
U s n e s e n í

z 105. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 14. 3. 2022

Usnesení č. 2499/105R/22 - 2535/105R/22

2499/105R/22
Dozorčí rada Collegium Bohemicum

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 jmenuje

členy dozorčí rady společnosti Collegium Bohemicum o.p.s. Mgr. Tomáše Riegra a Mgr. 
Petra Karlíčka, Ph.D.

2500/105R/22
Sociální fond – vyúčtování za r. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

vyúčtování Sociálního fondu za r. 2021

B) schvaluje

rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru v celkové výši 601,95 tis. Kč 
takto:
a) změna stavu na bankovním účtu - zapojení volných prostředků na bankovním účtu k 
31.12.2021 „Fond sociální magistrát“ – tř. 8 financování, ve výši 479,12 tis. Kč
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 122,83 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 601,95 tis. 
Kč v položce Sociální fond

2501/105R/22
Dozorčí rada Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

oznámení o odstoupení p. Felixe Laudy z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Metropolnet a.s., IČ 25439022

B) volí

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s., IČ 25439022 Ing. Martina Koláře 
členem dozorčí rady této společnosti, a to ke dne 15. 3. 2022.

2502/105R/22
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Návrh na pojmenování veřejného prostranství jako „Park rodiny Schichtů“, v části 
obce Střekov, v katastrálním území Střekov.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

s pojmenováním veřejného prostranství, v části obce Střekov, na pozemku p.č. 2568/1, 
2574, 2573, 2575/1, 2575/2, 2572, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2, vše v katastrálním území 
Střekov, na „Park rodiny Schichtů“.

B) ukládá
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

předložit návrh názvu veřejného prostranství dle bodu A)1. tohoto usnesení ke schválení 
Zastupitelstvu města.

T: 4. 4. 2022

2503/105R/22
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 10 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10 tis. Kč v položce Účelové transfery ze 
stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 10 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

2504/105R/22
Veřejná zakázka „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního 
města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“ – zrušení a znovuvyhlášení

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) rozhoduje

o zrušení veřejné zakázky s názvem „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území 
Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“ dle ust. § 127 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení (nebyla 
doručena žádná nabídka)

B) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Komplexní lesnické činnosti na 
katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“ s 
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hodnotou plnění ve výši 2 500 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního 
řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním 
území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“, která je přílohou 
důvodové zprávy tohoto usnesení

C) pověřuje

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Komplexní 
lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 
2022 - 2024“, včetně případného vylučování dodavatelů.
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Komplexní lesnické 
činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 
2024“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny 
Lysákové.

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Rostislav Rokos, odborný lesní hospodář ODM
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Jan Hodný, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

2505/105R/22
Veřejná zakázka „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné“ - 
výběr dodavatelů

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace 
učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné, Část 1 – Stavební úpravy“ takto:

Studio Jelínek s.r.o.
ZEMPRA DC s.r.o.
Miroslav Chachaj

2. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace 
učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné, Část 2 – Vybavení učebny“ takto:

FLAME System s.r.o.
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AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

3. informaci, že zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace učebny 
pro přírodní vědy, technické a řemeslné, Část 3 – Konektivita“ se zúčastnil jediný 
dodavatel, a to společnost AUTOCONT a.s.

4. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace 
učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné, Část 4 – Strukturovaná kabeláž“ takto:

ULIMEX, spol. s r.o.
SITEL, spol. s r.o.
ZEMPRA DC s.r.o.
FLAME System s.r.o.

B) souhlasí

1. s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní 
vědy, technické a řemeslné, Část 1 – Stavební úpravy“ dle ustanovení § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli 
Studio Jelínek s.r.o., se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 031 84 
986, a s následným uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní vědy, 
technické a řemeslné, Část 1 – Stavební úpravy“ dodavateli, který se umístil na druhém 
(popřípadě třetím) místě v pořadí, a s následným uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
3. s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní 
vědy, technické a řemeslné, Část 2 – Vybavení učebny“ dle ustanovení § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli 
FLAME System s.r.o., se sídlem Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 
268 46 888, a s následným uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
4. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní vědy, 
technické a řemeslné, Část 2 – Vybavení učebny“ dodavateli, který se umístil na druhém 
místě v pořadí, a s následným uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
5. s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní 
vědy, technické a řemeslné, Část 3 – Konektivita“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli AUTOCONT 
a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 043 08 697, a s následným 
uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
6. s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní 
vědy, technické a řemeslné, Část 4 – Strukturovaná kabeláž“ dle ustanovení § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli 
ULIMEX, spol. s r.o., se sídlem Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 148 64 
878, a s následným uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
7. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní vědy, 
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technické a řemeslné, Část 4 – Strukturovaná kabeláž“ dodavateli, který se umístil na 
druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a s následným uzavřením smlouvy s tímto 
dodavatelem.

2506/105R/22
Veřejná zakázka „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Oprava a 
rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“ takto:

1. ULIMEX, spol. s r.o.
2. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“, který se umístil na prvním 
místě v pořadí, tj. ULIMEX, spol. s r.o., se sídlem Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ: 14864878, s nabídkovou cenou ve výši 3 596 865 Kč bez DPH.

C) schvaluje

1. přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava a rekonstrukce osvětlení na 
zimním stadionu“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli ULIMEX, spol. s r.o., se sídlem Za 
Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 14864878, a následné uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním 
stadionu“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

2507/105R/22
Veřejná zakázka „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Jizerská 10 – 22 – 
velkoplošná oprava vozovky“ takto:

1. STRABAG a.s.
2. Metrostav Infrastructure a.s.
3. Silnice Topolany a.s.
4. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
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5. FRFOL s.r.o.
6. JPR Realizace s.r.o.
7. Silnice Žáček s.r.o.
8. INSKY spol. s r.o.
9. SaM silnice a mosty Děčín a.s.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava vozovky“, který se umístil na prvním místě 
v pořadí, tj. STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ: 608 38 744, s 
nabídkovou cenou ve výši 1 788 582,- Kč bez DPH.

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava 
vozovky“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 
Praha, IČ: 608 38 744, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava 
vozovky“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

2508/105R/22
Veřejná zakázka „Puškinova - velkoplošná oprava uličního prostoru“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Puškinova - 
velkoplošná oprava uličního prostoru“ takto:

1. Metrostav Infrastructure a.s.
2. FRFOL s.r.o.
3. Silnice Topolany a.s.
4. INSKY spol. s r.o.
5. JPR Realizace s.r.o.
6. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
7. SaM silnice a mosty Děčín a.s.
8. Skanska a.s.
9. Silnice Žáček s.r.o.

B) rozhoduje

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Puškinova - velkoplošná oprava uličního prostoru“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 
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242 04 005, s nabídkovou cenou ve výši 918 383,- Kč bez DPH.

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Puškinova - velkoplošná oprava uličního 
prostoru“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 
2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 242 04 005, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Puškinova - velkoplošná oprava uličního 
prostoru“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

2509/105R/22
Veřejná zakázka „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek“ - 
výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Arbesova, Rozmezí, 
Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek“ takto:

1. STRABAG a.s.
2. Metrostav Infrastructure a.s.
3. FRFOL s.r.o.
4. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
5. Skanska a.s.
6. Silnice Topolany a.s.
7. JPR Realizace s.r.o.
8. INSKY spol. s r.o.
9. Silnice Žáček s.r.o.
10. SaM silnice a mosty Děčín a.s.

B) rozhoduje

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek“, který se umístil na 
prvním místě v pořadí, tj. STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ: 
608 38 744, s nabídkovou cenou ve výši 1 519 586,- Kč bez DPH.

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – 
velkoplošná oprava vozovek“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli STRABAG a.s., se sídlem 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ: 608 38 744, a následné uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
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přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – 
velkoplošná oprava vozovek“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) 
místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

2510/105R/22
Zmocnění pro Bc. Martinu Čmejlovou

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

A) Zmocnění pro Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města ve vybraných oblastech

B) Zmocnění pro Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Ústí nad Labem k vybraným úkonům administrativní povahy 
souvisejících s poskytováním dotací ze strany Statutárního města Ústí nad Labem a k 
uzavírání darovacích smluv pro bezpříspěvkové dárce krve 

2511/105R/22
Rozpočtové opatření MP - Kamerový systém

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v 
roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 119,62 tis. Kč do rozpočtu roku 2022 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 119,62 tis. Kč

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 119,62 
tis. Kč u akce "Kamerový systém"

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 591,26 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 591,26 tis. Kč v 
položce Kamerový systém

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 591,26 
tis. Kč u akce "Kamerový systém"

2512/105R/22
Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. Projekty z Programu prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 
2022
Tabulka - viz. příloha
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2. Podání žádostí o stání účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni 
2022 ve výši 1 644 tis. Kč na projekty
Ústí nad Labem - APK - 2022
Ústí nad Labem - kamery Střekov - 2022
Ústí nad Labem - MP dětem - 2022
Ústí nad Labem - Osvětlení dětského hřiště - 2022
Ústí nad Labem - Myslíme na Vás - 2022
Ústí nad Labem - Sportem proti kriminalitě - 2022

3. Povinnou finanční spoluúčast obce na Programu prevence kriminality na místní úrovni 
2022 ve výši 764 498,26 Kč.

B) ukládá
Bc. Ireně Modlíkové, koordinátorce prevence kriminality města Ústí nad Labem

a) Předložit žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní 
úrovni 2022 na Ministerstvo vnitra ČR.

T: 31. 3. 2022

2513/105R/22
Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných finančních prostředků

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření OHS ve výši 2 024 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů v celkové výši 2 024 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 2 024 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

2514/105R/22
Čištění komunikací - dodatek smlouvy - Vávlav Rožníček, IGNIS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o dílo jejímž předmětem je čištění komunikací v 
majetku Statutárního města Ústí nad Labem - část Všebořice - Bukov - Božtěšice- 
Skorotice s těmito parametry navýšení jednotkové ceny z důvodu nárůstu vstupních cen

1. zametací vůz ze současných 0,24 Kč/m2 na cenu 0,297 Kč/m2
2. kropicí vůz ze současných 0,10 Kč/m2 na cenu 0,119 Kč/m2

2515/105R/22
Přidělení služebního bytu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. přidělení služebního bytu číslo 4.1 o velikosti 3+1 v ulici Resslova, číslo popisné 42, 
Ústí nad Labem panu Josefu Bláhovi, nar. ************ - žádost ze dne 17.2.2022

2516/105R/22
Správa, údržba, obnova a provozování světelných signalizačních zařízení - dodatek č. 
1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na Správu, údržbu, obnovu a provozování 
světelných signalizačních zařízení s těmito parametry:

a) zvýšení pravidelné měsíční platby za správu, údržbu a obnovu o částku 9 481 Kč bez 
DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 
3,8 %; pravidelná měsíční platba za správu, údržbu a obnovu se tímto mění z částky 249 
500 Kč bez DPH na částku 258 981 Kč bez DPH, měsíční zálohové úhrady elektrické 
energie ve výši 60 000 Kč bez DPH zůstávají v původní výši
b) zvýšením platby za správu, údržbu a obnovu dochází současně ke zvýšení celkové 
měsíční úhrady o částku 9 481 Kč bez DPH z částky 309 500 Kč bez DPH na částku 318 
981 Kč bez DPH; tato celková částka je tvořena cenou za správu, údržbu a obnovu ve výši 
258 981 Kč bez DPH a zálohovou úhradou elektrické energie ve výši 60 000 Kč bez DPH

2517/105R/22
Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1026, 1029 a 1037/1 v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1037/1 o výměře cca 205 m2 z celkové výměry 1793 
m2 v k. ú. Krásné Březno za účelem zřízení jednoúčelové stavby spojené se silniční 
dopravou – parkovací stání pro obyvatele bytů a provoz firmy.

B) schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1037/1 o výměře cca 205 m2 z celkové výměry 
1793 m2 v k. ú. Krásné Březno za účelem zřízení jednoúčelové stavby spojené se silniční 
dopravou – parkovací stání pro obyvatele bytů a provoz firmy za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši minimálně 50,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – parkovací stání pro obyvatele bytů a provoz firmy
d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen
e) nájemce bere na vědomí, že na pozemku se nachází zařízení veřejného osvětlení, které si 
nechá zaměřit
f) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2. záměr prodeje částí pozemků p. č. 1026 o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 176 m2 a 
p. č. 1029 o výměře cca 18 m2 z celkové výměry 122 m2, oba v k. ú. Krásné Březno za 
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účelem bezbariérového přístupu ke vstupu do budovy za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 1.000,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
d) nabyvatel bere na vědomí, že nesmí být omezena dopravní obsluha přilehlých pozemků
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického plánu a 
znaleckého posudku
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2518/105R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 o výměře cca 183 m2 z celkové výměry 299 
m2 v k. ú. Střekov za účelem přístupu na pozemek.

2519/105R/22
Žádost o snížení nájemného Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. žádost Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o projednání a určení výše 
nájemného nemovitých věcí č.j. HSUL- 1219-1/KŘ-2022 ze dne 23. 02. 2022

B) neschvaluje

1. snížení obvyklého nájemného stanoveného na základě vyhotoveného znaleckého 
posudku č. 5698-004/22 ze dne 5.1.2022 vyhotovený znalcem Mgr. Otou Zemanem, jež 
tvoří přílohu důvodové zprávy

C) schvaluje

1. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Česká republika – Hasičský 
záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 70886300, a statutárním městem Ústí nad Labem na 
pronájem nemovitých věcí - budovy č.p. 1340, která je součástí pozemku p.č. 1763 v k.ú. 
Ústí nad Labem, ve znění dle přílohy důvodové zprávy

2520/105R/22
Potápěči Ústí nad Labem, p.s. - žádost o uznání nákladů dotace poskytnuté v roce 
2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uznání nákladů dotace ve výši 5.600,- Kč poskytnutých na základě Smlouvy o poskytnutí 
dotace č. SML1025237 ze dne 2. 8. 2021 schválené usn. č. 1975/82R/21, dne 12. 7. 2021, 
subjektu Potápěči Ústí nad Labem, p.s. (IČ 050 84 750) na účel "Úhrada nákladů spojených 
s pořádáním soustředění, pobytových a příměstských táborů v roce 2021".
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2521/105R/22
Rozpočtové opatření OŠKS – uspořené finanční prostředky z roku 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu ve výši 200,00 tis. Kč takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 200,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 200,00 tis. Kč v položce Oblast kultury

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu ve výši 4 810,00 tis. Kč takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 4 810,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 4 810,00 tis. Kč v položce Oblast sportu

3. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu ve výši 300,00 tis. Kč takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 300,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení školství o částku 300,00 tis. Kč

2522/105R/22
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - stanovy společnosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

v souladu s čl. VI. odst. 6 písm. a) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem a.s.
v působnosti valné hromady
1. Stanovy akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 2022

B) volí

1. členem dozorčí rady Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Martina 
Konečného, datum narození **************

2523/105R/22
Rozpočtové opatření OŠKS – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z 
roku 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 769,70 tis. Kč do rozpočtu 
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roku 2022 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 769,70 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 769,70 tis. Kč v položce Oblast kultury

2524/105R/22
Rozpočtové opatření OŠKS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu ve výši 50,00 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku 
50,00 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti odboru

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 50,00 tis. Kč v položce Oblast kultury

2525/105R/22
Změna zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. rezignaci pana Karla Punčocháře na funkci člena školské rady Základní školy a mateřské 
školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

B) jmenuje

1. Bc. Gabrielu Krčilovou
a) zástupcem zřizovatele do školské rady Základní školy a mateřské školy Ústí nad Labem, 
SNP 2304/6, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v 
platném znění

2526/105R/22
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ a s přijetím 
příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace – MŠ Zvoneček

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s podáním žádosti Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvkové organizace, IČ 44555261, do veřejného grantového řízení Podpora regionů 
vyhlášeného Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 26751211, o nadační 
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příspěvek v předpokládané výši 145 000,- Kč na pořízení herních prvků k dovybavení 
školní zahrady
2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu A) 1. tohoto usnesení do 
vlastnictví/majetku Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové 
organizace

2527/105R/22
Převzetí nepatrného majetku

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. zajištění slušného pohřbení zemřelého Milana Faksy, datum narození ************* a 
datum úmrtí *************, statutárním městem Ústí nad Labem

B) nesouhlasí

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelém dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

C) ukládá
Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

a) oznámit skutečnost dle bodu B) 1. tohoto usnesení notáři Mgr. Tomáši Ostrožlíkovi

T: 31. 3. 2022

2528/105R/22
Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáž pro Pečovatelskou 
službu Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

s účinností od 1. 4. 2022
1. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže č. ev. 122 umístěné na p. p. č. 
2322/4 v k. ú. Ústí nad Labem mezi Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizací a Irenou Matisovou, bytem **************************************

2529/105R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků 
SFŽP z projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad 
Labem“ – Kotlíkový specialista

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z projektu „Podpora výměny kotlů ve 
městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem“

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
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finančního odboru ve výši 182,79 tis. Kč – vrácení nevyčerpané části dotace ze Státního 
fondu životního prostředí ČR takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku
182,79 tis. Kč (služby kotlíkového specialisty)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
182,79 tis. Kč v položce Finanční vypořádání

2530/105R/22
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ - schválení 
akceptace dotace z Operačního programu Technická pomoc

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o vydání Registrace akce a rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace č.j. 
12831/2022-55/1 ze dne 23. 2. 2022 z Operačního programu Technická pomoc u projektu 
„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ ve znění dle Přílohy č. 1 
důvodové zprávy,
2. informace o Podmínkách realizace č. 1 u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ z Operačního programu Technická pomoc ve znění 
dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,

B) schvaluje

1. přijetí dotace ve výši 7 530,19 tis. Kč z Operačního programu Technická pomoc formou 
akceptace Podmínek realizace č. 1 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace IV.“ v monitorovacím systému MS2014+,

C) ukládá
Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

1. akceptovat Podmínky realizace č. 1 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace IV.“ z operačního programu Technická pomoc elektronickým podpisem v 
monitorovacím systému MS2014+.

T: 1. 4. 2022

2531/105R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP a ukončení projektu Podpora řízení ITI 
ÚChA III.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. ukončení projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka v celkové výši 1 085,38 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 
soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 
„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 085,38 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 639,89 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 216,28 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení řízení ITI, o částku 229,21 tis. Kč

2532/105R/22
Projekt „Čelakovského – smíšený dům“ – Smlouva o poskytnutí dotace č. 
1128110042 a Smlouva o úvěru č. 1128120043

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. že dne 21.2.2022 byla doručena Smlouva o úvěru č. 1128120043 z programu „Výstavba 
pro obce – Výzva č. 2/112/2019 – na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a 
smíšených domů“ a Zástavní smlouva k nemovitostem na realizaci projektu „Čelakovského 
– smíšený dům“

2. že dne 21.2.2022 byla doručena Smlouva o poskytnutí dotace č. 1128110042 z programu 
„Výstavba pro obce – Výzva č. 1/112/2019 – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů 
a smíšených domů“ a Pověřovacího akt na realizaci projektu „Čelakovského – smíšený 
dům“

B) souhlasí

1. s uzavřením Smlouvy o úvěru dle bodu A) 1. tohoto usnesení

2. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu A) 2. tohoto usnesení

C) doporučuje

Zastupitelstvu města
1. schválit uzavření Smlouvy o úvěru dle bodu A) 1. tohoto usnesení
2. schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu A) 2. tohoto usnesení

D) ukládá
Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení 
ke schválení

T: 4. 4. 2022

2533/105R/22
Rozpočtové opatření KP a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 223,60 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
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subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 223,60 tis. 
Kč v položce Zprostředkující
subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou částku 
223,60 tis. Kč takto:
- 171,20 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
- 52,40 tis. Kč v položce Povinné pojistné

2534/105R/22
Rozpočtová opatření KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 
ale v roce 2021 nečerpaných prostředků v celkové výši 1 520,60 tis. Kč do rozpočtu roku 
2022 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 1 520,60 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 120 tis. Kč 
v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 956,50 tis. 
Kč v položce Mimořádné situace
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora, Oddělení 
cestovního ruchu, o částku 444,10 tis. Kč

2. rozpočtové opatření Kanceláře primátora v celkové výši 1 350 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 350 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 450 tis. Kč 
v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 900 tis. Kč 
v položce Mimořádné situace – Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich 
následků

2535/105R/22
Přijímání darů pro pomoc Ukrajině

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. přijetí nepeněžitého daru v hodnotě 33.071,00Kč od pana Petra Jakubce, IČ 877 68 755, 
U Potoka 639, 417 23 Košťany, za účelem humanitární sbírky na pomoc Ukrajině

2. vzor darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy

B) zmocňuje
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1. Mgr. Lenku Jaremovou uzavřít v této věci darovací smlouvu s panem Petrem Jakubcem, 
IČ 877 68 755

2. Mgr. Lenku Jaremovou k přijímání peněžitých darů do max. výše 50.000,- tisíc Kč a 
nepeněžitých darů za statutární město Ústí nad Labem v souvislosti s humanitární sbírkou 
na pomoc Ukrajině a k uzavírání s tím souvisejících darovacích smluv dle schváleného 
vzoru

Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města
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1. Projekty z Programu prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2022

Realizátor Název projektu

MP Ústí nad Labem Ústí nad Labem - APK - 2022

Město Ústí nad Labem Ústí nad Labem - kamery Střekov

MP Ústí nad Labem Ústí nad Labem - MP dětem - 2022 

MO Střekov Ústí nad Labem - osvětlení dětského hřiště - 2022

MP Ústí nad Labem Ústí nad Labem - Myslíme na Vás - 2022

Charita Ústí nad Labem Ústí nad Labem - Sportem proti kriminalitě - 2022

CELKEM

TAB - Projekty PK ÚL 2022.xlsx k usnesení č. 2512/105R/22



1. Projekty z Programu prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2022

Požadovaná dotace Kč Spoluúčast města Kč Celkové náklady Kč Spoluúčast města %

582000 90000 672000 13,39

550000 550000 1100000 50,00

61000 28000 89000 31,46

297000 33418,26 330418,26 10,11

40000 13000 53000 24,53

114000 50080 164080 30,52

1644000 764498,26 2408498,26 31,74



 

Stanovy akciové společnosti 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
 

2022 
__________________________________________________________________________________ 

Část první 
Obecná ustanovení 

I. 
Obchodní firma a sídlo společnosti 

1. Obchodní firma společnosti zní: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

2. Sídlo společnosti je v Ústí nad Labem. 

II. 
Předmět podnikání 

1. Předmětem podnikání společnosti jsou: 

a) opravy silničních vozidel; 

b) klempířství a oprava karoserií; 

c) provozování autoškoly; 

d) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 
zařízení; 

e) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; 

f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech: 

− Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 
napětí 

− Výroba strojů a zařízení 

− Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií 

− Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, 
trolejbusové a lanové a železničního parku 

− Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

− Zprostředkování obchodu a služeb 

− Velkoobchod a maloobchod 

− Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím 

− Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 

− Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 

− Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály 
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− Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 

− Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí  

− Pronájem a půjčování věcí movitých 

− Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

− Projektování elektrických zařízení 

− Testování, měření, analýzy a kontroly 

− Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

− Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

− Poskytování technických služeb 

g) silniční motorová doprava  

− nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

− osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,  

− nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,  

− osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 

2. Předmětem činnosti společnosti je: 

a) provozování trolejbusové dráhy v rámci MHD v Ústí nad Labem; 

b) provozování veřejné drážní osobní trolejbusové dopravy v rámci MHD v Ústí nad Labem; 

c) provozování lanové dráhy „Lanová dráha na Větruši“ v Ústí nad Labem; 

d) provozování veřejné drážní dopravy na lanové dráze „Lanová dráha na Větruši“ na území 
Statutárního města Ústí nad Labem. 

3. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a může takové společnosti 
i zakládat. 

III. 
Základní kapitál 

1. Základní kapitál společnosti činí 675.000.000,- Kč (šest set sedmdesát pět miliónů korun českých). 

2. O snížení nebo zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem o 
obchodních korporacích, občanským zákoníkem a těmito stanovami. 

IV. 
Akcie a akcionáři 

1. Akcie společnosti je cenným papírem. S každou akcií jsou spojena práva akcionáře jako společníka 
podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku 
při zániku společnosti. 

2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 675 (šest set sedmdesát pět) listinných akcií na jméno 
o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 

3. Na každý 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) jmenovité hodnoty akcie nebo hromadné 
akcie připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 675 (šest set sedmdesát pět). 

4. Akcie mohou být akcionáři vydány až po úplném splacení jejich emisního kursu. Každý akcionář 
obdrží jednu hromadnou akcii. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé listinné 
akcie nebo jiné hromadné akcie do 30 (třiceti) dnů poté, co o to požádá představenstvo společnosti. 



 

Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinnou akcii a údaj o tom, kolik akcií 
nahrazuje.  

5. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 

6. Akcionář má právo být seznámen prostřednictvím představenstva s podstatnými údaji, týkajícími 
se činnosti společnosti, včetně účetních závěrek, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a 
návrhu na rozdělení zisku a úhradu ztráty, a to kdykoliv o to požádá. Ostatní práva akcionářů se 
řídí zákonem o obchodních korporacích. 

7. Společnost může vydávat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti 
nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení 
základního kapitálu. 

Část druhá 
Orgány společnosti 

V. 
Systém vnitřní struktury 

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. 

2. Orgány společnosti jsou: 

a) valná hromada, 

b) představenstvo, 

c) dozorčí rada. 

3. Společnost má v okamžiku přijetí těchto stanov jediného akcionáře, kterým je Statutární město Ústí 
nad Labem. Působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Odkazují-li tyto stanovy na 
valnou hromadu, rozumí se tím jediný akcionář jednající při výkonu působnosti valné hromady.  

4. Podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je Radě města Ústí 
nad Labem vyhrazeno rozhodovat ve věcech Statutárního města Ústí nad Labem jako jediného 
akcionáře společnosti.  

5. Rozhodnutí jediného akcionáře jednajícího při výkonu působnosti valné hromady musí být 
doručeno představenstvu a dozorčí radě, a to do 10 dnů od jeho přijetí. 

6. Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem společnosti musí mít písemnou formu 
s úředně ověřenými podpisy. 

7. Zákaz konkurence stanovený právními předpisy nebo těmito stanovami se nevztahuje na činnost, 
kterou členové orgánů společnosti vykonávají na základě pověření Statutárního města Ústí nad 
Labem nebo jeho orgánů. 

VI. 
Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 

2. Valná hromada je usnášení schopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž 
jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady 
se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací 



 

právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, 
nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. 

3. Valná hromada rozhoduje usnesením, které musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou všech 
hlasů. 

4. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis 
podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé 
zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.  

5. Rozhodnutí uvedená v § 416 odst. 2 zákona o obchodních korporacích musí být osvědčena veřejnou 
listinou (notářským zápisem). Veřejná listina osvědčující rozhodnutí o změně stanov musí 
obsahovat též schválený text změny stanov. 

6. Do působnosti valné hromady náleží: 

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 
pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 
skutečností, 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení 
základního kapitálu, 

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splacení emisního kursu 

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

e) volba a odvolání členů představenstva,  

f) volba a odvolání členů dozorčí rady, 

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 
vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, 

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 

i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování 
na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na 
evropském regulovaném trhu, 

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 

k) jmenování a odvolání likvidátora, 

l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, 

m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání 
nebo činnosti společnosti, 

n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, 

o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na 
zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich 
zrušení, 

p) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do 
působnosti valné hromady, 

q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností 
a družstev stanoví jinak. 

7. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon 
nebo tyto stanovy. 



 

VII. 
Představenstvo 

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.  

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do 
působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo je pětičlenné a volí ze svého středu 
předsedu a místopředsedu představenstva. Funkční období člena představenstva činí 4 roky. 
Znovuzvolení je možné. 

3. Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti a výkon rozhodnutí valné hromady.  

4. Představenstvo předkládá valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a 
návrhy hlavních směrů hospodářské politiky společnosti a prostředků k dosažení těchto cílů.  

5. Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke 
schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na 
rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. K 31. prosinci každého 
kalendářního roku předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti 
společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané 
podle zákona o účetnictví. 

6. Dále představenstvo projednává a schvaluje zejména: 

a) organizační řád společnosti a jeho změny, 

b) návrhy na uzavírání smluv o sdružení prostředků a činností a zakládání organizačních jednotek, 

c) použití prostředků společnosti z rezervního fondu, 

d) udělení a odvolání prokury, 

e) pravidelné zprávy a informace vedení společnosti, 

f) finanční a souhrnný plán společnosti, pracovní řád a zásady vnitřního řízení společnosti a další 
vnitřní řídící normy společnosti. 

7. Představenstvo také jedná jménem společnosti ve všech věcech způsobem uvedeným v části třetí 
těchto stanov. 

8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení člena představenstva projedná 
představenstvo, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo 
odstoupení společnosti doručeno. V takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení 
bylo projednáno, nebo kdy mělo být projednáno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí 
své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém 
oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Odstupující člen 
představenstva, který nebyl členem představenstva zvolen, oznámí své odstoupení představenstvu 
a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení představenstvo projednalo nebo mělo projednat. . 

9. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho 
funkce zvolí příslušný orgán do dvou měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů 
uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na 
návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen 
nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. 

10. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může 
jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního 
člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. 



 

11. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení 
insolvenčního řízení, jestliže jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem. 

VIII. 
Rozhodování představenstva 

1. Zasedání představenstva se koná zpravidla jednou měsíčně. 

2. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda 
představenstva. Předseda představenstva může pověřit řízením zasedání představenstva kteréhokoliv 
člena představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 
K přijetí usnesení představenstva je třeba, aby usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou všech 
členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Při volbě a 
odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. 

3. O průběhu zasedání a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, podepsané předsedou představenstva 
a zapisovatelem. Zápisy ze zasedání představenstva obdrží jeho členové a předseda dozorčí rady 
nejpozději do 10 dnů ode dne konání zasedání. 

4. Rozhodování představenstva i mimo zasedání je přípustné v písemné formě nebo s využitím 
technických prostředků, které umožňují ověření totožnosti jednajícího, zejména datovou zprávou 
nebo zprávou v elektronické podobě (emailem) podepsanou prostým elektronickým podpisem. 
Takové rozhodnutí je možné přijmout pouze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů 
představenstva. Přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v nejbližším zápise z jednání představenstva 
s uvedením způsobu přijetí tohoto rozhodnutí, jinak se k němu nepřihlíží. 

5. Pozvánka na zasedání představenstva musí být doručena jeho členům nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. Zasedání se rovněž považuje za svolané i bez dodržení této lhůty, pokud všichni členové 
představenstva prohlásí písemně nebo v zápise ze zasedání představenstva, že na jejím dodržení 
netrvají. Pozvánka musí obsahovat obchodní firmu společnosti, sídlo společnosti, místo, datum a 
hodinu konání a program zasedání. Spolu s ní jsou zpravidla zasílány písemné podkladové materiály. 
Přílohou však vždy musí být materiály, na jejichž základě má představenstvo rozhodovat. Pozvánku 
podepisuje předseda nebo jím pověřený člen představenstva. 

6. Předseda představenstva je povinen představenstvo svolat, a to nejpozději do 7 dnů od doručení 
žádosti, požádají-li o to nejméně 2 členové představenstva nebo dozorčí rada a předloží-li návrh na 
program jednání. 

7. Jednání představenstva se uskutečňuje zpravidla v prostorách společnosti nebo na jiném vhodném 
místě. Průběh jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva, který přijímá 
představenstvo. 

8. Na zasedání představenstva může být pozván předseda dozorčí rady. Pozváni mohou rovněž být 
zaměstnanci společnosti, kteří mají v takovém případě povinnost se jednání představenstva 
zúčastnit a podat potřebné informace, vysvětlení či předložit doklady vyžádané představenstvem. 
Za dodržení této povinnosti je odpovědný výkonný/á ředitel/ka společnosti. 

9. Návrhy na zařazení bodů do programu mohou podávat členové představenstva nebo dozorčí rada. 

10. Náklady spojené s činností představenstva nese společnost. 

11. Valná hromada je oprávněna svolat zasedání představenstva tehdy, považuje-li to za potřebné pro 
společnost. V tomto případě nemusí být dodrženy lhůty pro doručování pozvánek na zasedání 
představenstva a ostatní formální náležitosti stanovené těmito stanovami pro svolání zasedání 



 

představenstva a pro obsah pozvánky. Pozvánku podepisuje osoba pověřená valnou hromadou a 
členům představenstva ji lze doručit poštou, osobně či elektronickou poštou. 

12. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 
s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva 
vůči třetím osobám. Představenstvo není povinno řídit se pokyny valné hromady týkajícími se 
obchodního vedení společnosti. 

IX. 
Základní povinnosti členů představenstva 

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře 
a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 
osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí 
řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen 
představenstva, ledaže soud uzná, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. 

2. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu 
působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ke smlouvě mezi 
společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující 
odpovědnost člena představenstva za škodu se nepřihlíží. Členové představenstva odpovídají za 
škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady 
v rozporu s právními předpisy. 

3. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti 
společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou 
dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo 
z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů 
představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu 
uhradí. 

4. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je svéprávná, 
která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je 
překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené 
podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva 
nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky 
stanovené pro výkon funkce tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím 
zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

5. Členové představenstva jsou povinni zachovávat zákaz konkurence podle § 441 zákona o 
obchodních korporacích. Důsledky porušení zákazu konkurence vyplývají občanského zákoníku a 
zákona o obchodních korporacích. 

X. 
Výkonný/á ředitel/ka společnosti 

1. Výkonný/á ředitel/ka společnosti řídí společnost v běžných záležitostech a zastupuje ji v těchto 
záležitostech navenek způsobem uvedeným v části třetí těchto stanov. 

2. Výkonného/ou ředitele/ku společnosti jmenuje na návrh představenstva společnosti valná hromada. 

3. Jeden z členů představenstva může být představenstvem pověřen výkonem funkce výkonné/ho 
ředitele/ky společnosti do doby, než je podle odst. 2 jmenován výkonný/á ředitel/ka společnosti. 



 

4. Není-li výkonný/á ředitel/ka společnosti členem představenstva, řídí společnost v běžných 
záležitostech a zastupuje ji v těchto záležitostech navenek jako zástupce podle § 166 odst. 1 
občanského zákoníku. 

5. Vedením společnosti se pro potřeby těchto stanov a vnitřních předpisů společnosti rozumí 
výkonný/á ředitel/ka společnosti. 

6. Pracovní poměr výkonné/ho ředitele/ky společnosti je založen pracovní smlouvou, kterou za 
společnost uzavírá představenstvo. Rozhodnutí valné hromady o schválení této pracovní smlouvy je 
podmínkou její účinnosti. Určení mzdy výkonné/ho ředitele/ky společnosti provede valná hromada 
s vyjádřením dozorčí rady. Jiné plnění vedle mzdy lze výkonné/mu řediteli/ce společnosti poskytnout 
pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. 

7. Výkonný/á ředitel/ka společnosti může být ze své funkce odvolán pouze za předpokladu, že možnost 
odvolání z funkce s ním byla dohodnuta v pracovní smlouvě a v pracovní smlouvě s ním bylo 
současně dohodnuto, že se může své funkce vzdát. V tomto případě odvolává výkonného/ou 
ředitele/ku společnosti z funkce představenstvo s předchozím souhlasem valné hromady. Odvolání 
z funkce musí mít vždy písemnou formu. Další podmínky odvolání z funkce se řídí zákoníkem práce. 

XI. 
Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 
společnosti. 

2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti 
společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda 
podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami 
a pokyny valné hromady. 

3. Dozorčí rada je šestičlenná s tím, že čtyři členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a má-
li společnost v první den účetního období, v němž má být do funkce ustanoven člen dozorčí rady, 
více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, dva členy dozorčí rady volí zaměstnanci 
společnosti, jinak i tyto dva členy dozorčí rady volí valná hromada. Volba členů dozorčí rady 
volených zaměstnanci se řídí zákonem o obchodních korporacích a volebním řádem. Volební řád 
přijímá a vydává představenstvo společnosti.  

4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby schůze, 
a místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Funkční období člena 
dozorčí rady je 4 roky. 

5. Jednání dozorčí rady se uskutečňuje zpravidla v prostorách společnosti nebo na jiném vhodném 
místě. Náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost. 

6. Dozorčí rada jedná podle programu uvedeného v pozvánce a jednání se řídí jednacím řádem dozorčí 
rady, který přijímá dozorčí rada. Pozvánka dále obsahuje obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, 
hodinu a místo jednání. Spolu s ní jsou zpravidla zasílány i písemné podkladové materiály. Přílohou 
však vždy musí být materiály, na jejichž základě má dozorčí rada rozhodovat. Pozvánku podepisuje 
předseda nebo místopředseda. Program jednání připravuje předseda dozorčí rady. 

7. Předseda dozorčí rady je povinen dozorčí radu svolat, a to nejpozději do 3 týdnů od doručení 
žádosti, požádají-li o to nejméně 2 členové dozorčí rady a předloží-li návrh na program jednání. 



 

8. Na jednání dozorčí rady mohou rovněž být pozváni zaměstnanci společnosti, kteří mají v takovém 
případě povinnost se jednání dozorčí rady zúčastnit a podat potřebné informace, vysvětlení či 
doklady, vyžádané dozorčí radou. Za dodržení této povinnosti je odpovědný/á výkonný/á ředitel/ka 
společnosti. 

9. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady 
má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. O zasedání dozorčí rady se 
pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže 
tito o to požádají. 

XII. 
Základní práva a povinnosti členů dozorčí rady 

1. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí 
rada, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení 
společnosti doručeno. V takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení bylo 
projednáno, nebo kdy mělo být projednáno. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své 
odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém 
oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Odstupující člen 
dozorčí rady, který nebyl členem dozorčí rady zvolen, oznámí své odstoupení dozorčí radě a jeho 
funkce končí dnem, kdy odstoupení dozorčí rada projednala nebo měla projednat.. 

2. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho 
funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu 
dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom 
má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud 
společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. 

3. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat 
náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 

4. Dozorčí rada je oprávněna upozornit valnou hromadu, aby v rámci své působnosti přijala usnesení, 
vyžaduje-li to zájem společnosti. 

5. Ve sporu proti představenstvu nebo jeho členům zastupuje společnost dozorčí rada. Dozorčí rada určí 
svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti představenstvu, a to 
na svém prvním zasedání. 

6. Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická, splňující zákonem stanovené podmínky. Člen 
dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva a prokuristou společnosti nebo osobou 
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 

7. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení těchto stanov o zákazu konkurence a o povinnos-
tech členů představenstva a jejich odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností. 

XIII. 
Výkon funkcí 

1. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva nebo dozorčí rady se řídí přiměřeně 
ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li 
uzavřena, těchto stanov nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného. Ustanovení 
občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí.  

2. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada. 



 

3. Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se zákonem o obchodních 
korporacích, platí, že výkon funkce je bezplatný. Budou-li sjednaná smlouva o výkonu funkce nebo 
v ní obsažené ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně společnosti nebo nebude-li smlouva 
o výkonu funkce z důvodu překážek na straně společnosti uzavřena nebo ji valná hromada neschválí 
bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena představenstva nebo dozorčí rady, první věta se 
nepoužije a odměna se určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li 
smlouva uzavřena, obvyklá v době vzniku funkce za činnost obdobné činnosti, kterou člen 
představenstva nebo dozorčí rady vykonával. 

Část třetí 
Zastupování společnosti 

XIV. 
Zastupování společnosti a podepisování za společnost 

1. Společnost zastupuje buď předseda představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda 
představenstva, každý z nich vždy spolu s nejméně jedním dalším členem představenstva. 

2. Společnost dále zastupuje samostatně výkonný/á ředitel/ka společnosti, je-li zároveň členem před-
stavenstva, a to v těchto záležitostech: 

a) právní jednání včetně uzavírání smluv v rámci běžné hospodářské činnosti společnosti, jejichž 
hodnota nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), 

b) výkon usnesení představenstva v souladu se stanovami a vnitřními předpisy společnosti, 

c) výkon působností a pravomocí, kterými jej pověřilo představenstvo, 

d) právní jednání vůči zaměstnancům společnosti, 

e) jednání jménem společnosti v dalších věcech, svěřených mu těmito stanovami, rozhodnutím 
představenstva nebo valné hromady. 

3. Není-li výkonný/á ředitel/ka společnosti zároveň členem představenstva, jedná za společnost 
v záležitostech uvedených v odstavci 2 jako její zákonný zástupce. 

4. Podepisování za společnost se provádí tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční 
podpis předseda nebo místopředseda představenstva a spolu s ním alespoň jeden další člen 
představenstva. Jedná-li za společnost výkonný/á ředitel/ka společnosti, podepisuje se za společnost 
tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce „výkonný/á 
ředitel/ka společnosti“. 

5. Představenstvo rozhoduje o udělení a odvolání plné moci a prokury k jednání za společnost. 

Část čtvrtá 
Hospodaření společnosti 

XV. 
Účetní období 

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 



 

XVI. 
Účetní výkazy a hospodářský výsledek 

1. Představenstvo odpovídá za vypracování účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu 
ztráty a předkládá je valné hromadě ke schválení. 

2. Zisk po provedení odvodů, úhrady daní a doplnění rezervního fondu a ostatních společností 
zřízených fondů bude rozdělen na návrh představenstva po schválení valnou hromadou. 

3. Ztráta společnosti bude uhrazena způsobem stanoveným v rozhodnutí valné hromady přijatém na 
návrh představenstva. 

4. Sestavenou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty předloží 
představenstvo neprodleně dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem 
ověřenou účetní závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě k rozhodnutí. Ta je povinna 
v případě řádné účetní závěrky přijmout potřebná rozhodnutí nejpozději do 30. června kalendářního 
roku následujícího po skončení účetního období společnosti.  

5. Účetní závěrka a jiné účetní výkazy společnosti jsou vždy zpracovány nejméně ve formě a rozsahu 
stanoveném pro společnost právními předpisy. Účetní závěrka a jiné účetní výkazy se sestavují za 
společnost jako celek, pokud z právních předpisů nebo požadavků příslušných orgánů nevyplývá 
něco jiného. 

6. Účetní závěrka společnosti je vždy zpracována jako součást její výroční zprávy. Účetní závěrky a 
jiné účetní výkazy jsou sestavovány rovněž podle potřeb pro rozhodování valné hromady, 
představenstva nebo dozorčí rady. 

7. Za úplnost a správnost sestavených účetních výkazů odpovídá představenstvo. 

8. Výběr auditora provádí valná hromada na návrh představenstva. 

XVII. 
Rezervní fond a ostatní fondy společnosti 

1. Společnost zřizuje: 

a) rezervní fond, 

b) sociální fond, 

c) další fondy, které může nebo musí zřizovat podle právních předpisů a na základě rozhodnutí 
valné hromady nebo na základě těchto stanov. 

2. Společnost doplní rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž 
poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10% 
z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení 
výše 20 % základního kapitálu. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou 
v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada. 

3. Výlučně k účelům stanoveným ve vnitřním předpisu společnosti zřizuje společnost sociální fond. 
O výši ročního přídělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada při respektování maximální roční 
výše přídělu 2,0 % z objemu osobních nákladů za předchozí kalendářní rok, nejvýše však 20 % 
z čistého zisku. Dodatečný příděl do sociálního fondu až do celkové výše 2,0 % z objemu osobních 
nákladů za předchozí kalendářní rok, který nemohl být proveden na základě rozhodnutí valné 
hromady z důvodu omezení 20 % z čistého zisku, může být realizován na základě rozhodnutí 
představenstva z ostatních kapitálových fondů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 



 

4. Ostatní fondy jsou plněny ze zisku na základě rozhodnutí valné hromady. 

5. Rezervní fond společnosti slouží v zákonem stanovené výši k úhradě ztrát společnosti. K opatře-
ním, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti, lze použít pouze tu část 
rezervního fondu, která byla vytvořena nad výši vyžadovanou těmito stanovami. O použití 
rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno 
dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valné hromady; nerozhodne-li valná hromada do 
dvou měsíců, platí, že použití rezervního fondu schválila. O způsobu čerpání všech ostatních fondů 
rozhoduje v plném rozsahu představenstvo společnosti. 

6. Způsob hospodaření se zřízenými fondy upravují vnitřní předpisy společnosti tak, aby odpovídal 
zájmům společnosti a byl v souladu s právními předpisy. 

Část pátá 
Zvýšení a snížení základního kapitálu 

XVIII. 
Zvýšení základního kapitálu 

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada při respektování pravidel stanovených 
obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích, občanským 
zákoníkem a těmito stanovami. 

2. Zvýšení základního kapitálu se provádí upsáním nových akcií, z vlastních zdrojů společnosti nebo 
kombinací těchto způsobů. Zvýšení základního kapitálu lze provést rovněž podmíněným 
způsobem. 

3. Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nové emise akcií, jen jestliže akcionáři zcela 
splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. 

4. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií třetí 
osobou. V takovém rozhodnutí valná hromada v souladu se zákonem o obchodních korporacích 
stanoví pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu tímto způsobem. 

5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho části v době určené ve 
stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady je upisovatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 
15 % ročně. 

XIX. 
Snížení základního kapitálu 

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada při respektování pravidel stanovených 
obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích, občanským 
zákoníkem a těmito stanovami. 

2. Snížení základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií nebo jiným zákonem 
předvídaným způsobem. V rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu musí být 
uvedeny nejméně veškeré náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a občanským 
zákoníkem pro příslušný způsob snížení základního kapitálu. Po snížení základního kapitálu nesmí 
základní kapitál klesnout pod zákonem předepsanou minimální hodnotu. 

3. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. 



 

Část šestá 
Zrušení a zánik společnosti 

XX. 
Zrušení a zánik společnosti 

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. 

2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 

3. Zániku společnosti předchází její likvidace, ledaže je společnost zrušena bez likvidace. 

XXI. 
Likvidace společnosti 

1. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný valnou hromadou.  

2. Likvidátor provede likvidaci v souladu s právními předpisy. 

XXII. 
Zrušení společnosti bez likvidace 

1. Společnost je zrušena bez likvidace v případech stanovených občanským zákoníkem a zákonem o 
obchodních korporacích. 

2. Společnost může být zrušena bez likvidace zejména v případě její přeměny uskutečněné podle 
zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. 

Část sedmá 
Závěrečná ustanovení 

XXII. 
Zveřejňování a internetové stránky 

1. Údaje a skutečnosti, které mají být podle těchto stanov nebo podle zákona zveřejněny, budou 
zveřejněny v Obchodním věstníku a případně též na internetových stránkách společnosti, pokud to 
ukládají tyto stanovy nebo tak rozhodne představenstvo. Tyto údaje a skutečnosti mohou být 
zveřejněny rovněž vyvěšením v sídle společnosti. 

2. Společnost zřídí internetové stránky s bezplatným přístupem, kde zveřejňuje údaje, které je povinna 
uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Na 
internetových stránkách společnosti se vždy zveřejní:  

a) údaj o firmě a sídle společnosti, 

b) údaj o zápisu společnosti do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky, 

c) identifikační číslo společnosti, 

d) údaj o existenci koncernu, 

e) pozvánka na valnou hromadu, jakož i návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na 
pořad valné hromady a stanovisko představenstva k nim, jestliže mají být podle zákona 
zveřejněny, 



 

f) jiné údaje, skutečnosti a listiny, jejichž zveřejnění na internetových stránkách společnosti 
vyžaduje zákon o obchodních korporacích. 

3. Publikované skutečnosti musí být předem schváleny představenstvem, které publikaci zajišťuje, 
nepověří-li tím určitou osobu. Za obsah a formu oznámení nese odpovědnost představenstvo. 

XXIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti, které nejsou výslovně upraveny v těchto stanovách, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy. 

2. Tyto stanovy lze změnit či doplňovat rozhodnutím valné hromady. 

3. Společnost se rozhodnutím valné hromady podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, 
a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích 
v obchodním rejstříku. 

4. Toto znění stanov bylo přijato rozhodnutím jediného akcionáře jednajícího při výkonu působnosti 
valné hromady ze dne … a nabylo účinnosti zápisem rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o 
obchodních korporacích jako celku do obchodního rejstříku. 

 


