a funkční hygienické zázemí pro celý sportovní areál. 
V prostorách haly, musí být vytvořen dostatek skladovacích prostor pro sportovní nářadí a náčiní s dobrou návazností na 
sportovní plochu. Ve sportovní hale bude dále vybudováno zázemí pro správu a údržbu celého areálu jako parkování 

techniky a dílna pro provedení drobných oprav, kancelář správce. 

šatny 
Budou společné pro hlavní halu i pohybový sál 
2 šatny- ("průchozí") - každá s kapacitou 40 skříněk ( 400/520/1000) 
2 šatny soutěžní - s kapacitou 25 míst - pouze věšáky a lavičky 
1 šatna rozhodčích - max. kapacita S osob 

Sociální zázemí 
WC dle celkové kapacity haly a potřeb jednotlivých provozů - minimální normová varianta 
Sprchy jsou přímo přístupné s jednotlivých šaten 

Úklidové místnosti v návaznosti na provoz i hygienické požadavky s ohledem na provoz haly a bufetu. Nutno uvažovat 
s parkováním čistícího stroje, pro údržbu palubovky. 

Ošetřovna - 8 m2 - s dobrou návazností na cvičební plochou a možný transport zraněných, sloučená funkce se šatnou 
rozhodčích. 

Regenerace: 
Sauna - kapacita 15 míst, bazének, sprcha, odpočívárna 
Masáže, Rehabilitace - dvě nájemní ordinace po 16 m2, 

Bufet s výdejním pultem a posezením pro 25 osob, 

Prostory technického vybavení objektu: 
Strojovna Vzduchotechniky 
Strojovna chlazení 
Kotelna 

Rozvodna el. 
Parkování plošiny pro obsluhu prvků technického vybavení na podhledu haly. 

Prostory správy objektu: 
Dílna pro drobné opravy na vybavení 
Sklad techniky a nářadí pro údržbu sportovního areálu, včetně zahradní techniky 
Kancelář správy objektu: 12 m2 

Zasedací místnost pro organizační schůzky klubů a spolků - kapacita 20 míst 

str a 



Koncepce techniky vnitřního prostředí: 

V návrh koncepce je potřeba zohlednit 3 základní faktory pro provoz objektu: 

1/ Minimalizovat fixní náklady provozovatele 

2/ Zajistit hospodárný a dobře regulovatelný systém osvětlení sportovní plochy, jak s ohledem na dělení plochy, tak na 

požadavky intenzity osvětlení pro jednotlivé sporty. 

3/ Tepelná pohoda i v letním období (chlazení), v návrhu fasády uvažovat již se systémem venkovního zastínění 
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POPIS ÚZEMÍ: 

Základní charakteristika: 

Vyčleněné území pro stavbu sportovní haly se nachází v širším centru města v blízkosti areálu ZŠ Komenského , Zámeckého 
parku a existujícího sportovního areálu s atletickou dráhou a několika multifunkčními hřišti. Území je pro tento účel dále 
definováno v územním plánu Města Lysá nad Labem z roku 2014, jako plocha s označením OS - sport a tělovýchova. Jedná 
se o rozsáhlé území, jehož rozloha výrazně přesahuje nároky na stavbu sportovní haly. V území i po realizaci sportovní haly 
zůstane značná územní rezerva pro další budoucí umístění staveb pro sport a tělovýchovu. Předmětné území má při svém 
východním okraji rovinatý charakter s návazností na souběžnou komunikaci v ulici Komenského (sever - jih), kolmo na ulici 
se pozemek zhruba v 1/5 začíná směrem na západ výrazně výškově zvedat, celkové převýšení v území ( východ - západ ) činí 
takřka 12m. Řešené území je dnes volným pozemkem. 

Návaznosti v území: 

Při severním a západním okraji je území lemováno zástavbou drobnější zástavbou rodinných domů. Na jižní straně se po 
celé délce navazuje na prostor existujícího sportovního areálu s atletickou dráhou a několika multifunkčními hřišti. Na 
východní straně přes ulici Komenského se nachází zástavba bytových domů, řadových garáží a rodinných domů. Území se 
nachází v širším středu města ( dochozí vzdálenost 10 min), areál základních škol (dochozí vzdálenost Srnín). Zámecký park 
(dochozí vzdálenost S min). 

Napojení území na technickou infrastrukturu: 

V území nejsou v současnosti zbudovány žádná napojení nebo příprava pro napojení na technickou infrastrukturu. Většina 
tras inženýrských sítí je vedena souběžně v ulici Komenského. 

Dopravní napojení: 

Přístup pro chodce je především po chodníku v ulici Komenského. Příchod pro žáky a studenty škol se předpokládá od jihu, 
taktéž po chodníku v ulici Komenského. Severní část území je pak přístupná z ulice Lom a po ·dokončení propojení 
s Rybízovou ulicí i z ulice Rybízová. V území nejsou v současnosti zbudovány žádné komunikace ani jiné dopravní stavby. 

Umístění sportovní haly v řešeném území: 
Ze studie proveditelnosti byly vybrány dvě základní varianty D a E pro umístění objektu haly, vůči stávajícímu sportovnímu 
vybavení a atletickému stadionu. Je ponecháno na řešiteli studie, kterou ze dvou variant, vyhodnotí jako optimálnější a dále 
rozvine ve svém návrhu. Zbylé území bude ponecháno jako územní rezerva pro další rozvoj, pro dokreslení velikosti a 
budoucích kapacit této rezervy je požadavek na řešitele navrhnout v rámci situace stavby umístění dalších sportovních 
objektů pro sport, jakožto venkovní hřiště, přírodní cyklodráha - pumptrack, atd ... 
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Stavba: Smlouva o dílo: 

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM 
ze dne: 25.03.2021 

č. VZ: 22020-046502 

ZMĚNOVÝ LIST změny závazku č. ZL 3 

Objednatel: Město Lysá nad Labem 
Husovo nám. 23/1 Lysá nad Labem 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 
Na Pomezí 2483 Roztoky 

Odesláno I Předáno poštou poslem mailem 
I 

osobně 
X X 

Název části stavby dotčené změnou SO01.D.1.1 Architektonicko stavební řešení 
(včetně čísla SO či PS) SO01.D.1.2 Stavebně Konstrukční řešení 

Odkazy: na specifikaci: 
na výkresy: 
na rozp. podklady: příloha č.1 
na iinou část smlouvv: 

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny: 
Změna skladby střešního a obvodového pláště v návaznosti na vyžádanou změnu PBŘ. Aby došlo k navýšení 
užitných kapacit sportovní haly. V návaznosti na tento požadavek je nutné navýšení požární odolnosti konstrukcí 
sportovní haly. Použité skladby obvodové KCE musejí být nehořlavé, došlo tedy k zásadní záměně dřevěného 
sendvičového pláště (střechy i obvodového zdiva). Dále došlo ke změně materiálového řešení u kontaktního 
zateplovacího systému. 

OHODNOCENI ZMENY 

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové 
podklady : 

Cenový rozdíl bez 4 261 411,60,- Kč DPH 

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) 
4 261 412,- Kč 

(bez DPH) 

� 

Technickou a věcnou správnost: 
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): 
XXXXX XXXXXX

' fAlSTRV Ma,spol,1 
Klaudlánova 1�. 

Datum: 

293 01 Mladá Bol .t:
tel.: 326 ,íf7"" :: 

. o,� 6as210 e maiye stav@realstavmb.r.1 
/ Předal: 

za zhotov;te
�

" POHL cz, a.s. 
XXXX XXXX aOHL Nádražní 25

252 
1
63 Roztoky 

Tel.· 233 089 411 • E·rtlail· roztoky@ool1I cz 

Datum: 
lé, 25606468 ��6468 

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 
NE 

/ 

Technickou a věcnou správnosl: 

!
t (GP), Odsouhlas;! geneniln; p,oje 

Ing. XXXXX XXXXXX
-�

Datum: ) 
Odsouhlasil za investora: 
Město Lysá nad Labem 

� 
Ing. Karel Havlíček 

Romana Fische
yV 

Datum: 
. . . . . Tento zmenovy list Je podkladem pro vytvoreni dodatku ke smlouve o d1lo a/nebo k fakturaci .





REKAPITULACE STAVBY 

!<ód• 
Stavba: 

l<SO: 

Misie: 

Zadavatel: 

Zhotovitel. 

Projektant: 

Zpracovatel. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

sni žena 

!cena s DPH

Projektant 

Datum a oodois: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

20210503 

ZL SH Lysá nad Labem 

ul. Komenského Lysá nad Labem 

Města Lysá nad Labem 

POHL cz. a.s. 

Jika cz, s.r.o. 

Sazba daně 
21,00% 

15.00% 

v CZK 

Razilko 

Razítko 

Základ daně 
4261411,60 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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CC-CZ· 
Datum: 

IČ 

DIC 

lé. 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

03.09.2021 

Razítko 

Razítko 

4 261 411,60 

Výše daně 
894 896,44 

0,00 

5 156 308,041 





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód. 

Stavba: 

Misto: 

Zadavatel. 

Zhotovitel: 

Kód 

20210503 

ZL SH Lysá nad Labem 

Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL Č.3 Změny obálky budovy 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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03.09.2021 

Ceria bez DPH [CZK] 

4 261 411,60 

4261411,60 

Cena s DPH [CZK] 

5 156 308,04 

5 156 308,04 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba. 
ZL SH Lysá nad LalJem 

Objekt· 
ZL 3 · obálka budovy 

KSO: 
Místo: ul. Komenského Lysá nad Labem 

Zadavatel: 

Zhotovitel· 

Projel<tant· 

Zpracovatel: 

Poznámka 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snižená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis. 

Město Lysá nad Labem 

POHLcz,a.s. 

Jika cz, s.r.o. 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 

4 261 411,60 

0.00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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CC-CZ. 
Datum· 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 
15.00% 

03.09.2021 

4 261 411,60 

Výše daně 

894 896 44 

0,00 

5156 308,04 

Razítko 

Razítko 





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
ZL SH Lysá nad Labem 

Objekt: 
ZL 3 • obálka budovy 

Místo: ul. Komenského Lysá nad Labem 

Zadavatel: Město Lysá nad Labem 

POHL cz, a.s. Zl,otovitel. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni 

998 - Pfesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 

764 - Konstrukce klempířské 

765 - Krytina skládaná 

767 - Konstrukce zámečnické 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN9 - Ostatní náklady 

Dat,Im: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 5 z 12 

03.09.2021 

JIKA cz, s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

4 261 411,60 

2199 579,22 

627 105,22 

36 150,36 

1 518 074,77 

18 248,87 

1 931 992,81 

1 645 268,37 

-2 201 330,82 

220 452,70 

413 367,50 

1 854 235,06 

129 8 3 9,57 

129 839,57 





SOUPIS PRACÍ 

Stavba. 
ZL SH Lysá nad Labem 

Objekt. 
ZL 3 - obálka budovy 

Misto: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

ul. Komenského Lysa nad Labem 

Město Lysa nad Labem 
POHL cz, a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV

D 3 

K 311272031 

PP 

p 

w 

w 

w 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce 
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
ples 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou mahu U 200 mm 
Z<WO z: pót"obetonoV'jch Mmtc na tenké mollové lote, U. zdiva 200 mm 
pevnost tvámic pl'es P2 do P◄. oblcmová hmotnos1 pfes ◄50 do 600 kglmJ 
hladk'/ch 
Po;:_n{Jm/ic I, ;:;')1o2:·,s. 
Po,',;li,.a S::iD 
"skladba ST01'' 
"skladba ST01 změna množství" 595,92+30,27+32.32 
Součet 

[ '2�723119R J Kotveni zdiva k monolilickým konstrukcim 
PP 

p 

w 

D 4 
3 I K 1411001 

pp 

A.lmsy z cihelnjch pllčkovck Pllpfatek k cenf za kotveni flmsy 

:-OznJ::-:!l.1 i( t:::J.�:�e 
r,;a, .. uv:;.'ol/..J 
8.2'32 

Vodorov né konstrukce 
I D+M prefa z1užidla 
O+M prefa ztutidla 

Po�r.Jml<a k p.:,h!.c,::, 
ri::10.:::.-.JSc.D 

i 4 0411321515 [Zilitu)ici pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 
P? 

? 
w 

w 

vv 
w 

2tutujlcl pasy a Vfflce z betonu tetezového (bez vj'ztute) ti. C 25/30 

Po;"1,jrJ:k:,;, ,'}O!�ic 
V.:>vd,io:o&:i 
"věnec 200x200" 248.066·0.2·0.2 
--věnec 200x315" 26,86"0.2'0,315 
0.4"0.4"0,2"28 
Součet 

l..1.I K 1417351115 lztizeni bedněni ztužtjicich věnců 
PP 

p 
w 

w 

w 

Bcct'lěnl boen.C ztutujlcfch pásů a věncll vtetn& vzpěr ztlzenl 

"věnec 2oox200· 248.066'0,2"2 
"věnec 200x315" 26.86·0.315"2 
0.4°0.4 °0.2 °4'28 
Součet 

[ 6 [ K j417351116 I Odstraněni bedněni ztužujících věnců 

7 

8 

9 

10 

PP 

p 

w 

w 

w 

w 

K 

ap 

p 

w 

D 

K 

pp 

p 

K 

pp 

p 

w 

w 

417361821 

6 

621142001 

621221101 

Bedněni boenic ztu.!ujlclch p6$U a věncll 111!:etně vzpěr odstraněni 

''věnec 200x200" 248.066'0.2"2 
"věnec 200x315" 26.86"0.315"2 
0.4·0.4·0.2•4•25 
Soutel 
Výztuž ztužujicich pásů a věnců betonářskou oceli 10 505 

Výztut ztufujlclch pésll a věnců z betonálsk6 oc�l 10 505 (R) nebo 6St 500 

Po::nt.mb i 1-x:ro.:ce 
;\o.-.i p„lo!;.n 
1.3116"1,1 

Úpravy  povrchů, podlahy a osazováni výplni 
Potaženi vnějšlch podhledů sklovláknitým pletivem 
vUače · m do tenkovrstvé hmo 
Potatenl vnějšfch podhledů sklovtéknltjm pletvem vtlaeeným do tenkovnlvé 
hmoty 

Po;:n.'Jn:ha J: .�,Met. 
Po:v:ko SoD p to;;, 
Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou 
orientaci U do 40 mm 
MontéZ konta kin Iho zeteplenf lepenlm e mechanickjm kotven lm 2 desek 
z mrler6Inf vtnys kolmou orientaci vléken na vnfijšl podhledy, loušfkyde&ck 
do 40mm 

Po..:námk,1 � ,:;olo!ce 
No�tipc.:oJ.:fil 

"skladba PD05" 47.0"1,68"2+28,9·1,66 
Součet 

i /SV 859224802838 lsover NF 333 40mm, AD= 0.041 (W m-1 K-1). 1000 x 333 
1,1 1 

7 ! x 40 mm, pevnost v tahu TR 80 kPa, fasádní minerátnl 
'rzolace s kolmým vláknem 

pp 

p 

w 

lsover NF 333 oi0mm, AD• 0,041 (W·m--1 •K•1),1000x333 x40 mm. pevnost 
v tahu TR 80 kP8. fasádnf milerélnl ilolace s kolmým viáknem. 

;::o:iN,mka I{ po!ot,;� 
\-:1t1r,o.'o�íto 
206,472" 1,02 'Ple počtené koeficientem množství 

MJ 

m2 

m 

m3 

m3 I 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Datum: 03.09.2021 

Projektant: JIKA cz, s.r.o. 
Zpracovatel. 

Množství 

658,510 

658.510 
658,510 
262,400] 

262,400 

12.511 

9,923 
1.692 
0.896 

12,511 
119,7321 

99,226 
16.922 

3,584 
119,732 
119,7321 

99,226 
16,922 
3,584 

119,732 
1,443 

1,443 

-196,062 

206,472 

206.472 
206.472 

210,601 

210.601 

J.cena [CZK] 

860,66 

230,00J 

13 750,16[ 

3 280,00] 

353.ool 

81.40[ 

43 700,00 

233,88 

821,00 

211,00 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

4 261 411,60 

2 199 579,22 

627 105, 22 

566 753,22 es úRs 2019 02 

60 352.001 

36 150,36 
-119 956.40ISoD 

41 036.0B[cs ÚRS 2019 02 

42 265,4olcs úRs 2019 02 

9 746,18[cs úRs 2019 02 

63 059. 10 es úRs 2019 02 

1 518 074,77 

-45 854,98 SoD

169 513,51 es úRs 2019 02 

44 436,81 es úRs 2019 02 





PC Typ Kód Popis 

11 I K 1622221111 I 
Montáž kontaklniho zatepleni vnějších stěn lepením a I 
mechanici<ým kotvením desek z minerální vlny s kolmou 
orientaci ti do 80 mm 

pp 

? 

w 

w 

w 

w 

12 M 

PP 

p 

w 

13 K 

pp 

p 

w 

w 

w 

14 K 

P? 

? 

Montéf kontaktn01o z.ateplenf lepenlm a med,anic:kym kotvenlm z desek 
z miicralnl�ny s kolmou orientaci ,M11kcn na vnějšl al!ny, tlouštlcy desek 

pfes 40 do 80 mm 

Fc::n_,rr.Xo k {JC1o::i:c 
\'o�J po!ol.if.> 

"sever st/echa"' 80,03 
"sever jih" 80,03 

"sever zápaď' 57,04 

Soufet 

ISVB59224800370 lsover NF 333 80mm. AD= 0.041 (W m-1 K-1). 1000x 333 
4 x 60 mm. povnost v tahu TR 80 kPa. fasádní mmerálnl 

110/ace s kolmým vláknem 

bove-r NF 333 80mm,AD • 0,041 (W·m-1·K-1).t000 IC333 x80 mm, pevnost 
v tahu TR 60 kPa. fos6dnf mincrélnl izolace s kolmým ..-iáknom. 

Po:nJmi<n k oolo."c„ 
No..,/J f!ClolJo 

217.1"1,02'Pře čtené koeficienlen1 mnoi:stvi 

621521021 Tenkovrstvá silikátová zmítá omítka tl. 2,0 mm včetně 
enetrace vně šleh odhledů 

Tenkovrstvé slik6tova zmítá omltka ti. 2,0 mm vtetnl! penetrace vnlj!leh 
podhledů 

P0m:i111i<:1 I\ r.�:,.,:.c.e 

.:m�·ll<l 11:110:.s:vf p t. 93 

"nové skladba PD05"' 47,0"1,68'2+28,9"1,68 
"'SoD skladba PD05" -(47,0"1,6'2+28,9'1,58) 
Soufet 
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 

622211021 mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do 120 
mm 
Monlil kontaktnlho zatepleni mě}šleh stěn lepenlm a me<:hanlckym 
kotvenlm polystyr�nových desek U do 120 mm 

Po.::nam�CJ k 0.:1.,!c-: 
3C :iG 

I 15 I M 128375938 jdeska EPS 70 fasádní A=0,039 ti 100mm 
P? 

p 

161 M 

P? 

p 

w 

w 

17 K 

pp 

p 

deska EPS 70 faddnfA.•0,039tl 100mm 

Pc:-nJmi<O k ::-�lr>!c..:· 
r t 91 

/SV 859224802253 lsover TF PROFI 100mm. AD= 0,035 (W m-1·K-1), 1000 x 

8 500 x 100 mm(pro 120/ac, ostění/, pevnos/ v tahu TR 10 
kPa, fasádní mmerálnl 120/ace s podélným vláknem. 
bowrTF PROFI 100mm, AD• 0,036 (W·rn..1 •K.1),1000x600 x 100 mm(pro 
izolaci ost6nf), pevnost v tahu TR 10 kPa. fas.4dnl mineritlnl izolace s 

podé-lnjm vláknem. 

Po.·n.'ln11u1 k p,:i}ol.c.J 
,\',vJ r,�'o!k,1 

89,42" 1,02 "Pfepočtené koeficientem mnotstvi 

Součet 
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 

622211021 mechanici<ým kolvením polystyrénových desek li do 120 

mm 
Mont6! kontaktnO,o zateplen I vněj§feh stěn lepenlm a mechanJckym 
kotvenlm polystyrénových desek ti do 120 mm 

Po;:11.:.r,·h1 r 0010:!c� 
:,t ;a 

j 18 j M 128375938 jdeska EPS 70 fasádní A=0,039 ti 100mm 
pp 

19 M 

P? 

w 

w 

20 K 

FP 

p 

deska EPS 70 fas4dnl A=0.039 U 100mm 

PoUldn:�il k p�.'o�ce 
pi! 99 

,sv 859224802253 lsover TF PROFI 100mm. AD= 0.036 (Wm-1 K-1), 1000 x 

8 600 x 100 mm(pro 1zolac, osMnl/. pevnost v tahu TR 10 
kPa. fasádnl minerální izolace s podélným vláknem 
bover TF PROFI 100mm.AD •0.036 (W·m-1-K-1).1000x600 x 100 mm(pro 
izolaci ostt!nl}, pevnost v tahu TR 10 kPa, fas:\dnl miter61nl izolace s 
pod.!!lným vl6knem. 

Po::nJm/<a f; ;:f.)Jo!.ce 
,\10\'i'.Í pólO!ic;J 

13.58"1,02 "Přepottené koeficientem množstvi 

Soufet 
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 

622211021 mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 

mm 
Monljf kontaktnho zateplen I vn!j�lch sl!n lepen lm D mechanickým 
kotvenlm polystyrt!nových dnek d do 120 mm 

Pozr1..1mf<:Jl'or:.',.,�c.c, 

i,c 11)0 

I 21 I M I 28375938 I deska EPS 70 fasádnl A=0.039 ti 100mm 
pp 

p 

P? 

p 

w 

23 K 

P? 

p 

w 

w 

deska EPS 70 fas6dní ,l.e;0,039 ti 100mm 

Po::n.:.,::i<a k P.?-'o:r;e 
nt W1 

/SV 859224802253 lsover TF PROFI 100mm. AD= 0.036 (W m-1 K-1), 1000 x 

8 500 x 100 mm(pro ,zolac, osMní). pcvnosl v lahu TR 10 
kPa. fasádní minerální izolace s podélným vláknem. 
lsovc, lF PROFI 100mm,AO ::a 0,036 (W·m-1·K-1),1000 x600 X 100 mm(pro 
Izolaci ost!ní), pevnost v tahu TR 10 kPa, foslldnl rnlnerélnl izolace s 
podé-lhým vláknem. 

Po:nJm;,.J i: �.:1�..:cc 
,\'O\ J 1>e'o:;,.i 

33.25" 1.02 "Ple očtené koeficientem množslvi 
Montáž kontaktnlho zatepleni vnějších stěn lepením a 

622211031 mechanickým kotvením polystyrénových desek li do 160 
mm 
Mon!U kontaktnlho zateplen I vněj!leh stěn lepenlm a mechanlckym 
kotven lm pol),styrénovjch desek U do 160 mm 

Po;:-11,im·r„ k p:::io�ce 
zm nn nm=,l�tvi f) é ,oz

"skladba sro2·· 
'"pohled jižní"" ·(29.28-5.95) 

MJ 

m2 
I 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

217.100 1 690.oo\ 149 799,oo 
I 
es úRs 2019 02 

80.030 
80.030 
57,040 

217,100 

221.4./2 422.00 93 446. 52 es ůRs 2019 02 

221,442 

10,410 327,43 3 408,55 SoD 

206,472 
-196,062 

10.410 

0,000 748,40 0.00 SoD 

-91.2001 140.33 I -12 799.22 lsoo 

91,208 541.00 -19 343,53 es ůRs 2019 02 

91,208 
91.208 

0,000 748,40 0,00 SoD 

-13.8521 140.331 -1 943,85 lsoo 

13,852 541.00 7 493,93 es ůRs 2019 02 

13.852 
13.852 

0,000 748,40 0,00 SoD 

-33,915 \ 140,331 -4 759, 29 I SoD 

33.915 541.00 18 348.02 es ůRs 2019 02 

33,915 

-52,000 748,40 -38 916,80 SoD 

-23.330 





PC Typ Kód 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

I 24 I M I 28375951 
P? 

/SV 859224802251 25 M 

pp 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

26 K 622211031 

P? 

p 

I 27 I M j28375951 
PP 

p 

/SV.659224802251 28 M 4 

pp 

p 

w 

29 K 622211031 

PP 

p 

I 30 I M I 28375951 
PP 

p 

31 M I1sv 859224802251 
14 

PP 

w 

32 K 622211031 

PP 

p 

33 M 28375951 
PP 

p 

/SV 859224802251 
34 M 

PP 

p 

w 

35 K 622211041 

P? 

p 

w 

w 

w 

w 

w 

Popis 

"pohled východnl" -(153,24-31,4) 
"pohled seveml" -(264.33-47.09) 
"pohled západnl" -(32,33-3,61) 
Mezisoutet 
''.?měna" 
"pohled jižní" 29,28-5,95 
"pohled východní" 153.24-31.4 
"pohled severní" 264.33-47.09-52,0 
"pohled západní" 32,33-3.61 
Mezisoučet 

SouCel 
I deska EPS 70 fasádnl A=0,039 ti 140mm 

deska EPS 70 ra,édnl A•0.039 U 1◄0mm 

F'o::.n„,rk,.1 h poto!ce 
:-,t.101 

lsover TF PROFI 140mm, AD = O, 036 (W m-1 K-1},1000 x 
600 x 1-10 mm(pro Izolac, oslt!ní/, pevnost v tahu TR 10 
kPa. fasádnl mmer.J/nl izolace s podélným vláknem 
lsovc-rTF PROFI 1◄0mm.AO =0.036 (W·m-1·K-t).1000x600 x 1'40 mm(pro 
Izolaci oslěnl). pevno,t v tahu TR 10 kPa, fHédnl minerálnf lzolace a 
podélným >Aékncm. 

Po:nJ,"11k1J k p:;:lo.tc.� 
Nováp;.J'.ot}(.J 

"pohled jiini" 29,28-5,95 
"pohled východní" 153.24-31.4 
"pohled severnl" 264.33-47,09-52.0 
"pohled západní" 32,33-3,61 
Mczisoutet 

339,13·1.02 'Pfe očtené koeficientem množstvi 

Monláž konlaktniho zatepleni vnějšlch stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 
mm 
Montát kont.aktnfta zateplcn(vnějšleh stln lcpenfm a mechanickym 
kotvením pol-ystyrénoYych de,ck d do 160 mm 

PomJmk;, lť p,lo!.�e 
;,c 100 

I deska EPS 70 fasadní A=0,039 li 140mm 
deska EPS 70 fasadnl A.•0.039 tt 140mm 

Po:nJrrv..:i 1c pcloJr:1> 
pé 107 

lsover TF PROFI 140mm, AD= 0,036 (W m-l·K-1), 1000 x 
, 600 x 140 mm/pro íwlac1 osténí}, pevnosl v lahu TR 10 
kPa, fasádní mmerálnl 120/ace s podélným vláknem 
bover TF PROFI t40mm.AO • 0.036 (W·m•1·K-1).I000 x600x 140 mm(pro 
izolaci ostěnl), pemost v tahu TR 10 kPa, rasllidnl minen\lnl izolace s 
po�lnjm vláknem. 

Pozn inúa k �lo!cc 
Now'f n010:;..1 

3_59•1,02 "Pfe očtené koeficientem množství 

Montáž kontaklního zaleplení vnějších stěn lepenlm a 
mechanickým kotvenlm polystyrénových desek ti do 160 
mm 
Mont!! kontaktnllo zalepfcnl wi6lllch st6n lepe nim a mechanlckym 
kotven lm polystyr�novjch desek ti do 160 mm 

Po:n . .fa:'-:tt }. pc'a.�cc 

oi! 108 

fdeska EPS 70 fasádní A=0,03911140mm 
deska EPS 70 faddnlA•0.039U 1'40mm 

P..>u: .. -i:l.a k ;_•c,'o!c<! 
p,::. ff/.} 

lsovcr TF PROFI 140mm, AD= 0.036 (W m-1 K-1), 1000 x 
600 x 140 mm/pro 1zotac1 osMnl/, pevnost v tahu TR 10 
kPa, fasádnl minerální 1zolacť! s podélným vláknem 
lsove, TF PROA 1,(.0mm,AD • 0,036{W·m-1·K-1),1000 x600 x 140 mm(pfo 
izolaci ost6nl), pemostvtahu TR IO kPa. fas.\dnl minerilnl izolace s 
podélným �6knem. 

P.'.>:r•.,rnxa k �:olcc 
.\'o.;é poJotk;J 

eg.42·1.02 "Ple ottené koeficientem innožstvi 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvenlm polystyrénových desek tl do 160 
mm 
Monlil kontaktnlho zateplen! vnějšlch s1ln lepen lm e mechanickým 
kotvenlm potystyr�ovy<:h desek d do 160 mm 

Po:n.imka � p�1ofr:e 

t: č 1 TO 

deska EPS 70 fasádní A=0,039 ti 140mm 
deska EPS 70 fasildnlA:10,039d 1,(.0mm 

Pom/Jm';f-i.J k ncio.:.,\? 

pC .. • 

lsover TF PROFI 140mm. AD= 0,036 (W m-1·K-1), 1000 x 
600 x 140 mm/pro IzolacI osténl), pevnost v tahu TR 10 
kPa, fasádní mmerálnl izolace s podélným vláknem 
lsoverTF PROFI 140mm, A.O• 0.036 (W·m-1·K-1),1000i: 600x 140 mm(pro 
Izolaci o,těnl), pevnost vtahu TR 10 kPa, fasAdnl mincr6Inl Izolace s 
podélným "1éknem. 

Po:n,1m�a k ;1010:-ct: 

No,;.1 pofo!�a 

33.25. 1.02 "Pre o Clené koeficientem množstvi 

Montáž kontaktnlho zatepleni vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvenlm polystyrénových desek ti do 200 
mm 
Monl!t kontektnlho zateplenlwi!jilc:h stěn lepen lm a mechanickým 
kotven lm po�tyll!-novjch desek ti do 200 mm 

Po:námka k p8o!ce 
:miJ,'1.l ,rm:.i!sf'.-i p č '.12 

"SoD" 
"skladba ST01" -759,54 
"skladba ST03" -(9,58+43,93+17,35) 
Mezisoutet 

"změna" 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

rn2 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

-121,840 
-217,240 

-2B.720 
-391,130 

23,330 
121,840 
165,240 

2B.720 
339,130 
-52,000 

-398,953 I 177,751 -70 913,9ofSoD 

345.913 748,00 258 742,92 ,eS ŮRS 2019 02 

23,330 
121,840 
165,240 

28,720 
339,130 
345,913 

0,000 748,40 0,00 SoD 

-3.7641 ,11.151 -669, 05 j SoD 

3,764 748,00 2 815.47 es ůRs 2010 02 

3,764 

0,000 748,40 0,00 SoD 

-91,2081 177.75 I -16 212.22 I SoD 

91,208 748,00 6B 221,5a es úRs 2019 02 

91,208 

0,000 748,40 0,00 SoD 

-33,915 177,75 -6 028,39 SoD 

33,915 748,00 25 368,42 es ůRs 2019 02 

33,915 

-105,380 748,40 -78 866,39 SoD 

-759,540 
-70,860 

-830,400





PČ Typ Kód Popis 

w "skladba STOi změna mno:!slvť 595.92+30.27+32.32-4.35 
w „skladba ST03" 9.58+43.93+17.35 
w Mezisoutet 
w Soueet 

I 36 I M I 28375953 I deska EPS 70 fasádnl A=0,039 ti 180mm 
pp deska EPS 70 fas.1dnl A•0,039 ti 180mm 

p 
Po:mumkJJ , po1o:cc 

p? ;;3 

/SV 859224802248 lsover TF PROFI 200mm, AD= 0,036 (W m-1 K-1), 1000 x 
37 M 600 x 200 mm(pro 1zolac1 ostl!nl), pevnost v tahu TR 10 

4 kPa, fasádnl mmerálnl izolace s padélným vláknem 
lsoverTF PROF1200mm, AD = 0,036 (W·m-1 ·K-1),1000 ,:600 x200 mm(pro 

pp izolaci ost!nl}, pevnost vtahu TR 10 kPa, faddnl minerálnf Izolace, 

podlHnjm '-Aakncm. 

? 
Pom�mxa 1., rx;Jo!c(> 

Novopo!o�,1 

w "skladba ST01 změna množství" 595,92+30,27+32,32-4,35 
w "skladba ST03" 9,58+43,93+17,35 
w Soueet 
w 725.02"1 ,02 'Ple ottené koeficientem mno:!slvi 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
38 K 622211041 mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do 200 

mm 
pp 

Montil kontaktntio zotep1enl vn!jšlch stěn lepenfm a mechank:kjm 
kotven lm potygtyrlnovýeh dttek U do 200 mm 

p 
Po:.1)Jrrt(a s,, po.1c1cc 
.!n,énr,na200mmDt (1.! 

39 M 28376450 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrátková a hladký 
ovrch 300kPa li 180mm 

P? 
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrélkovtt a hladký povrch 300kPa U 
180mm 

p 
?ozn,:uni1a k .oofo!cť! 
µ� li5 

40 M 28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
vrch 300kPa li 200mm 

pp 
deska z polystyrénu XPS, hrana potodnUkovi a hladký powch 300kPa U 
200mm 

p 
.:'o:nóm"-a J.· ac:o,!,.;e 
No\'J µc'o/11.J 

w 118.42"1.02 "Ple čtené koeficientem množstvi 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
41 K 622211041 mechanickým kotvením polystyrénových desek U do 200 

mm 
pp 

Montáf kontak1nlho zatepfcnfvn!jšfch st!n lepenlm a mechanickým 
kotll'cnlm pofystyrénovjch desek ti do 200 mm 

p 
Po:r.urdr;,J k po!�!cc 
m•inim• na:: 2.0sJmmpt 116 

I 42 I M I 28375953 I deska EPS 70 fasádní A=o,03g ti 180mm 
PP 

43 M 

PP 

w 

w 

44 K 

PP 

p 

deaka EPS 70 faddnl >i•0,039 ti 180mm 

Pnzn.JmÁ k ;-olo::(,� 

i'C Hi 

/SV 859224802248 lsover TF PROFI 200mm, AD= 0,036 (Wm-1 K-1), 1000 x 

4 1600 x 200 mm(pro ,zofac, oslénl), pevnost v tahu TR 10 
kPa, fasádnl minerální ,zo/ace s podélným vláknem 
tsoverTF PROFI 200mm,.\D s 0,036 (W•m-1·K�1),1000x600 x200 mm(pro 
lzolad ostčn(), pevnost vtahu TR 10 kPa. fasadnl miner61nl izolace s 
pod�ným \'l«ikncm. 

Poznám�n I< pr.lo::.ť:C 

i\'cvapo/oti-..i 

„skladba ST08a původně 180mm" 8,33+22.36+15,48 
46, I 7" 1,02 "Ple otlené koeficientem množství 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

622211041 mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do 200 

mm 
Monti\2 kontaktnlho zatepleni vně:jš!ch stěn lepen lm a mechanickým 
kotven lm polystyri:nových desek d do 200 mm 

Po1.r.Jmi-ia h ;x::,t!ce 

pt 118 

I 45 I M l203m53 I deska EPS 70 fasádnl A=0.039 li 180mm 
PP 

p 

46 M 

PP 

p 

w 

w 

47 K 

PP 

p 

deska EPS 70 faslldnl ll=0.039 lf 180mm 

Po:-n::im�a /.: L10.•otc� 

ISV859224802248 lsover TF PROFI 200mm, AD= 0,036 (W m-1 K-1).1000 x 

14 600 x 200 mm(pro 1zolac1 oslénl). pevnost v tahu TR 10 

622211041 

kPa. fasádní m,nerélní 12otace s podélným vláknem 
lsover TF PROFI 200mm, AD• 0,036 (W·m-1 ·K-1),1000 x 600 x 200 mm{pro 
izolad ostěnl), pevnost v tahu TR 10 kPa, faůdnf mlinerélnf lzolace s 
podéfnjm �aknem. 

"skladba ST21 původně 180mm·· 13,58 
13.58"1,02 'Pfe očteně koeficientem množstvi 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek U do 200 

mm 
MonW konlaktnlho zateplen I vnéjšfeh stěn lepenfm a methanlckým 
kotventm polystyr�nových desek ti do 200 mm 

Pow�m;(3 k pc-!oJce 

pč ,20 

I 48 I M I 28375953 I deska EPS 70 fasádnl A=0,039 ti 180mm 

49 

pp deska EPS 70 fasádn1 A•0.039 U 180mm 

p 
Pa.mJrnkn ;. oofa!c� 

/SV 859224802248 lsover TF PROFI 200mm, AD= 0,036 (Wm-1-K-1), 1000 x 
M , 4 600 x 200 mm(pro ,zofac, ost�nl), pevnost v tahu TR 10 

kPa, fas!Jdnl minerální ,zotace s padélným vláknem 

pp 

lsover TF PROA 200mm. AD • 0,036 (W·m-1·K-1),1000 x 600 x 200 mm{pro 
llolad 0$lěnl}, pevnost v tahu TR 10 kPa, fasádnl miner6.lnl izolace s 
pod�n,;m \li&knem. 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Množství 

654.160 
70,860 

725,020 
-105.380 

-847.oos 1 

739,520 

654,160 
70.860 

725,020 
739 520 

118,420 

-120,788 

120,788 

120,788 

0,000 

-41.og31 

47,093 

46,170 
47,093 

0,000 

-13,852 I

13,852 

13,580 
13,852 

0,000 

-18,3401 

18,340 

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

233,881 -198 098,23 I SoD 

1 059,00 783 151,68 es úRs 2019 02 

748,40 88 625,53 SoD 

550,36 -67 684,76 SoD 

635,00 76 100,38 es úRS 2019 02 

748,40 0,00 SoD 

233,88 I -11 014, 11 lsoo 

1 059,00 49 871,49 es úRS 2019 02 

748,40 0,00 SoD 

233, 881 -3 239, 71 I SoD 

1 05g_oo 14 5sg,27 es ůRs 2019 02 

748,40 0,00 SoD 

233.881 -4 2BV61SoD 

1 o5g,oo: 19 422.06 es ůRs 20m 02 





PČ Typ 

w 

w 

50 K 

;::= 

w 

51 M 

PP 

p 

w 

52 K 

PP 

p 

w 

w 

w 

53 M 

P? 

p 

w 

54 M 

pp 

p 

w 

55 K 

P? 

p 

w 

w 

D 

56 K 

F? 

D 

D 

57 K 

PP 

p 

w 

w 

58 M 

PP 

w 

59 K 

pp 

p 

w 

w 

60 M 

pp 

p 

w 

61 K 

pp 

p 

62 K 

Kód Popis 

"skladba ST24 původně 180mm" 17.98 
17.98" 1.02 'P/epočtené koeficientem množstv1 
Montáž kontaktniho zatepleni vnějších stěn lepením a 

622211051 mechanickým kotvením polystyrénových desek li do 240 
mm 
MontáZ kontaktn'iho zaleplenlvnějšlch stb1 lepenlm a mechanickym 
kotvenlm polyst)fénových desek ti do 240 mm 
Po:.-n.1m,ca ,,. c:: o:..·. 

C • • � 

"skladba ST08b" 45.29+10,95 

28376452 
deska z polystyrénu XPS. hrana polodrátková a hladký 

vrch 300kPa ti 220mm 
deska z polystyrénu XPS. hrana polod16tková a hladkj powch 300kPa ti 
220mm 
�u:Jml�J k ncio1�cc 

pé 12J 

56.24•1.02 "P(e ottené koeficientem mnoi.stvi 

I 
Montáž kontaktniho zatepleni vnějších stěn lepenlm a 

622221151 mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou 
orientaci li les 200 mm 
Monl6! tontaktnlho zatepfenf lepenfm III mec::hanic::kym kotvenlm z desek 
z miler6Inlvlnys kolmou ortCntacl \'16ken na vn!jtl istt:ny, douštlcy desek 
pl'es 200 mm 
Co:n.m:ka J. p:.:,'::J!c� 

,\'o,1áoolo!i-ťi> 

"sevemi pohled, monolil" 52,0 

"jižní pohled 240 mm" 4.35 
Soutet 

ISV859224802891 
lsoverNF 333 220mm, ).0 = 0,041 (W m-1 K-1).1000 x 333 

2 
x 220 mm, pevnost v tahu TR 80 1,Pa. fasádní minerální 
izolace s kolmým vláknem. 

bover NF 333 220mm, ,\O:i:: 0,041 ť/V·m-1·K-1),100Dx333 x220 mm, 
pemost vUlhu TR 80 kPa, fasádnl mineráfnl izolace s kolmým-.14knem. 

a.:,.:o,Jmkil �- aclotce 

N.'.lv.1 pclo:k<J 

52"1,02 'Pfe ottené koeficientem množstvi 

ISV.859224800396 lsoverNF 333 240m. AD= 0.041 (W m-1 K-
_
1/.1000 x

_
333 x 

4 
240 mm. pevnost v tahu TR 60 kPa. fasádni mmcrátn, 

622521021 

998 
998011002 

PSV 

713 

713111111 

izolace s kolmým vláknem 

lsO\lerNF 333 240m, AD• 0,041 (W·m-1·K-1),1000 x333 x 240 mm. pevnost 
v tahu TR 80 kPa. fasádnl minerál ni i2:olacc a kolm� ._..1knem • 

. Po:n.:un�.:t }(. DO!O!CC 

Nov i pr-:01;:.1 

4,35"1,02 'Ple ottené koeficientem množstvi 

Tenko11TStvá silikátová zrnitá omítka U. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn 
Tenkovntvii slik6tovtt zmb omltka ti, 2.0 mm vtetně �netraee vnějtlch 
stln 

Pozn;,rm'<a 1-:: pclotec 

zm.:na m11o�s1vt p t 130 

"skladba ST01 omítka v podMi sl/echy" -101,03 
Soutet 

Plesun hmot 
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 
Pfesun hmot pfo budovy zděn6 v do 12 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolace tepelné 

I Montáž Izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi ás dllci deskami 
Monlil tepelné izolace slJopů roho1:emi. pásy, dlci, deskami, bloky(izolaCnl 
malHiál ve speciftkacQ vrchem bez ptek.rytf lepenkou ldadenjmivolně 

P,,�numlw 4 p:;:o:r:e 
A:ov4 p:>!oJi<.l 

"skladba PDOS" 47,o· 1,67"2+28,9" 1,67 
Součet 

/SV 859224800032 lsover ORSIK 160mm, AD= 0,038 (Wm-1·K-1/, 1200 x 600 
x 160 mm, un,verzálnt izolace do šikmých sticch 

tsovct" ORSIK 160mm,AO • 0.038 (W·m-1·K•1),1200x600 x 160 mm. 
univerzálnl izolace do tkmjch sUech. 
P::,;:nt,rr.lla k polo!.to 

'.'ovj r,c'o!.,fa 

205,243. 1,02 'Pře očtem� koeficientem množstvi 

713131151 Montáž Izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi. ás . dilci. deskami 1 vrstva 
Mon141: tepelné lzolaee stěn roho1:eml, �sy. deskaml ddci. bloky faolačnl 
materi6I ve specifíkacij -.iotenlm jcdno11r1tvě 
.Co:nc.rrl�Q I< ::-C''lZ-;� 
,\'.;yflp�lo!;,,t1 

1.47"(32, 1+47,81 +47.81) 
Soutet 

63152100 pás tepelné tZOlatnl umverzálnl A=0,033-0,035 ti 120mm 

p6s tepelně lzolnCnl univerté!nl A�D.0Jl-0,035 d 120mm 
'-'o:n; n:k,1 k p:,lo!ce 

\011.i po:ol..�u 

187,748"1,05 'Pfe ottené koeficientem množstvi 

713141152 Montáž Izolace tepelné stlech plochých kladené volně 2 
lvrs rohoži sů, dílců. desek 
Montat tepelné izolace slfech ploehj'ch rohotemi, pI'5y, deskami, dAci, bloky 
(izolačnl matcri4I ve specifikaa1 ldadenjmi volně dw„rvrstv.1i 

Po-;t1Jn1ěl:i /: vclulctz 
\'�vj vofoS{J 

713141252 
Přikotveni tepelné Izolace šrouby do trapézového plechu 
nebo do dleva pro Izolaci li ples 200 do 240 mm 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

17,980 
18,340 

56,240 795,18 44 720.92 SoD 

56,240 

57,365 608,08 34 882,51 SoD 

57,365 

56,350 750,00 42 262,50 es ůRs 2019 02 

52,000 
4,350 

56,350 

53,040 1 161,00 61 579,44 es úRs 2019 02 

53,040 

4,437 1 266,00 
I 

s 511.24 es úRs 2019 02 

4,437 

-101,030 327,43 -33 080,25 SoD 

-101,030 
-101,030 

18 248,87 
162.559 112,26 18 248,87 SoD 

1 931 992,81 

1 645 268,37 

205,243 32,90 6 752,49 es ůRS 2019 02 

205,243 
205,243 

209,348 277,00 5; 989,40. es úRs 2019 02 

209,348 

187,748 37,20 6 984.23 es ůRs 2019 02 

187,748 
187,748 

197,135 192,00 37 849,92 es úRs 2019 02 

197,135 

1 495,000 62,10 92 839,50 es ůRs 2019 02 

1 495.000 84,20 125 a19.oo es úRs 2019 02 





PČ Typ Kód 

PP 

p 

63 M ISV30 4 

00 

p 

64 K 998713202 
p:; 

D 762 

65 K 762002 

PP 

66 K 762003 

P? 

@lil fil__ooii. 
pp 

p 
w 

P? 

w 

w 

69 M 61223272 

P? 

p 
w 

w 

w 

70 K 762395000 

pp 

p 

71 K 998762202 
pp 

D 764 
1121 K l7673911R 

P2 

p 

73 K 998764202 

FP 

D 765 

74 K 765191001 

pp 

p 

@l::... 2832922R 
P? 

p 

w 

D 767 
\ 076°! K 1767391113 

pp 

p 

77 M 1548435R 
PP 

p 
w 

78 K 998767202 

Popis MJ 

MontH: tepeln6 izolace sl/ech plochých medlanick6 ptikotvenl šrouby vfetně 
dodávky &roub O, bez polO.Zenl tepelné izolo� •. izolace ples 200 do 240 mm 
do b-apC-z�ho ple<:hu nebo do dfeva 
::::�:r.6-miw k :x,!o�ce 

':,•11a r,or�-♦iťa 

SG eOMBI ROOF 30M 280mm, rozměry EPS 2500 X m2 1000mm MW 1250 X 1000mm 
SG COMSI ROOF 30M 230mm, rozměry EPS 2500 X 1000mm, MN 1250 X 
1000mm. 
Pozn,:,.mka I< p�lol.ce 
,\'c�-á p�o!k.l 
Presun hmot procenlni pro izolace lepelné v objektech v do % 12 m 
Plesun hmot procenlnl pro izolace tepcln� v objektech v do 12 m 

Konstrukce tesařské 
D+M sendvičová konstrukce střechy tělocvičny-2x deska m2 OSB U.15mm+samozhášivý polystyren EPS U. 240mm 
O+M sendvičovil konstrukce sttechy t!locvičny-2x deska osa 

ti. 1 Smm+samozhášivy po.l�cn EPS d. 240mm 

D+M sendvičová konstrukce obvodového pláště tělocvičny- m2 2x deska OSB U.15mm +samozhášivý polystyren ti, 180mm 
O•M sendvičová konstrukce obvod� plBště t�ocvičny--2x detika ose 
d.15mm +-samozhAšřvýpolystyfentl.180mm 

J D+M podkonstrukce atiky m2 
D•M podkon&trukee atiky 
Po::n;';mka k i,clotw 

,\:01/il ,;(tfC,�,(,1 

"skladba ST19" 83,65'2+56, 18 
"skladba ST24" 17,98 
Součet 
Montáž doplněni čAsU strešní vazby z hranolů hoblovaných m 

růrezové Joch do 224 c:m2 

Vázan� konstJUkco krOW dopfnlnl tásti !ilfHnl vazby montá! z 
hoblovaného feziva {materi4I ve spcciflkacij, průfczori plochy p(es 120 do 
224 cm2 
Fozn.:.m.<.:, ic co·:::.:=-� 
,\':,VC,fll)O.:,.� 

"KCE nadpraži pásových oXen"2"45,42+28,93 
Součet 
hranol konstmkéní KVH lepený průfew 140x140-240mm m3 hledov· 
hranol konstrukčnf KVH lepený prurc.2u UOx140-240mm pohlcdoyY 
=�v;jmk� k ;,or0ke 
Nr.v� poloJk.l 

(2" 45,42+28,93)'(0, 14"0,24)" 1 ,05 
Mezisoutet 

Součet 
Spojovací prostfedky krovů, bedněni, laťování, nadstretních m3 konstrukci 
Spojovacl prostfcdkykroVU, bedněni a larovánl, nads1f'ešnkh konstrukci 
svory, prkna, hfebíky, pásová ocel, vruty 
P,:-,::,.cimt;o ,- p.:.r.�t.c� 

Nov.:i polo,;.'(,, 
Přesun hmot procentní pro kce tesalské v objektech v do 12 

% m 
Pfesun hmot procentnl pro kce tesafske v objektech v do 12 m 

Konstrukce klempířské 
i Klemi1ské prvky - oplechováni, provedeni detailů m2 
t<Jemli'ak6PMY 
Po:.'.nJnlA,1 J,. r11:ú•!.cc 
\'ov;: pr,lo.'k,1 

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
% ob'ektech v do 12 m 

Pfesun hmot p1occntnl pro konstrukce klemprské v objektech v do 12 m 

l<rytina skládaná 
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené m2 ve sklonu do 20• lepením na bedněni nebo izolaci 

Montil pojisblé h)'droizolat!nl nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20" 
lepenlm (vodotěsné po<htfcšl) na bednlnl nebo tepelnou izolaci 
PcmuimkD k ;;,,'l/ot.::t.> 
t\·ow'I po/o!�<J 
I fólie dtluzné p1opuslné DP1 m2 
fólie difuzně propustné a nakašírovanou atruktutovanou rohoží pod hladkou 
plechovou kryoou 
P(;:11,;<m.Jfo /1 ;x>'o!ce 
Nnv(J r;n,;oJ.I(,, 
1495" 1, 1 'Pfepočtené koeficientem množstvi 

Konstrukce zámečnické 
I Montáž krytiny z tvarovaných plechů plistlelenim m2 
Montáf krytiny z tvarovaných plcchO traph.ovjch nebo -Anítjch, uchycenjm 
pfistfelenfm 
Po:n:;1r1�6 f. �:o!cc 
i\'01,1,i poto!.ka 

plech trapézový 153/290 Zn 100glm2, PS 12µm, ochranný m2 lak 7 m li 0.75mm 
pf ech trapézový 1501280 PES 251,1m U 0,75mm 
Poznamka k oolo!cc 
,\':;"� p{)o!M 
1495"1.03 'Pre očtené koeficientem množ:stvi 

Plesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v % ob ektech v do 12 m 
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Množství J.cena [CZKJ Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

1 495.000 870.00 t 300 650.00 es ůRs 2019 02 

1,000 16 323,83 16 323,83 SoD 

-2 201 330,82 

-1 495,000 1 218,02 -1 820 939,90 SoD 

-1 001,000 1 161,89 -1 163 051,89 SoD 

241,460'. 2 886.121 696 882,541 

223,480 
17,980 

241,460 
119,770 314,00 37 so7.78 es úRs 2019 02 

119,7i0 
119,770 

4,225 15400,00 65 oos.oo es ůRs 2019 02 

4,225 
4,225 
4,225 
4,225 1 160,00 4 901.00 es úRs 2019 02 

1.000 -21 795,35 -21 795,35 SoD 

220 452,70 
1 495,oool 146.ool 218 270.00\ 

1,000 2 182,70 2 182,70 SoD 

413 367,50 

1 495,000 60,90 91 045.so es úRs 2019 02 

1644,5001 196.oo 1 322 322,00! 

1 644,500 

1 854 235,06 
1 495,oool 306,00\ 457 410,oojcs úRS 2019 02 

1 539,850 892,80, 1 3i4 778,08 

1 539,650 
1,200 18 322,48 21 986,98 SoD 





PČ Typ 

F? 

D VRN 

pp 

p 

X K 

Kód Popis 

Pfesun hmotprocentt,f pro zémečnické konatrukce v objektech v do 12 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Ostatní náklady 

jVedlejši rozpočtové náklady 
Ostatnl n.\klady 

;:.:,_•nc:1mk,1 h po/olei! 
\.'avó po.'ol.t.l 

NO POLO KY • ZMěNOVE LISTY 

MJ Množstvl J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

129 839,57 

129 839,57 

3,1401 41 350,181 129 839,571 
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ZPRÁVA KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.3 

Stavba: sportovní hala v Lysé nad Labem 

Navrhovatel: XXXXXX XXXXXXX {zhotovitel) 

Datum: 10.10.2021 





Účel změny: 

Technická záměna skladby střešního a obvodového pláště v návaznosti na vyžádanou 
změnu PBŘ. Viz odstavec níže. Jedná se o navýšení užitných kapacit sportovní haly. 

V návaznosti na tento požadavek je nutné navýšení požární odolnosti konstrukcí sportovní 

haly. Navazující kompletační konstrukce a technické zařízení budov dle změněné PBŘ budou 

součástí pozdějších ZL. 

Požárně bezpečnostní zpráva: 

D.1.3.a.4. Požární odolnost stavebních konstrukcí 

Posouzení z hlediska změny:
1 - minimální požární odolnost konstrukcí nosných R 30minut. Dnes je požadavek
v některých místech pouze R 15minut.
2 - konstrukční systém může být i s hořlavými prvky střechy jako je doposud.
Nehořlavý konstrukční systém ve výškovém pásmu VP1 musí být pro náš případ pouze
pokud by bylo požární zatížení nad 45 kglm2. Toto hrozí pouze pro využití v případě
stánkového prodeje, kde ale nehrozí překročení 4SP. Nehořlavý konstrukční systém
tedy není nutné provádět.
3 - Konstrukce kolem shromažďovacího prostoru musí být z nehořlavých konstrukcí,
krom nosných prvků střechy. Izolanty pouze z nehořlavých prvků (minerální izolace).
Obvodové kce nesmí být s hořlavou izolací (např. PUR apod).
4 - Izolace střechy vždy pouze nehořlavá - minerální.
Povrchové úpravy:
1 - stěny, stropy, podhledy z výrobků s třídou rekce na oheň maximálně B,s1,d0.
V případě instalace SHZ (hasicí systém), nebo DHZ (doplňkové stabilní hasicí zařízení)
se může při skrápění těchto povrchů D,s2,d0.
2 - podlahová krytina musí být proveden jako Dfl,s1
3 - sedadla a další vybavení musejí být provedeny maximálně z výrobků s třídou
reakce na oheň O, kde nesmí jít o termoplasty.
4 - musí být prokázáno zkouškou zápalnost textilií a závěsů, kde musí odpovídat
klasifikaci třídy 1 podle ČSN EN 13773, čalouněný nábytek vyhovuje zápalnosti dle
zkoušky podle ČSN EN 1021-2.

Dotčené skladby: 

SK.01, ST.01, SK.03, SK.04, ST.OZ, Atiky 

Změna: 

Plochá střecha nad halou (prostor tělocvičny) SK.01: 

Původní skladba SKOl je nahrazena skladbou COMBI ROOF 30 EPS tedy s odolností REI 30 DPl, jak 

požaduje studie PBŘ. Skladby protectroof jsou uvedeny v příloze. Jedná se o trapezový plech, 
parozábranu, TI v podobě minerální izolace (vícevrstvé) a finální střešní krytiny 2x modifikovaný 

asfaltový pás. Viz obr níže. 





HYDROIZOLACE. 
TEPEL.NA IZOLACE 
PAROZ.Á.BRAN A 
OCELOVÉ TRAPĚZOV É. PLECHY 

Obvodový plášť haly ST.01 

Původní skladba lehkého pláště bez PO je nahrazena skladbou zděné stěny ti 200 mm (porobetonová 

přesná tvárnice např YTONG 20) se zateplením KZS s minerálním izolantem v ti 200 mm. 

Skladby jsou voleny tak, aby nedošlo k nárůstu tepelných ztrát. 

Plochá střecha zázemí SK.03, SK.04 

Skladba bude dotčena změnou izolantu z EPS na MW tedy splňující DP1 . 

Obvodová stěna ST.02 (ST.03) 

Skladba bude dotčena změnou izolantu z EPS na MW tedy splňující DP1 

Nová skladba monolitická stěna+KZS v rovině se skladbou ST.02 

Konstrukce vyzdívky skladby ST.02 je dle výkresu tvaru odskočena o 8 cm a tento rozdíl je nutné 

kompenzovat v izolantu. Ten bude mít tloušťku cca 14+8=22 cm. 

Atiky 

Skladba bude dotčena změnouizolantu z EPS na MW tedy splňující DP1. 





Závěr: 

Provedením těchto změn bude objekt (část plášťů) splňovat požadavky nového PBŘ s ohledem na 

navýšení kapacit sportovní haly. Celkové náklady změny jsou +4.261.411 CZK. 

Přílohy: 

-Studie PBŘ ing. XXXXXX

-Skladba střešního pláště haly dle PO-sendvičový panel

-Skladba obvodového pláště haly dle PD-sendvičový panel

-Skladba střešního pláště dle PD SK.03

-Skladba obvodového pláště dle PD ST.02

-protectroof -skladby požárně odolných plochých střech

-rozpočet změny ZL3

Zpracoval: 

XXXXX XXXXXX 

Hl. Stavbyvedoucí 





• Název:
• Místo:

• Investor:

• Zpracoval:

Sportovní hala Lysá nad Labem 

Sportovní hala Lysá nad Labem - POSOUZENÍ 
k.ú. Lysá nad Labem, parc.č. 2566/1; 2652/2; 2646/1 
Komenského, Lysá nad Labem
město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22-Lysá nad Labem
Ing. XXX XXXXXX

D.1.3.a.1. úvod 
Posouzení změn projektu v případě zvýšení osob v hlavním sále. 
Níže budou uvedeny nejdůležitější body, které by se změnili, kdyby došlo k navýšení 
osob. 

D.1.3.a.2. Popis objektu 
Požární charakteristika: 
Počet nadzemních podlaží 2 
Počet podzemních podlaží O 

Konstrukční systém objektu smíšený - svislé DP1 a střecha DP3 
Požární výška objektu 3,565 m 

V souladu s čl. 7.2.8 ČSN 73 0802 s přihlédnutím k čl. 7.2.12 ČSN 73 0802, kde je 
krov v jednopodlažní části dřevěný a tím není podmínka o nebrání zřetele na 
konstrukce v posledním nadzemním podlaží. 

D.1.3.a.3. Požární úseky a požární riziko 

2021 

Rozdělení do požárních úseků by bylo v souladu s původním projektem. 

Změna: 
Při zvýšení osob dojde ke změně a vznikne nově shromažďovací prostor v prostoru 
požárního úseku velké haly. Dle ČSN 73 0831 se musí nově: 
Počet osob pro jednotlivé prostory, plocha požárního úseku haly je 1271,22 m2

:

Konferenční, zasedací prostory 848 osob . . . což z pohledu tabulky A.1 je 
shromažďovací prostor 4 SP, kde jednotka je 1 SP = 200 osob. 
Sport sál tělocvičny 318 osob ... což z pohledu tabulky A.1 není shromažďovací 
prostor. 
Kultura: 

V případě nepřipevněných sedaček se musí omezit počet těchto sedaček nad 300. Při 
větším počtu se musí provést vždy upevnění dle tabulky A.1 pol. č. 3.1.2. 
Při počtu sedaček nad 300 bude počet osob vždy dle počtu sedaček. Předpoklad je 
500 - 1000 osob, kde toto vyjde 3SP až 5SP dle počtu osob. 
Společenské sály s tanečním prostorem - 686 osob ... což z pohledu tabulky A.1 je 
shromažďovací prostor 5 SP, kde jednotka je 1 SP = 150 osob. 
Společenské sály bez tanečního sálu - 686 osob ... což z pohledu tabulky A.1 je 
shromažďovací prostor 3 SP, kde jednotka je 1 SP = 200 osob. 
Obchodní činnosti (stánky) - 338 osob ... což z pohledu tabulky A.1 je shromažďovací 
prostor 2 SP, kde jednotka je 1 SP = 250 osob. 
Rauty apod. restaurační činnosti - 900 osob . . . což z pohledu tabulky A.1 je 
shromažďovací prostor 4 SP, kde jednotka je 1 SP = 220 osob. 

Dle požadavku se bude jednat o shromažďovací prostory ve výškovém pásmu VP1. 
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Sportovní hala Lysá nad Labem 

D.1.3.a.4. Požární odolnost stavebních konstrukcí 

Posouzení z hlediska změny: 
1 - minimální požární odolnost konstrukcí nosných R 30minut. Dnes je požadavek 
v některých místech pouze R 15minut. 
2 - konstrukční systém může být i s hořlavými prvky střechy jako je doposud. 
Nehořlavý konstrukční systém ve výškovém pásmu VP1 musí být pro náš případ pouze 
pokud by bylo požární zatížení nad 45 kg/m2

• Toto hrozí pouze pro využití v případě 
stánkového prodeje, kde ale nehrozí překročení 4SP. Nehořlavý konstrukční systém 
tedy není nutné provádět. 
3 - Konstrukce kolem shromažďovacího prostoru musí být z nehořlavých konstrukcí, 
krom nosných prvků střechy. Izolanty pouze z nehořlavých prvků (minerální izolace). 
Obvodové kce nesmí být s hořlavou izolací (např. PUR apod). 
4 - Izolace střechy vždy pouze nehořlavá - minerální. 

Povrchové úpravy: 
1 - stěny, stropy, podhledy z výrobků s třídou rekce na oheň maximálně B,s1 ,d0. 
V případě instalace SHZ (hasicí systém), nebo DHZ (doplňkové stabilní hasicí zařízení) 
se může při skrápění těchto povrchů D,s2,d0. 
2 - podlahová krytina musí být proveden jako Dfl,s1 
3 - sedadla a další vybavení musejí být provedeny maximálně z výrobků s třídou 
reakce na oheň D, kde nesmí jít o termoplasty. 
4 - musí být prokázáno zkouškou zápalnost textilií a závěsů, kde musí odpovídat 
klasifikaci třídy 1 podle ČSN EN 13773, čalouněný nábytek vyhovuje zápalnosti dle 
zkoušky podle ČSN EN 1021-2. 

D.1.3.a.5. Únikové cesty - ÚC

Únik ze SP (shromažďovací prostor) musí být přímo do volného prostoru. Vzhledem 
k maximální velikosti 5SP se musejí provést minimálně 3 přímé východy s minimální 
šířkou 1100 mm a panikovou hrazdou, nebo automaticky otevřeny do 1 O s od 
vyhlášení požáru. 

Z horního prostoru se musí unikat minimálně 2 směry, kde prostor, přes který se uniká 
musí být prostor s požárním rizikem 10 kg/m2 

- tak aby osoby nebyly ohroženy. Nebo 
se musí udělat druhý přímí východ z 2.NP ven, či schodiště do 1.NP v rámci SP. 

Nouzové osvětlení - musí být proveden. Musí být provedeno včetně označení 
únikových cest, kde značení musí být viditelné při provozu shromažďovacího prostoru 
vždy. 

Rozmístění jednotlivých sedaček, stánků, stolů apod se musí provést vždy dle 
podmínek norem obzvláště ČSN 73 0831 - maximální počet sedaček v jedné řadě, 
šířka uliček a dodržení více směrů úniku ze všech prostor. Toto se musí provádět vždy 
přesně s OZO v oboru požární ochrana, který má následně objekt a realizace činností 
na starosti. 

Vyhlášení požáru - vždy tzv. evakuačním rozhlasem v rámci návaznosti na systém 
EPS (elektrické požární signalizace). 

D.1 .3.a.6. Odstupové vzdálenosti 
Bez změny, krom možnosti instalace SHZ / DHZ. 

D.1.3.a.7. Technická zařízení 

D.1.3.a.8.1. Vytápění objektu a plynofikace 

Bez změny.
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D.1.3.a.8.2. Elektroinstalace

Prakticky bez změny, krom nutnosti izolace kabelů musí být z materiálu neobsahující
chemicky vázaný chlór. Kabely vždy jako nehořlavé B2,ca,s1 ,d1.

Nově bude proveden náhradní zdroj pro požárně bezpečnostní zařízení - UPS /
Diesel.

Bude krom TOTAL STOP provedeno i tlačítko CENTRAL STOP.

Pro provoz požárně bezpečnostních zařízení bude vždy použito kabeláže s funkční
integritou - 30 - 60 minut.

D.1.3.a.8.3. VZT

Požární klapky vždy na přechodu do SP, kde musí být ovládána systémem EPS.

D.1.3.a.8.4. Zásobování požární vodou 

Bez změny.

D.1.3.a.8.5. Přenosné hasicí přístroje

Nemělo by se moc lišit - dle rozdělení a nutnosti doplnit další technické místnosti.

D.1.3.a.8.6. Požárně bezpečnostní zařízení
Elektrická požární signalizace (EPS) - musí být provedena.

Pokud nebude stálá služba objektu 2členná nonstop musí se objekt připojit na PCO
kraje.

Musí se umístit hlavní ústředna a další prvky potřebné.

Stabilní hasicí zařízení (SHZ/DHZ) - pokud se budou chtít zachovat dřevěné obklady 
v hale musí se provést jedno těchto opatření. Odůvodnění výše. 

Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ): 

V prostoru haly (SP) musí být provedeno, jelikož je předpoklad i shromažďovacího 
prostoru 5SP ve VP1. 

Funkčnost systému 30 minut. Spouštění automaticky od systému EPS. 

D.1.3.a.9. Přístupové komunikace, nástupní plocha 

Bez změny. 

D.1.3.a.1 O. Požární tabulky, informační systém 

Pouze některé trvale osvětlené - tabulky se směrem úniku. 

D.1.3.a.11. Závěr 

Při dodržení výše uvedených podmínek lze považovat objekt z hlediska požární 
bezpečnosti za vyhovující. 
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KOVOVt PROFILY 
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SAINT-GOBAIN 

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 

Lehké požárně odolné střechy PROT-CTRO 
Požární odolnost REI 15 - RE 45 DP1-DP3 
Podklady pro projektování 

I 



LEHKÉ POŽÁRNĚ ODOLNÉ STŘECHY PROTECTROOF®

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 15 - REI 45 DP1-DP3 

Na požární bezpečnost staveb a jednotlivých konstrukcí jsou u termosetických desek PIR . Spojením odborných znalosti obou 
kladeny stále vyšší nároky. firem v systému PROTECTROOF„ se tak na trh dostává vysoce 

variabilni výkonný systém, který posouvá hranice lehkých střech 
Ve spolupráci společnosti Saint-Gobain Construction Products 

CZ a.s. divize lsover a Kovové profily spol. s r.o. vznikl v součas

nosti nejkomplexnější a staticky nejvýkonnější systém velkoroz• 

ponových plochých střechy na trapézovém plechu s označením 

PROTECTROOF'". Systém se vyznačuje rozsáhlou variabilitou kom
binací tepelných izolací z minerální vaty, pěnového polystyrenu 
a PIR desek a v současnosti nejvýkonnější statikou, která umožňuje 

střešní pláště s požární odolností REI 15 - REI 45 navrhovat výrazně 
ekonomicky výhodněji. 

Spol_upr�ce_ renomovaných firem přináší
nova reseni 

Lehké střešní pláště PROTECTROOF„ využívají dlouholetých 

zkušenosti obou partnerů. Jíž od roku 2002 se obě společnosti 

věnují lehkým požárně odolným střechám na trapézovém plechu. 

Společnost Kovové profily se specializuje zejména na nosnou část 

střešního pláště a jeho statickou optimalizaci, což investorovi přináší 

jak profesionální statický servis, tak optimalizované řešeni pro 

konkrétní podmínky stavby, umožňující výrazné snížení nákladů. 

Společnost lsover využívá své Know How jako největšího výrobce 

tepelných izolací jak v ČR, tak také globálně na celém světě. Široká 

nabídka tepelných izolantů v jednom systému tak umožňuje plně 

využít jejich nejlepších vlastností, kromě tepelné izolace u všech 
izolantů se jedná o výborné protipožární vlastnosti minerální 

izolace, vysokou pevnost v tlaku a minimální hmotnost u pěnového 

polystyrenu a ještě lepší tepelnou izolaci a vysokou pevnost v tlaku 

s požární odolností na novou úroveň. 

HLAVNÍ VÝHODY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 
PROTECTROOF® 

■ Požární odolnost REI 1S - REI 4S DPl · DP3 pro 

velkorozponové konstrukce (běžně 6m i více). 

■ Nejlepší statické využiti nosných trapézových profilů

na trhu přináší výraznou cenovou úsporu konstrukce

střechy. 

■ Vhodné také pro shromažďovací prostory (obchodní centra apod.). 

■ Variantní řešeni pro zajištěni různorodých požadavků na požární 
odolnost, požární pás, nešíření požáru atd. 

■ Ekonomická výhodnost díky možností kombinace všech prvků 

systému. 
■ Výrazné snížení hmotností pláště díky použití lehkých izolantů

lsover LAM, lsover EPS a PIR. 

■ Univerzální použití pro hydroizolační fólie i asfaltové pásy. 

■ Pro všechny sněhové oblasti. 

Systém PROTECTROOF zahrnuje variantní řešení požární odolností střech s minerálními izolacemi, pěnovým polystyrenem a PIR. 



POŽÁRNÍ ODOLNOST LEHKÝCH PLOCHÝCH STŘECH 

PROTECTROOF®

KOVOVÉ l'IIOFILY 

rv 

Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF" prošly náročnými 
požárními zkouškami na zkušebně PAVUS a plně rozvinutému 
požáru uvnitř budovy odolávají více než 45 minut. 

Zkoušky požární odolnosti lehkých střešních plášťů PROTECTROOF* 
byly provedeny dle metodiky EN 1365-2. Skladby prokázaly výborné 

protipožární vlastnosti a tyto střechy s kombinovaným izolantem 
zajišťují objektům požární odolnost až 45 minut dle odpovídající 
skladby. 

Dle konkrétního projektu jsou střešní pláště PROTECTROOF„ druhu 
DPl - DP3 dle příslušné skladby. Střešní pláště PROTECTROOF" 
splňují požadavek čl. 3.2.3. ČSN 73 0810 - tj. v požadované době 
požární odolnosti se nedosáhne u výrobků třídy reakce na oheň 
B až F (např. tepelné a zvukové izolace) teploty vzplanutí hmot 
obsažených ve výrobcích. 

Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit při požáru ztrátám na ži
votech, zdraví a majetku. Stavby proto musí být navrženy tak, aby byla 
umožněna bezpečná evakuace osob, zabránilo se šíření požáru uvnitř 
a mimo stavbu a byl umožněn účinný zásah požárních jednotek. 

Na střechy může působit požár z jejich vnitřní i vnější strany, 
tj. hodnotíme dva základní typy působení požáru: 

r \ Šířeni pož.iru střešním ■ 

\.., -' 
pláštěm D požár shora. 

�·�-
., 

Poiiirnl odolnost 
= polár zdola . 

Šíření požáru střešním 
pláštěm. 
- Hodnotí se působení 
požáru na střechu z vnější 
strany. 
Požární odolnost střešní
konstrukce. 

- Hodnotí se působení
požáru zevnitř (zdola). 

U střešních konstrukcí mohou být dle konkrétní situace pro splnění 
požární bezpečnosti požadovány další údaje, které specifikuji 
požární vlastnosti hmot a konstrukcí. 

POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Požární odolnost vyjadřuje dobu, po kterou bude konstrukce plnit 
svoji původní funkci v podmínkách požáru, aniž by byla ohrožena 
její 

R .... únosnost a stabilita 

E .... celistvost 

I... .. izolace - teplota na neohřívaném povrchu 

Ujištění o požární 
odolnosti 

Pro konkrétní střechu je vydáváno tzv. 
Ujištění o požární odolností, které do
kládá použití materiálů schválených v 
systému PROTECTROOF". Toto Ujištěni 
tvoří standardní součást dokumentace 
ke kolaudačnímu řízeni. 

RT 7 

Za označení REI se uvádí doba (v minutách), po kterou jsou výše uve
dená kriteria splněna. Pro zajištění požární odolnosti REI se z hledis
ka použitých tepelných izolací střešní konstrukce zásadně liši. 

SPRÁVNĚ CHYBNĚ 

�!j�•l 

Střechy s tepelnou minerální izolací lsover MW dosahují tradičně 
nejlepších parametrů. U střech na trapézovém plechu je vždy 

nezbytnou podmínkou použití minimálně dvou vrstev vláknité 

izolace s posunem spár, aby požár nemohl případnou mezerou 

mezi deskami vláknité izolace projít až k hydroizolačnímu 

souvrství. Jednovrstvé provedení tepelné izolace MW je v případě 
jednoplášťové střechy (s požární odolností) na trapézovém plechu 
dle ČSN 73 0810 nepřípustné. 

ŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM 

Zkoušky šířeni požáru střešním pláštěm zjišťují chování střešní 
konstrukce při požáru z vnější strany. Dle ČSN P CEN/TS 1187 se 
hodnotí působeni jak v bezprostřední blízkostí budovy - požárně 
nebezpečném prostoru, tak mimo tento prostor. 

Klasifikace B,oo, (t3) je standardně vyžadována pro střešní pláště 
v požárně nebezpečných prostorech, klasifikace B,oOF (U) pak pro 

pláště mimo požárně nebezpečný prostor. Klasifikace se také využí
vají pro zatřídění druhu konstrukčních částí. 

Příklady zkoušek šířeni požáru po povrchu pro skladby vhodné pro poiárné 
nebezpečné prostory s klasifikaci B,oo,(t3). 

Střešní pláště PROTECTROOF" jsou určeny také pro použití 
v požárně nebezpečných prostorech (s ověřením B'°"' (t3)). 



LEHKÉ POŽÁRNĚ ODOLNÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ PROTECTROOF®

VARIANTY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB 

■ PROTECTROOF® 45 MW

střešní plášť s dvouvrstvou tepelnou izolací z minerální vlny 
s požární odolností REI 45 

■ PROTECTROOF® 30 EPS

střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny 
a EPS s požární odolností REI 30 

■ PROTECTROOFII> 30 PIR

střešní plášť s kombinovanou izolací z minerální vlny a PIR
s požární odolností REI 30

1. PROTECTROOF® 45 MW

v střešní plášť s dvouvrstvou tepelnou izolaci z minerální vlny 
v požární odolnost střechy REI 45 DPl - OP3

Základní složení pláště: 
Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 11 

Parotěsná zábrana 21 
Spodní vrstva izolačních desek z minerální (kamenné) vlny 31 
Horní vrstva izolačních desek z minerální (kamenné) vlny 
s posunem spár v obou směrech 31 
Hydroizolační souvrství B,

00, (tl) nebo B,00, 
(t3) 

(fólie nebo asfaltové pásy) 

Klasifikace REI 45 DPl bude splněna s parozábranou tloušťky 
d s 2 mm a výhřevností H s 15 MJ/m'. Je možno použít hydroizolač· 
ní souvrství B,OOF (tl) nebo B,00, (t3). 

2. PROTECTROOFII> 30 EPS

v střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny 
a pěnového polystyrenu EPS 

v požární odolnost střechy REI 30 DPl - DP3 

Základ ni složení pláště: 
Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 11 
Parotěsná zábrana 21 
Požárně dělící a tepelněizolační vrstva COMBI ROOF z minerální 
(kamenné) vlny tloušťky 2x30 mm s posunem spár v obou smě· 
rech 31 a izolačních desek z pěnového polystyrenu lsover EPS '1 
Hydroizolační souvrství B,00, (tl) nebo B,00, (t3) 
(fólie nebo asfaltové pásy)'' 

Klasifikace REI 30 OPl bude splněna s parozábranou tloušťky 
d s 2 mm a výhřevností H s 15 MJ/m'. Je nezbytné použít hydroizo· 
lační souvrství B,00, (t3). 

3. PROTECTROOF® 30 PIR

v střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolaci z minerální vlny 

a PIR 

v požární odolnost střechy REI 30 DPl - DP3

Základní složení pláště: 

Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 11 
Parotěsná zábrana 21 
Požárně dělící a tepelněizolační vrstva desek z minerální 
(kamenné) vlny 2x30 mm s posunem spár v obou směrech 11 
Tepelněizolační vrstva PIR 51 
Hydroizolační souvrství B,

00, (tl) nebo B,OOF (t3) 
(fólie nebo asfaltové pásy) •1 

Klasifikace REI 30 DPl bude splněna s parozábranou tloušťky 
d s 2 mm a výhřevností HS 15 MJ/m'. Je nezbytné použít hydroizo· 
lační souvrství B,

00, 
(t3). 

POZN: 
Klasifikovány jsou také další varianty skladeb systému 
PROTECTROOF„ s požární odolnosti REI 15 - REI 45 DP1·DP3. Tyto je 
možno využít pro potřeby konkrétního projektu. Detailní podklady 
jsou k dispozici u odpovědných zástupců společností lsover a Kovové 
Profily. 

Také v montážním stadiu pro skladováni materiálů na střeše je nezbytné dodržovat základní statické principy zatěžování. V pravé části 
fotografie je vidět správné skladování nad podpůrnou konstrukcí TR plechu, v levé pak zcela nevhodné skladováni zmatečně v ploše. 



VYSVĚTLIVKY K JEDNOTLIVÝM VRSTVÁM SYSTÉMU 

PROTECTROOF®

1sover 
SA,t(J-GciW/1 

KDVOvt PROF/lY 

1l Ocelový trapézový plech 

Dle požární klasifikace PAVUS PKO 15·021 odstavce 5 je možno pro 
výše uvedené skladby s požární odolnosti REI 30 REI 45 DPl - DP3 
použít trapézový plech navržený na konkrétní podmínky stavby pří 

desky lsover S (70 kPa) a lsover S·i (60 kPa). 
Doporučený vzájemný posun spár vrstev 
MWje 200 mm. 

dodrženi těchto podmínek: •l Tepelná izolace EPS
■ tloušťka trapézového plechu 2 0,75 mm; pro splnění hodnocení REI 30 DPl je možno použít všechny typy 
■ pro požadovanou požární odolnost R 30 a R 45 musí být krajní lsover EPS vyhovující: 

podpory trapézových plechů dostatečně tuhé v kroucení; ■ tloušťka EPS vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 500 mm pro 
■ poměr maximálního napětí k mezí kluzu použité oceli, 

vypočtený v průřezu trapézového plechu pro zatížení za požární 
situace podle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991·1·2 nesmí překročit 
tyto hod noty:
v om,Jf, i 36,7% u prostého nosníku
v om.Jf, i 40,4% u spojitého nosníku 

■ trapézové plechy jsou kotveny k podporám v každé vlně nejméně 
dvěma kotvícími prostředky 0 5,5 mm, připouští se i jiný
ekvivalentní zpúsob kotveni s doloženou únosnosti statickým
výpočtem

■ trapézové plechy jsou vzájemně překryty a spojeny samovrtnýmí
šrouby (např. 0 4,8 mm) v roztečí max. 500 mm 

■ sklon střechy je v rozpětí od o• do 15• 

2l Parotěsná zábrana 

pro splnění požadavku hodnocení konstrukcí druhu DPl musí 
parotěsná zábrana splňovat tato dvě kritéria: 
■ nominální tloušťka parotěsné zábrany d 5 2 mm 
■ výhřevnost parotěsné zábrany H 5 15 MJ/m' 

•> Desky z minerální (kamenné) vlny

Pro spodní vrstvu tepelné izolace je dle potřebné pevnosti v tlaku 
možno použít desky lsover T (50 kPa), T·i (40 kPa), R (30 kPa) , 
P (20 kPa), LAM50 (50 kPa) a IAM30 (30 kPa). Pro horní vrstvy pak 

Vydané protokoly, expertizy a klasifikace 

■ PAVUS · Požárně klasifikační osvědčeni poíárni odolnosti 
č. PKO-15-021 

■ PAVUS • Expertizní posouzení požární odolnosti č. 2220150041 
■ PAVU5 • Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu 

- protokoly o zkouškách požární odolnosti č. Pr·l2·2.092n, 
č. Pr·l3·2.012n, Pr-13-2070.n, Pr·l3·2090n, Pr-14-2.134

■ Chování střech při vnějším působení požáru podle ČSN EN 
13501·5 

rovné a 600 mm pro spádové desky 
■ objemová hmotnost EPS 5 30 kg/m'
Použití izolačních desek lsover EPS Grey 100 a 150 je
možné. Nutno dodržet jejich aplikační podmínky zejména
s ohledem na trvalé teplotní zatíženi max. 70-C.

•l Tepelná izolace PIR

pro splnění hodnocení REI 30 DPlje možno použít 
všechny typy PIR vyhovující: 
■ tloušťka PIR vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 500 mm

pro rovné i spádové desky
■ objemová hmotnost PIR� 32 kg/m'

•> Hydroizolační souvrství

u hydroizolačních souvrství na tepelných izolacích EPS a PIR je třeba
pro splnění požadavků hodnocení DPl a DP3 splnit: 
■ klasifikaci hydroizolace B,00, (t3} pro hodnocení střechy DPl 
■ klasifikaci hydroizolace B,00, (tl} pro hodnocení střechy DP3 

Na základě Posouzení požární odolnosti střešního pláště a Rozšířené 
aplikace výsledků zkoušky podle ČSN EN 13 501·2 je možno použít 
libovolný typ povlakové hydroizolace (asfaltový pás, fólie ... ). 

Požární otevřenost či uzavřenost plochy je třeba posoudit 
samostatně dle 8.15.4 ČSN 73 0802. 

Výše uvedené protokoly, expertizy a klasifikace jsou výhradním 
Know How společností Saint-Gobain Construction Products CZ 
a.s. divize lsover a Kovové profily. spol s r.o. Jejich platnost je 
omezena výhradně na izolační materiály společnosti Saint·Gobain 
Construction Products CZ a.s. divize lsover a nosné trapézové plechy 
dodané společností Kovové profily, spol s r.o. Jejich další využiti, např. 
pro jiné expertizy, požární posudky apod .. lze výhradně s písemným
souhlasem pověřených zástupců obou společností . Použití jiných 

izolantů a jiných nosných trapézových profilů než byly vyzkoušeny 

pro systém PROTECTROOF'" je z hlediska bezpečnosti stavby 

a z hlediska požárního PPO a PKO nepřípustné. 

Normativn Í pod klady Zkušební protokoly, expertizy a klasifikace jsou k nahlédnutí 
u společnosti Saint·Gobain Construction Products CZ a.s divize

■ ČSN EN 1363·2:2015 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků lsover a Kovové profily, spol. s r.o.
-část 2: Stropy a střechy. Další související informace naleznete také ve firemním katalogu 

■ ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb- Společná ustanovení. lsover pro ploché střechy, www.isover.cz a www.kovprof.cz
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TRAPÉZOVÉ PROFILY 

Nosnou vrstvou střešních plášťů PROTECTROOFe jsou trapézové 

profily u ložené na betonové nebo ocelové spodní konstrukce. Celá 

řada úspešně provedených zkoušek požární odolnosti střešních 

plášťů s trapézovými profily umožnila poměrně dobře proniknout 

do podstaty chováni trapézových profilů za zvýšené teploty během 

požáru. Profily vzdoruji zatíženi ze začátku požáru nejprve svou 

ohybovou tuhosti, stejně jako v provozním stavu za normální teploty. 

Se stoupající teplotou a s tím spojeným poklesem materiálových 

vlastnosti oceli dochází postupně k nárůstu celkové deformace 

střešního pláště, spojené s větší či menši deformaci příčného řezu 

trapézového profilu a charakter nosnosti profilu přechází vice 

méně plynule z původního ohybového na nosnost založenou na 

membránovém působeni. Proto je nutné dbát na správné kotveni 

trapézových profilů do spodní konstrukce. 

Zmíněná deformace příčného řezu je nedefinovatelná a proto 

nelze během zvýšené teploty použit tvar profilu pro popis 

ohybové nosnosti trapézových profilů v průběhu požáru. Stejně 

tak určit poměr mezi nosnosti profilu ohybovou a membránovou 

v reálném čase za zvyšující se teploty je taktéž nemožné. 

Skutečnost, že profily neztrácejí nosnou funkci, je zkouškami 

jednoznačně prokázána. Proto bylo za porovnávací kriterium 

nosnosti v certifikátu stanoveno srovnávací napětí, respektive 

míra využiti profilu, stanovené na průřezových a materiálových 

vlastnostech profilu za normální teploty pro zatíženi za mimořádné 

zatěžovací situace za požáru dle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-1-2. 

Pro tyto střešní pláště se nejčastěji používají následující trapézové 

profily: 

Profil 
Rozsah rozpětí Profily se dodávají 

nejběžnějšího použiti [m] vtl.(mm] 
TR 85/280/ 3.00 až 4.00 m 
TR 100/275/ 3,75 až 4.50 m 
TR 135/310/ 4,50 až 6,00 m 0,75: 0,88; 1,00; 1,13; 
TR150/280/ 5,25 až 6.25 m 1,25; 1,50 
TR 160/250/ 6.00 až 7.25 m 
TR 206/375/ 6.50 až 7,50 m 

Kotveni profilů do spodní konstrukce by mělo být provedeno 

min. dvěma šrouby</) 5,5 mm a to buď s rozšířenou hlavou, nebo 

s podložkou </) 16 mm. Podélné spáry je nutno prošroubovat 

sešívacími šrouby v roztečích max. 500 mm. 

Běžně se používají šrouby: 

Určeni šroubu Typ šroubu 

Do oceli samovrtný šroub (/J 5,5 x 35 s podložkou (/J 16 

závitotvorný šroub (/J 6,3 x 19 s podložkou (/J 16 

Do betonu závitotvorný šroub (/J 6.3 x 45 s podložkou (/J 16 

Sešívací šrouby samovrtný šroub (/J 4,8 x 19 

samovrtný šroub (/J 5,5 x 22 

Bližší a podrobnější informace o dimenzováni trapézových profilů 

za vysokých teplot za požáru vám poskytne technický útvar firmy 

Kovové profily, spol. s r. o. 

Vhodný profil a typ spojovacího materiálu Vám navrhneme dle 

požadavků konkrétního projektu-stavby. 

Zadejte poptávku na e-mail: info@protectroof.cz s udáním 

spojení na poptávajícího e-mailem, adresou a telefonem, označení 

názvu stavby a jejího umístění, příslušných pasáží týkajících se 

střechy, technické zprávy a požární zprávy a projektové podklady 

o konstrukci střechy objektu.
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KOVOVĚ PROFIJY 

PRODUKTY ISOVER PRO PLOCHÉ STŘECHY rv 

MINERÁLNÍ HYDROFOBIZOVANÉ VATY(MW) 

A0 [W/(m.K)] 0,040 
30 Pevnost v tlaku při 10% deformaci [kPa] 

Rozměr[mm] 
lloulfka [mm] 

2000 X 360 (400) 
100-300 

Objemová hmotnost (kg/m'] 65 

----
· Tepelný odpor 

[m'K/W] 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
220 
240 
300 

A
0

[W/(m.K)] 
A.[W/(m.K)] 
Pevnost v tlaku při 10% 
deformaci (kPa) 

Rozměr[mm) 
lloušťka 

[mm] 
50 
60 
80 
100 
120 
140 
160 

28,08 
23,76 
21,60 
21,60 
19,44 
17,28 
17,28 
15,12 
10,80 
10,80 
8,64 

48,0 
38,4 
31,2 
24,0 
19,2 
19,2 

2,55 
2,80 
3,10 
3,30 
3,60 
3,85 
4,10 
4,60 
5,65 
6,15 
7,70 

0,037 
0,038 

30 

1,55 50,4 
2,10 38,4 
2,60 31,2 
3,15 24,0 
3,65 19,2 
4,20 

Po konzultaci s výrobcem lze dodal i v rozměru 1000 x 1200 mm. 

KOMBINOVANÉ IZOLANTY (MW+EPS) 

Rozměr MW [mm) 
Rozměr EPS [mm] 

Tloušťka 
[mm] 
140' 
160' 
220· 
300' 

1250 X 1000 
2500 X 1000 
Tepelný odj,or · 

(m'K/W] 
3,80 
4,30 
5,95 
8,10 

"Dodací podmínky nutno konzultovat s výrobcem. 
Ostatní tloušťky jsou k dispozici na vyžádáni. 
COMBI ROOF 30M je kombinovaný izolant pro lehké 
požárně odolné střechy REl30, který se skládá ze dvou 
vzájemně se překrývajících vrstev minerální izolace 
(lsovcr MW) ti. 2x30 mm a pěnového polystyrenu (lsover 
EP5) s pevností v tlaku min.100 kPa. 
COMBI ROOF 30M-i je kombinovaný izolant pro lehké 
požárně odolné střechy REl30, který se skládá ze dvou 
vzájemně se překrývajících vrstev minerální izolace 
(lsover MW) ti. 2x30 mm a pěnového polystyrenu (lsover 
EPS) ve dvouvrstvém provedeni s pevnosti v tlaku 100 
a 70 kPa. 

0,038 
0,039 

50 

1,55 
2,10 
2,60 
3,15 
3,60 

1250 X 1000 
2500 X 1000 

Tepelný odpor · 

[m'K/W] 
3,75 
4,25 
5,80 
6,80 

0,041 
50 

2000 X 360 (400) 
100-300 

82 
Tepelný odpor · ' 

[m'K/W] · 

2,45 
2,70 
2,95 
3,20 
3,40 
3,65 
3,90 
4,40 
5,35 
5,85 
7,30 

0,039 
0,040 

60 

57,6 1,30 
48,0 1,55 
38,4 2,10 
31,2 2,60 
24,0 3,15 

Další Informace naleznete 
v prospektu lsover pro systémy 
plochých stlech 

,.... _____ .,, 

0,039 
0,040 

70 

57,6 1,30 
48,0 1,55 
38,4 2,10 
31,2 2.60 
24,0 3,15 

IZOLAČNÍ DESKY PIR THERMAROOF 

A,,[W/(m.K)] 
Pevnost v tlaku při 10% 
deformaci [kPa] 
Rozměr[mm] 
.. , •.. lloušťka 

[mm) 
60 
70 
80 
90 

100 
120 
140 

Therma TR26 FM· ·. 
0,023 

150 (pro tloušťky s 80 mm) 
120 (pro tloušťky> 80 mm) 

2400 X 1200 
Tepelný odpor 

(m'K/W] 
2,70 
3,15 
3,60 
4,05 
4,50 
5,45 
6,35 

ISOVER MW PRO POŽÁRNĚ 
DĚLÍCÍ VRSTVY 

30 
Desky se dodávají výhradně jako součást systému 
PROTECTROOF" 30 EPS a PROTECTROOF" 30 PIR. 

Další informace o navrhování plochých střech naleznete v prospektu lsover pro systémy plochých střech ke stažení na www.isover.cz 

Pozn. V systému PROTECTROOfE> je možno použit i jiné izolanty lsover, popřípadě spádové klíny z EPS nebo MW. 
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MANAŽEŘI 

O Jan Gryc 
734 260 363 
jan.gryc@saint-gobain.com 

O Aleš Vršecký 
731 594 843 
ales.vrsecky@saint-gobain.com 

O Roman Jahoda 
733 140 692 
roman.jahoda@saint-gobain.com 

Ing. Luděk Grabovský 
Produktový manažer pro ploché střechy 

Tel.: 731 670 280 
ludek.grabovsky@saint-gobain.com 

Ing. Pavel Rydlo 
Manažer technické podpory 

Tel.: 602 427 678 
pavel.rydlo@saint-gobain.com 

Technické poradenství 
a dimenzování: 

Ing. Miloš Lebr, CSc. 
Tel.: 603 85 19 19 ■ lebr@kovprof.cz 

Ing. Tomáš Novák 
Tel.: 724 304 803 ■ novak@kovprof.cz 

Ing. Michal Strejček, Ph.O 
Tel.: 773 400 909 ■ strejcek@kovprof.cz 

Obchod a zakázky: 

Jaroslav Vlasák 
Tel.: 602 610 930 ■ vlasak@kovprof.cz 

Jan Zich 
Tel.: 602 150 559 ■ zich@kovprof.cz 

Regionální manažer Severní Morava: 
Ivo Lenart 

Tel: 722 056 259 ■ lenart@kovprof.cz 
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SAINT-GOBAIN 

Multi-Comfort 
House 11 

Divize lsover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10 

Marketing 
Počernická 2 72/96 • 108 03 Praha 10 
Tel.: 296 411 735 • Fax: 296 411 736 

Zákaznický servis pro minerální vlnu 
• Centrála divize
Masarykova 197 • 517 50 Častolovice
Tel.: 494 331 331 • Fax: 494 331 198
E-mailové objednávky: obj.castolovice@isover.cz

Zákaznický servis pro EPS 
Průmyslová 231 • 282 00 český Brod 
Tel.: 321 613 521-4 • Fax: 321 613 520 

Kovové profily, spol. s r.o. 
Podnikatelská 545 • 190 11 Praha 9 - Běchovice 

Tel.: +420 267 090 211 
Mob.: +420 602 321 070 
Fax: +420 281932 300 (323) 

Dotazy a poptávky: servis@kovprof.cz 

E·mailové objednávky: obj.cbrod@isover.cz 

Bezplatná informační linka 
800 ISOVER (800 476 837) 

Technické poradenství 
E-mail: lechnickedotazy@isover.cz 
Tel.: 734 12 3 123 

Internetový obchod www.isover-eshop.cz 

www.isover.cz • e-mail: info@lisover.cz 

www.kovprof.a 

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace 
nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užiti musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, 
zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi 
obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena. 
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I SK.03 

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM 

SKLADBY STŘECH A TERAS 

Plochá střecha zázemí 

Lehké keramické kamenivo 

- pórovité kamenivo z expandovaného jílu frakce 4-8 mm 

- objemová hmotnost - 350 k g/m 3 v sypkém stavu

položeného na geotextilii na úkor tloušťky lehkého kameniva (zvýšená ochrana proti povětrnosti 

Geotextilie+ drenážní prostorová smyčková rohož 

- geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu 300g/m2

Hydroizolační asfaltový pás 

- SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 

- celoplošně nataven k podkladu 

- faktor difuzního odporu µ = 29 000 

- fólie s výztužnou polyesterovou mřížkou 

Samolepicí asfaltový pás 

-SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 

- celoplošně lepen k podkladu + mechanicky kotven k podkladu 

- faktor difuzního odporu µ = 29 000 

- fólie s výztužnou polyesterovou mřížkou 

Tepelná izolace EPS 150 

- součinitel tepelné vodivosti Ji.= 0,035 W/mK 

- spádová vrstva, doporučeno provést mezi dvě souvislé desty EPS

Tepelná izolace EPS 150 

- součinitel tepelné vodivosti Ji.= 0,035 W /mK

Parozábrana z asfaltového pásu 

- SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 

- na spodním lící opatřena separační PE fólií 

- bodově nataven k podkladu 

- faktor difuzního odporu µ = 29 000 

Celkem 

Konstrukce stropu 

Stránka 3 z S 

tloušťka 

100-436 mm 

-

4mm 

4mm 

20-356mm 

200mm 

4mm 

668mm 

250mm 





Ozn. 

SK.01 

Název skladby 

Plochá střecha tělocvičny 

Hydroizolační asfaltový pás 

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM 

SKLADBY STŘECH A TERAS 

-SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny

- celoplošně nataven k podkladu

- faktor difuzního odporu µ = 29 000

-fólie s výztužnou polyesterovou mřížkou

Samolepící asfaltový pás 

- SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny

-celoplošně lepen k podkladu+ mechanicky kotven k podkladu 

-faktor difuzního odporu µ = 29 000

- fólie s výztužnou polyesterovou mřížkou

Místy rozháněcí klíny z minerální vaty 

Sendvičový panel 

Dřevoštěpková deska OSB - 15 mm 

Samozhášivý polystyren EPS - 240 mm 

Dřevoštěpková deska 058 - 15 mm 

- Požární odolnost dle požadavku PBŘ

-Součinitel prostupu tepla U= 0,156 W/m2.K

-Minimalizované tepelné mosty v místech výztužných prvků

- v místech výztužných prvků musí být předložen posudek povrchové teploty

Celkem 

tloušťka 

4mm 

4mm 

15mm 

240mm 

15mm 

278mm 





Ozn. 

ST.02 

Poznámka 

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM 

SKLADBY STĚN 

Název skladby 

Obvodová stěna 380 mm 

Vnitřní vápenocementová štuková omítka - interiér 

- strojně nanášená jednovrstvá omítka

- vnitřní výmalba

- včetně podkladního penetračního nátěru 

- faktor difuzního odporu µ < 10 

Obvodové zdivo z keramických bloků 

-keramické broušené bloky lepené na zdící maltu

-součinitel tepelné vodivosti l,d = 0,108 W/mK 

-pevnost v tlaku (N/mm
2
) P15 

-požární odolnost REI 180 DPl 

-neprůzvučnost Rw = 46 dB 

- faktor difuzního odporu µ < 10 

Lepící tmel pro kontaktní zatepl. systémý včetně penetrace+ vrstvy ETICS 

Tepelná izolace z EPS 70 F 

-součinitel tepelné vodivosti l,d = 0,039 W/mK 

-faktor difuzního odporu µ < 30-70 

- třída reakce na oheň E - lehce hořlavé 

Vnější tenkovrstvá silikátová omítka - exteriér 

- zrnitost 1,4 mm

-vnější výmalba

-výztužné vrstvy ETICS, mechanické kotvení podle technologického předpisu

dodavatele zateplovacího systému

- všechny omítky a malby prováděné na zateplovacím systému musí být 

paropropustné, µ < 50 

Celkem 

Barevnost omítek je závislá na výběru a schválení investora a architekta. 

Zateplovací systém musí být certifikován jako celek s maximální třídou reakce na oheň B! 
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tloušťka 

15 mm 

380mm 

10mm 

140mm 

5mm 

550 mm 





Ozn. 

ST.01 

Poznámka 

Název skladby 

Obvodový plášť 

2x Sádrokartonová deska 

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM 

SKLADBY STĚN 

-typ desky dle charakteru provozu místnosti

-dvojitý záklop z desek 2x 12,5 mm

-provádění dle technologického postupu výrobce včetně broušení, kotvení a

povrchové úpravy

Vzduchova mezera, nosný ocelový rošt, tloušťka roštu různá 

Sendvičový panel 

- Dřevoštěpková deska O5B - 15mm

- Samozhášivý polystyren EPS -180 mm 

- Dřevoštěpková deska OSB - 15mm

- Požární odolnost REI 30

- Součinitel prostupu tepla U= 0,204 W/m2.K

Lepící tmel pro kontaktní zatepl. systémý včetně penetrace+ vrstvy ETICS 

Tepelná izolace z EPS 70 F 

-součinitel tepelné vodivosti Ad= 0,039 W/mK

-faktor difuzního odporu µ < 30-70

-třída reakce na oheň E - lehce hořlavé

Vnější tenkovrstvá silikátová omítka - exteriér 

-zrnitost 1 , 4  mm

-vnější výmalba

-výztužné vrstvy ETICS, mechanické kotvení podle technologického předpisu

dodavatele zateplovacího systému

-všechny omítky a malby prováděné na zateplovacím systému musí být

paropropustné, µ < 50

Celkem 

Barevnost omítek je závislá na výběru a schválení investora a architekta. 

Zateplovací systém musí být certifikován jako celek s maximální třídou reakce na oheň B! 

tloušťka 

25mm 

77,5 mm 

210mm 

7,5mm 

180mm 

5mm 

505 mm 
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