
 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 

 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

6. 12. 2017  4. 

                                                                                                  

věc : 

Rozpočtové opatření FO a PO k úhradě plnění ve věci PK REAL s.r.o. v likvidaci 

 

 

důvod předložení: 

Zákon č. 250/2000 Sb., § 16, o rozpočtových pravidlech ÚSC 

 

zpracoval: 

        Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru MmÚ 

        p. J. Pechová, vedoucí odd. rozpočtu FO 

 

 

 

předkládá: 

Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

projednáno: 

s Ing. R. Jakubcem, vedoucím FO MmÚ 

s Ing. V. Hudečkem, vedoucím stavebního odboru MmÚ 

s Ing. E. Šartnerovou, vedoucí OIÚP MmÚ 

 

 

 

 

na vědomí: 

 

 

 

 

 

 

 

přizváni k jednání: 

  

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

 

1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na úhradu plnění ve věci PK REAL s.r.o. v 

likvidaci v celkové výši 31 442 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši 26 712 tis. Kč takto: 

500 tis. Kč v položce správní poplatky – stavební odbor MmÚ 

1 000 tis. Kč v položce poplatek za komunální odpad – Finanční odbor 

1 700 tis. Kč v položce odvod z loterií apod. her kromě VHP 

9 300 tis. Kč v položce odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 

4 000 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (podíl 

na zisku THMÚ s.r.o. a AVE s.r.o.) 

10 212 tis. Kč v položce daň z přidané hodnoty 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč 

v položce úroky z úvěrů 

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 3 730 tis. Kč 

takto: 

2 330 tis. Kč – Investiční rezerva FO, sk. č. 03 

1 400 tis. Kč – Městský stadion – dokončení bočních tribun A2 a A3, sk. č. 

03 – odbor investic a územního plánování 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru ve výši 

31 442 tis. Kč 
 

 



 

Důvodová zpráva: 
  

    Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předložen návrh rozpočtového opatření související 

s povinností města uhradit společnosti PK REAL s.r.o. v likvidaci (dále jen „žalobce“) částku 

ve výši 19.500.000,- Kč spolu s úroky z prodlení. O této povinnosti rozhodl Krajský soud 

v Ústí nad Labem rozsudkem č.j. 14 Co 566/2014 ze dne 4. 10. 2017 (doručený městu 

prostřednictvím právní zástupkyně dne 3. 11. 2017). 

 

S ohledem na složitost celé kausy uvádíme stručnou rekapitulaci rozhodnutí jednotlivých soudů: 

 

1) Dne 16. června 2014 vynesl Okresní soud v Ústí nad Labem rozsudek číslo jednací  

19 C 449/2005, kterým uložil Statutárnímu městu Ústí nad Labem povinnost zaplatit žalobci 

částku 19.500.000 Kč s úrokem z prodlení z této částky ve výši 4 % ročně od 21. 8. 2002 do 

zaplacení. Tímto rozsudkem bylo dále městu uloženo zaplatit žalobci na nákladech řízení 

částku 913.314,53 Kč. 

 

2) Dne 18. 12. 2014 rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem číslo jednací  

14 Co 566/2014, že se žaloba co do částky 19.500.000 Kč s úrokem ve výši 4 % ročně z 

uvedené částky od 21. 8. 2002 zamítá a žalobkyně je povinna zaplatit Statutárnímu městu 

Ústí nad Labem náklady řízení. 

 

3) Dne 22. 6. 2016 rozhodl Nejvyšší soud ČR rozsudkem číslo jednací 28 Cdo 3414/2015 o 

tom, že se rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2014, č.j.  

14 Co 566/2014 zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Ústí nad Labem k dalšímu řízení. 

 

4) Dne 4. 10. 2017 rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem číslo jednací  

14 Co 566/2014-1000 023 o tom, že se výrok číslo I rozsudku Okresního soudu v Ústí nad 

Labem kterým bylo uloženo zaplatit 19.500.000,-Kč úrokem 4% ročně do zaplacení se 

potvrzuje, a žalovaný je povinen zaplatit ČR soudní poplatek ve výši 358 800 Kč do 3 dnů 

od právní moci rozsudku, žalovaný je povinen zaplatit ČR na účet Okresního soudu v Ústí 

nad Labem soudní poplatek za dovolací řízení ve výši 10 000 Kč do 3 dnů od právní moci 

rozsudku, když žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy všech 

stupňů. 

 

     Současný stav, po všech odvolacích a dovolacích řízení je takový, že Statutární město Ústí 

nad Labem je povinno do 3 dnů po právní moci rozsudku: 

a) zaplatit žalobci částku 19.500.000 Kč s úrokem z prodlení z této částky ve výši 4 % 

ročně od 21. 8. 2002 do zaplacení; 

b) zaplatit ČR - na účet Okresního soudu v Ústí nad Labem na soudní poplatek částku 

358.800 Kč; 

c) zaplatit ČR- na účet Okresního soudu v Ústí nad Labem na soudní poplatek za dovolací 

řízení částku 10.000 Kč; 

d) náklady řízení před soudy všech stupňů v tomto okamžiku statutární město Ústí nad 

Labem neplatí, neboť tak zní výrok odvolacího Krajského soudu v Ústí nad Labem 

uvedený ve výroku III tohoto rozsudku; 

 

5) Pokud se týká úroků z prodlení, byl žalobci přiznán úrok 4 % ročně z žalované částky a 

zamítnut byl úrok ve výši 16 % ročně z částky 8 milionů Kč od 6. 6. 1994 do 5. 9. 1994, z 

částky 14 milionů korun od 6. 9. 1994 do 20. 8. 2002, ve výši 17 % ročně z částky 5,5 

milionů korun od 1. 12. 1994 do 20. 8. 2002, ve výši 12 % ročně z částky 14 milionů korun 



od 21. 8. 2002 do zaplacení a ve výši 13 % ročně z částky 5,5 milionů  korun od 21. 8. 2002 

do zaplacení. 

 

     Právní zástupkyně města dojednala s protistranou posečkání s platbou dle výše uvedeného 

rozhodnutí soudu až do doby projednání v zastupitelstvu města, konkrétně do 10. 12. 2017. 

 

     Pokud jde o vyměřené náklady řízení (soudní poplatek ve výši 358.800,- Kč a soudní    

poplatek ve výši 10.000,- Kč), byly tyto již uhrazeny, a to z rozpočtu právního odboru. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro potřeby programu Navision: 

PPR 112/4                    500 tis. Kč 

PPR 103/907             1 700 tis. Kč 

PPR 103/906             9 300 tis. Kč 

PPR 103/833             4 000 tis. Kč 

PPR 103/13             10 212 tis. Kč 

PPR 103/28               1 000 tis. Kč 

PPR 103/863             2 330 tis. Kč 

PPR 115/689             1 400 tis. Kč, IZ1/000619 

PPR 121/21              31 442 tis. Kč 

 



 


