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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
přijatých na 2. zasedání ZMH, konaném dne 12.12.2022 

 

15/2ZM/2022 - Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH, konaného dne 12. prosince 2022  

 

16/2ZM/2022 - Schválení programu 2. zasedání ZMH, konaného dne 12. prosince 2022 

 

17/2ZM/2022 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH, konaného dne  

                          12. prosince 2022 

 

18/2ZM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne  

                          17. října 2022 

 

19/2ZM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 2. ZMH 

 

20/2ZM/2022 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

                          veřejného pořádku ve městě Havířově 

 

21/2ZM/2022 - Koncepce prevence kriminality na období 2023-2027 v Havířově  

 

22/2ZM/2022 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu – návrh  

                          na rok 2023 

 

23/2ZM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město 

 

24/2ZM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1195/169, k. ú. Prostřední Suchá 

 

25/2ZM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1752, k. ú. Prostřední Suchá 

 

26/2ZM/2022 - Prodej částí pozemků parc. č. 1642/1 a parc. č. 1642/3, k.ú. Šumbark   

                          – změna usnesení  

 

27/2ZM/2022 - Záměr směnit část pozemku města, parc. č. 113/2 v k. ú. Bludovice                            

 

28/2ZM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 429/1, k. ú. Bludovice            

 

29/2ZM/2022 - Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Bludovice  

 

30/2ZM/2022 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova 

 

31/2ZM/2022 - Úvěr ve výši 200 mil. Kč – dodatek ke smlouvě o úvěru 

 

32/2ZM/2022 - Svěření pravomoci Radě města Havířova  

 

33/2ZM/2022 - Rozpočet města Havířova na rok 2023 

 

34/2ZM/2022 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 124. – 168.  

 

35/2ZM/2022 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury a snížení  

                          příspěvku na provoz PO na rok 2022  

 

36/2ZM/2022 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Sukova Havířov na rok 2022  
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37/2ZM/2022 - Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov na rok 2022  

 

38/2ZM/2022 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku na  

                          provoz, poskytnutí investičního příspěvku PO 

 

39/2ZM/2022 - Sloučení MŠ Moravská Havířov a ZŠ Moravská Havířov 

 

40/2ZM/2022 - Sloučení MŠ Balzacova Havířov a ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

 

41/2ZM/2022 - Sloučení MŠ Okružní Havířov a ZŠ Školní Havířov 

 

42/2ZM/2022 - Zrušení finančního zajištění veřejné zakázky na outsourcing pro MŠ 

 

43/2ZM/2022 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu  

                         rozpočtu PO města Havířova na období let 2024 a 2025 

 

44/2ZM/2022 - Odúčtování pohledávky z podrozvahové evidence města 

 

45/2ZM/2022 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2023 

 

46/2ZM/2022 - Schválení strategického dokumentu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb  

                          a souvisejících aktivit statutárního města Havířova  

 

47/2ZM/2022 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas se snížením  

                          příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku 

 

48/2ZM/2022 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2022 

 

49/2ZM/2022 - Splašková kanalizace - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace  

                          pro veřejnou potřebu na rok 2023 

 

50/2ZM/2022 - Vodovodní řad Dukla - Plán hospodářské činnosti při provozování vodovodu  

                          pro veřejnou potřebu na rok 2023 

 

51/2ZM/2022 - Uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě 1440/OKS/12 

 

52/2ZM/2022 - Určený člen zastupitelstva pro spolupráci na pořizování Územně plánovací  

                          dokumentace  

 

53/2ZM/2022 - Schválení strategického dokumentu Komunikační strategie statutárního města  

                          Havířova pro období 2022 – 2028 

 

54/2ZM/2022 - Vyřazení osobního automobilu 

 

55/2ZM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. – změna zakladatelské listiny společnosti  

 

56/2ZM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – změna zakladatelské listiny společnosti  

 

57/2ZM/2022 - Technické služby Havířov a.s. – změna stanov  

 

58/2ZM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – změna stanov společnosti 
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59/2ZM/2022 - ENVEZ, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady dne 14.12.2022  

 

60/2ZM/2022 - Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností  

                          s majetkovou účastí města 

 

61/2ZM/2022 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2022 

 

62/2ZM/2022 - Informativní zpráva o zahájení činnosti KV ZMH a schválení plánu činnosti  

                          na rok 2023 
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U S N E S E N Í 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 12.12.2022 

 

15/2ZM/2022 - Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH, konaného dne 12. prosince 2022___  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne  

12. prosince 2022 ve složení: 

 

Ing. Josef Bělica, MBA, primátor města Havířova 

Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Mgr. Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sport 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

16/2ZM/2022 - Schválení programu 2. zasedání ZMH, konaného dne 12. prosince 2022______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne  

12. prosince 2022 dle přílohy. 

 

 

17/2ZM/2022 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH, konaného dne  

                          12. prosince 2022____________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného 

dne 12. prosince 2022  

 

          Ing. Bohuslava MURASE (HpH) 

Mgr. Jiřího JEKLA (HAVÍŘOV SOBĚ) 
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18/2ZM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne  

                          17. října 2022_______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelky zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 17. října 2022 

 

 

19/2ZM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 2. ZMH________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

673/20ZM/2021 Výkup pozemků v majetku GasNet s.r.o. 

774/22ZM/2021 Návrh na poskytnutí investiční dotace – SK vzpírání Baník  

Havířov z.s. 

884/26ZM/2022 Zřízení práva stavby k částem pozemků ve vlastnictví města 

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

878/26ZM/2022 Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitého majetku města a 

jeho finanční zajištění 

920/27ZM/2022 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích v k. ú. Horní Dolce 

921/27ZM/2022 Nabytí částí pozemků parc. č. 1017, 1018, 1019, k. ú. Bludovice 

922/27ZM/2022 Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci SSRZ Havířov 

928/27ZM/2022 Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Sukova Havířov na rok 2022 

929/27ZM/2022 Poskytnutí investičního příspěvku – ZŠ Moravská Havířov 

930/27ZM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10  

934/27ZM/2022 Žádost o změnu v projektu a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě  

o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů 

935/27ZM/2022 Smlouvy o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“  

936/27ZM/2022 Schválení strategického dokumentu „Adaptační strategie na změnu 

klimatu města Havířova“  
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20/2ZM/2022 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

                          veřejného pořádku ve městě Havířově__________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informace o stavu a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  

a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - říjen 

2022 dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e   

 

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov 

 

1. ve výši 252 000,- Kč 

    na úhradu nákladů na přemístění úsekového měření rychlosti z Národní třídy  

    na ul. Padlých hrdinů v Havířově-Životicích   

 

2. ve výši 60 000,- Kč 

    na pořízení zařízení SYDO Traffic Scan pro předávání registračních značek  

    z úsekových měření PČR    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a 

ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu 

úprav rozpočtu V. na rok 2022 

  

 

21/2ZM/2022 - Koncepce prevence kriminality na období 2023-2027 v Havířově____________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

Koncepci prevence kriminality statutárního města Havířova na období 2023 – 2027 

dle Přílohy č. 1  

 

u k l á d á 

 

každoročně předkládat průběžné plnění úkolů, cílů a priorit, včetně návrhu  

Akčního plánu na následující rok       

          Z: ředitel MP  

T: 12/2023 

 

 

 

 



 
Usnesení z 2. zasedání ZMH 

konaného dne 12.12.2022 

8 

22/2ZM/2022 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu – návrh  

                          na rok 2023_________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2023 včetně finančního plánu údržby 

domovního fondu města Havířova na r. 2023 dle příloh č. 1 a č. 2 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení na investice do domovního fondu 

města Havířova na rok 2023 dle přílohy č. 3 

 

 

23/2ZM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

prodej části pozemku parc. č. 3562/1, nově dle geometrického plánu označenou jako 

parc. č. 3562/6,  zahrada o výměře 48 m2, k. ú. Havířov-město, z vlastnictví statutárního 

města Havířova do vlastnictví manželů R. N. a M. N., bytem ……… 

………………………….., za účelem rozšíření zahrady, za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 15.528,00 Kč (tj. 323,50 Kč/m2) s připočtením nákladů 3.521,00 Kč 

za zpracování znaleckého posudku činí kupní cena celkem 19.049,00 + DPH ve výši 

platné ke dni povinnosti přiznat daň  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                               

Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31. 3. 2023 

 

 

24/2ZM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1195/169, k. ú. Prostřední Suchá___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

prodej pozemku parc. č. 1195/169, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. 

Prostřední Suchá, z vlastnictví prodávajícího statutárního města Havířova do vlastnictví 

kupujícího pana S. T., bytem ……………………………………., za účelem 
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majetkového vypořádání  prodávaného pozemku pod částí stavby garáže, která je ve 

vlastnictví kupujícího, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši  

3 250,00 Kč (tj. 650,00 Kč/m2) s připočtením nákladů 3 146,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku činí kupní cena celkem 6 396,00 Kč + DPH  ve výši platné ke dni 

povinnosti přiznat daň  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy  

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

 

Z: vedoucí EO 

T: 28.02.2023 

 

 

25/2ZM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1752, k. ú. Prostřední Suchá__________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 1752, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře cca 34 m2 v k. ú. Prostřední Suchá, z vlastnictví prodávajícího statutárního 

města Havířova do vlastnictví kupujících Ing. O. Š. a J. Š., bytem ……………….., 

………………………, za účelem scelení pozemků parc. č. 1750/2, parc. č. 1753/2 a 

parc. č. 1754/1, které jsou ve vlastnictví kupujících 

 

 

26/2ZM/2022 - Prodej částí pozemků parc. č. 1642/1 a parc. č. 1642/3, k.ú. Šumbark   

                          – změna usnesení____________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 805/18ZM/2013 ze dne 25.3.2013 

v části:  

na prodávaném pozemku nesmí být postaveny žádné stavby (např. plot, zpevněná 

plocha) a bude využíván pro výsadbu stromů a změnu ujednání Článku VIII., odst. 1 

Kupní smlouvy č. 598/OSM/2013 ze dne 29.05.2013 uzavřené mezi prodávajícím 

statutárním městem Havířov a kupujícími P. V. a Š. N.: Kupující se zavazují, že na 

prodávaných pozemcích parc. č. 1642/23 a 1642/22, k. ú. Šumbark neumístí žádné 

stavby (např. plot, zpevněná plocha), nezmění účel využití kupovaných pozemků a že 

tyto pozemky budou využívány pouze pro výsadbu stromů 
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27/2ZM/2022 - Záměr směnit část pozemku města, parc. č. 113/2 v k. ú. Bludovice__________                            

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

záměr směnit v k. ú. Bludovice část pozemku parc. č. 113/2, ve vlastnictví statutárního 

města Havířova,  v rozsahu čtyř stávajících parkovacích míst o výměře cca 60 m2, za 

část pozemku parc. č. 113/10, ve vlastnictví společnosti B4B INKASSO s.r.o., se sídlem 

Kollárova 1653/2b, Havířov-Podlesí, IČO: 26794845, v rozsahu čtyř stávajících 

parkovacích míst o výměře cca 60 m2, za účelem zajištění přístupu k veřejné nabíjecí 

stanici pro elektromobily ve vlastnictví společnosti B4B INKASSO s.r.o., umístěné na 

budově sídla společnosti B4B INKASSO s.r.o., přiléhající ke směňované části pozemku 

parc. č. 113/2        

 

 

28/2ZM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 429/1, k. ú. Bludovice_______________________             

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e     

 

prodej části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 429/1 ostatní plocha, o výměře 84 m2, 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 5151-128/2022, z vlastnictví prodávajícího 

statutárního města Havířova do vlastnictví kupujícího pana P. S., bytem ……….. 

…………………., za účelem scelení přilehlých nemovitostí u restaurace na ul. V Zátiší 

1626/2, Havířov-Podlesí, za cenu v místě a čase obvyklou 442,00 Kč/m2, která při 

výměře 84 m2 činí 37.128,00 Kč a s připočtením nákladů na vyhotovení geometrického 

plánu ve výši 5.200,00 Kč, je kupní cena stanovena celkem částkou 42.328,00 Kč + DPH 

ve výši platné ke dni povinnosti přiznat daň            

  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy   

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením   

    

 Z: vedoucí EO 

                                                                                                                      T: 31. 3. 2023 

 

 

29/2ZM/2022 - Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Bludovice______________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  
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n e s c h v a l u j e 

 

nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 2827/15, k. ú. 

Bludovice, zapsaný na LV č. 2759 do vlastnictví statutárního města Havířova na základě 

řízení o pozůstalosti po zůstaviteli P. K. vedeném Mgr. P. V. soudní komisařkou, 

pověřenou Okresním soudem v Karviné pod sp. zn. 36 D 1190/2022 

  

u k l á d á 

 

odboru vnitra a živnostenského úřadu vyhotovit písemné sdělení soudní komisařce 

v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                               Z: vedoucí OVŽU 

                                                                                                               T: 31. 12. 2022 

 

 

30/2ZM/2022 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Zásady participativního rozpočtu města Havířova s účinností od 01.01.2023 ve znění 

přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

 

31/2ZM/2022 - Úvěr ve výši 200 mil. Kč – dodatek ke smlouvě o úvěru_____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

s c h v a l u j e  

 

uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru ze dne 30.9.2019 (reg. č. 99023568046) se 

společností Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07  Praha 1, IČ: 

45317054, ve znění přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem dodatku ke Smlouvě o 

úvěru ze dne 30.9.2019 (reg. č. 99023568046) se společností Komerční banka, a.s., se 

sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07  Praha 1, IČ: 45317054, ve znění přílohy  

č. 2 

 

u k l á d á 

 

zajištění uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru 

Z: vedoucí EO 

    T: prosinec 2022 
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32/2ZM/2022 - Svěření pravomoci Radě města Havířova________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s v ě ř u j e  

 

Radě města Havířova pravomoc schvalovat rozpočtová opatření (§ 84 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) v období od posledního 

zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2022 do konání prvního jednání RMH v 

roce 2023. Svěřením této pravomoci Radě města Havířova se neruší pravomoci svěřené 

Radě města Havířova ze dne 23.9.2013 usn. č. 952/20/ZM/2013 (Rada města Havířova 

je tak oprávněna schvalovat rozpočtová opatření, která se týkají přijetí dotací ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko přijatých na účet města Havířova, u nichž musí město bezodkladně 

zabezpečit jejich neprodlený transfer jiným subjektům, tj. konečným příjemcům dotací 

nebo zapracování do příjmů a výdajů rozpočtu organizačních jednotek Magistrátu města 

Havířova). 

 

 

33/2ZM/2022 - Rozpočet města Havířova na rok 2023___________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Rozpočet města Havířova na rok 2023 v členění: 

 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 347 223,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 315 677,00 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 59 671,00 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 000,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 969 875,00 tis. Kč 

    
2) Výdaje celkem (a> + b>) 2 672 438,00 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 251 449,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 780,00 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 19 382,00 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 379 255,00 tis. Kč 

 odbor organizační 355 494,00 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 5 459,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 434 572,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 132 884,00 tis. Kč 

 ekonomický odbor 888 654,00 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 34 969,00 tis. Kč 

 

 

    
b) příspěvky a dotace organizacím 420 989,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 944,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 1 280,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 139,00 tis. Kč 



 
Usnesení z 2. zasedání ZMH 

konaného dne 12.12.2022 

13 

 MŠ E. Holuba 1 582,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 95,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 349,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 945,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 666,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 320,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská        2 180,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 2 017,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 45,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 3 371,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 350,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 945,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 141,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 105,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 45,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 169,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 1 002,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 55,00 tis. Kč 

 MŠ "U kamarádů"  1 530,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 90,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 513,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 834,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 4 620,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 90,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 5 521,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 473,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 703,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 85,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 147,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 250,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 271,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 3 663,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 80,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 473,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 311,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 861,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 4 434,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 273,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 980,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 833,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 490,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 190,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 294,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 201,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 786,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 38 969,00 tis. Kč 
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     z toho: investiční příspěvek 2 800,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 28 430,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 48 513,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
13 000,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 46 775,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 87 138,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 8 000,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 55 340,00 tis. Kč 

    
3) Financování celkem +325 215,00 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +42 350,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -35 295,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +318 160,00 tis. Kč 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

a) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských aktivit, 

Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně prospěšných 

aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

pořádku ve městě Havířov (dále jen „Fond bezpečnosti“), Sociálního fondu do rozpočtu 

města Havířova na rok 2023 dle Přílohy č. 1 

b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2023 dle Přílohy č. 1 

 

 

34/2ZM/2022 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 124. – 168._____  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 124., 125., 126., 127., 163., 164., 165., 166., 167. a 168.,   

dle Přílohy č. 1, 

rozpis rozpočtových úprav V. na rok 2022, dle Přílohy č. 1, 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 128. – 162., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 124. – 168. tyto nové závazné ukazatele  

    rozpočtu města Havířova na rok 2022: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 725 397,23 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 281 097,70 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 96 114,03 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 914,75 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 347 270,75 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 151 140,43 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 600 834,67 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 935,95 tis. Kč 
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 odbor školství a kultury 19 719,67 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 507 494,75 tis. Kč 

 odbor organizační 324 172,62 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 884,19 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 401 589,35 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 108 188,40 tis. Kč 

 odbor ekonomický 1 172 022,74  tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 61 827,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 550 305,76 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 3 074,95 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 209,84 tis. Kč 

 MŠ ČSA 963,67 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 977,94 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 934,79 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 897,47 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 66,67 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 267,37 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 210,46 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 65,04 tis. Kč 

 MŠ Okružní 3 276,20 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 3 964,35 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 89,54 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 408,40 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 292,07 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 858,81 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,40 tis. Kč 

 MŠ Sukova 3 232,40 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 862,57 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 875,97 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 200,07 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 863,88 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 4 049,77 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 145,08 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 227,21 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,84 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 6 575,52 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 268,55 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 610,20 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 133,64 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 741,20 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 115,68 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 112,44 tis. Kč 
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      z toho: investiční příspěvek 69,94 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 6 837,49 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 217,31 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 167,72 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 74,84 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 7 697,92 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 97,71 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 7 835,59 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,04 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  4 422,88 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 465,48 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 299,98 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 375,90 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11 647,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 138,54 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 343,84 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,14 tis. Kč 

 ZŠ Školní 5 774,70 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 78,11 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 471,05 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 72,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 8 385,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 122,21 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 259,20 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 87 400,01 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 8 000,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 956,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 49 112,31 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
27 944,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 66 128,38 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 83 427,20 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 17 380,51 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 73 716,90 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +425 743,20 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +86 141,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +406 737,20 tis. Kč 
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35/2ZM/2022 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury a snížení  

                          příspěvku na provoz PO na rok 2022____________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

I. 

zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2022, a to 

formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města na 

dofinancování mzdových prostředků včetně zákonných odvodů z důvodu změny 

nařízení vlády od 1. 9. 2022 takto:  

 

1. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

    ve výši 5 380,00 Kč 

2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

    ve výši 4 830,00 Kč  

3. Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

    IČO: 61988723 ve výši 11 270,00 Kč  

4. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková  

    organizace, IČO: 70958165 ve výši 1 350,00 Kč  

5. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres  

    Karviná, IČO: 61988600 ve výši 5 380,00 Kč  

6. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková  

    organizace, IČO: 62331248 ve výši 10 430,00 Kč  

7. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

    IČO: 48805475 ve výši 2 790,00 Kč 

8. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková  

    organizace, IČO: 70958131 ve výši 32 270,00 Kč 

9. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

    organizace, IČO: 48805271 ve výši 29 250,00 Kč  

10. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov- 

      Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 3 400,00 Kč 

11. ASTERIX – středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  

      IČO: 75085747 ve výši 24 930,00 Kč 

 

II.  

snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím na rok 2022 z důvodu 

nevyčerpaných přidělených prostředků na plavání takto: 

 

1. Základní škole Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  

    organizace, IČO: 70958122 ve výši 36 900,00 Kč  

2. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

    IČO: 48805513 ve výši 8 800,00 Kč 

3. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková  

    organizace, IČO: 70958165 ve výši 12 900,00 Kč  

4. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

    IČO: 48805424 ve výši 6 900,00 Kč  

5. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

    okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 7 600,00 Kč 

6. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

    IČO: 48805475 ve výši 5 600,00 Kč  
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7. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov –  

    Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 6 500,00 Kč  

8. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230  

    ve výši 40 500,00 Kč  

 

III. 

snížení příspěvku na provoz na rok 2022 Základní škole a Mateřské škole s polským 

jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 

75027577 z důvodu změny podmínek dofinancování mzdových nákladů na školníka ve 

výši 72 200,00 Kč    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2022 výše 

uvedená usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: prosinec 2022 

 

 

36/2ZM/2022 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Sukova Havířov na rok 2022 _____________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a,  

IČO: 65890710 zvýšení příspěvku na provoz ve výši 1 401 399,00 Kč na pokrytí náhrad 

mezd včetně zákonných odvodů 4 zaměstnanců v rámci ukončeného soudního řízení 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz dle výše uvedeného 

návrhu usnesení do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2022 příspěvkové organizaci MŠ 

Sukova Havířov 

Z: vedoucí EO 

T: prosinec 2022 

 

 

37/2ZM/2022 - Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov na rok 2022_______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice 

Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 zvýšení příspěvku na provoz ve výši 

147 000,00 Kč na pořízení základního IT vybavení na zajištění chodu školy, a to 

z důvodu kybernetického útoku 
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u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz dle výše uvedeného 

návrhu usnesení do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2022 příspěvkové organizaci ZŠ a 

MŠ Frýdecká Havířov 

Z: vedoucí EO 

T: prosinec 2022 

 

 

38/2ZM/2022 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku na  

                          provoz, poskytnutí investičního příspěvku PO____________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkovým organizacím města: 

 

I. zvýšení příspěvku na provoz na školení v rámci pořízení účetního programu  

   GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

 

1. Základní škole a Mateřské škola Havířov – Životice Zelená, příspěvková  

    organizace, IČO: 75027569 ve výši 7 986,00 Kč včetně DPH 

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková  

    organizace, IČO: 48805289 ve výši 7 986,00 Kč včetně DPH 

 

II. poskytnutí investičního příspěvku na pořízení účetního programu  

    GORDIC – produkt GINIS    Express SQL takto: 

 

1. Základní škole a Mateřské škola Havířov – Životice Zelená, příspěvková  

    organizace, IČO: 75027569 ve výši 71 999,84 Kč včetně DPH 

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková  

    organizace, IČO: 48805289 ve výši 94 513,58 Kč včetně DPH 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2022 výše 

uvedené usnesení dle bodů I. – II. 

                                Z: vedoucí EO 

                                T: prosinec 2022 

 

 

39/2ZM/2022 - Sloučení MŠ Moravská Havířov a ZŠ Moravská Havířov___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o 

 

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 
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1. sloučit Mateřskou školu Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková 

organizace, IČO: 61988588 a Základní školu Havířov – Šumbark Moravská 29/497 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131, a to s účinností od 1. 1. 2023, 

 

2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, 

příspěvková organizace, IČO: 61988588, zanikne, a to s účinností ke dni 1. 1. 2023, 

 

3. že přejímající organizací se stane Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 

29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131, a to s účinností od 1. 

1. 2023, 

 

4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřské školy 

Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 

přejdou dnem sloučení na přejímající Základní školu Havířov – Šumbark Moravská 

29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131       

 

s c h v a l u j e 

 

dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 1. 1. 2019 Základní škole Havířov – Šumbark 

Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131, a to:  

 

změnu a rozšíření Článku II Název, sídlo, identifikační číslo organizace takto: 

 

se mění bod 1. Název: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská, 

příspěvková organizace 

             Zkrácený název: ZŠ a MŠ Moravská Havířov 

 

se rozšiřuje o bod 6. Odloučené pracoviště:  

   Moravská 404/14, Havířov-Šumbark, 736 01 

   U Školy 145/17, Havířov – Dolní Suchá, 735 64 

 

změnu a rozšíření Článku IV Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace takto: 

se rozšiřuje o bod 2.5. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně 

závazných právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání 

 

se rozšiřuje o bod 2.6. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, 

školení, zájmové kroužky atd.) a kulturních činností 

 

u k l á d á 

 

odboru právních služeb vyhotovení dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne  

1. 1. 2019 Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

          Z: vedoucí OPS 

          T: prosinec 2022 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2023 zvýšení 

příspěvku na provoz ZŠ Moravská Havířov o schválený příspěvek na provoz na rok 2023 

zaniklé příspěvkové organizace MŠ Moravská Havířov s účinnosti od 1. 1. 2023  

 

          Z: vedoucí EO 

          T: leden 2023 

 

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury zveřejnit: 

1. v Ústředním věstníku ČR sloučení příspěvkové organizace Mateřskou školu  

    Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 a  

    Základní školu Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková  

    organizace, IČO: 70958131, a to s účinností od 1. 1. 2023, 

2. v informační systému ROS-IAIS (Registr osob – integrovaný agendový 

    informační systém) změnu sídla a statutárního zástupce 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: leden 2023 

 

 

40/2ZM/2022 - Sloučení MŠ Balzacova Havířov a ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí___________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o 

 

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. sloučit Mateřskou školu Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190,  

    IČO: 61988685 a Základní školu F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková  

    organizace, IČO: 61988723, a to s účinností od 1. 1. 2023, 

 

2. že příspěvková organizace Mateřskou školu Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190,  

    IČO: 61988685, zanikne, a to s účinností ke dni 1. 1. 2023 

 

3. že přejímající organizací se stane Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí,  

    příspěvková organizace, IČO: 61988723, a to s účinností od 1. 1. 2023, 

 

4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřské školy  

    Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 přejdou dnem sloučení na  

    přejímající Základní školu F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková  

    organizace, IČO: 61988723       

 

s c h v a l u j e 

 

dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 1. 1. 2019 Základní škole F. Hrubína Havířov – 

Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723, a to:  
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změnu a rozšíření Článku II Název, sídlo, identifikační číslo organizace takto: 

 

se mění bod 1.  Název:  Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 

       Zkrácený název: ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí 

 

se rozšiřuje o bod 6. Odloučené pracoviště:  

             Balzacova 1190/2, Havířov – Podlesí, 736 01 

                       Kosmonautů 1319/4, Havířov-Podlesí, 736 01 

 

změnu a rozšíření Článku IV Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace takto: 

 

se mění bod 2.2. zajištění stravování dětí, žáků a studentů základních a středních škol 

v době jejich pobytu ve škole 

 

se rozšiřuje o bod 2.5. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně 

závazných právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání 

 

se rozšiřuje o bod 2.6. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, 

školení, zájmové kroužky atd.) a kulturních činností 

 

se mění bod 3. 1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků  

 

u k l á d á 

 

odboru právních služeb vyhotovení dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne 1. 1. 2019 

Základní škole F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 

          Z: vedoucí OPS 

          T: prosinec 2022 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2023 zvýšení 

příspěvku na provoz ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí o schválený příspěvek na provoz 

na rok 2023 zaniklé příspěvkové organizace MŠ Balzacova Havířov s účinnosti od 1. 1. 

2023  

          Z: vedoucí EO 

          T: leden 2023 

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury zveřejnit: 

1. v Ústředním věstníku ČR sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola  

    Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 a Základní školu F.  

    Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723, a to   

    s účinností od 1. 1. 2023, 

                         2. v informační systému ROS-IAIS (Registr osob – integrovaný agendový  

    informační systém) změnu sídla a statutárního zástupce 

 

Z: vedoucí OŠK  

T: leden 2023 
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41/2ZM/2022 - Sloučení MŠ Okružní Havířov a ZŠ Školní Havířov________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o 

 

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. sloučit Mateřskou školu Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070 IČO: 70958297 a  

    Základní školu Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

    organizace IČO: 70958149, a to s účinností od 1. 7. 2023, 

 

2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070  

    IČO: 70958297, zanikne, a to s účinností ke dni 1. 7. 2023, 

 

3. že přejímající organizací se stane Základní škola Havířov – Šumbark  

   Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958149, a to  

   s účinností od 1. 7. 2023, 

 

4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřská škola  

    Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070 IČO: 70958297 přejdou dnem sloučení na  

    přejímající Základní školu Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

    příspěvková organizace IČO: 70958149  

 

s c h v a l u j e 

 

dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 1. 1. 2019 Základní škole Havířov – Šumbark 

Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958149, a to: 

 

změnu a rozšíření Článku II Název, sídlo, identifikační číslo organizace takto: 

 

se mění bod 1.  Název: Základní škola a Mateřská škola Školní 1/814 Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace 

                         Zkrácený název: ZŠ a MŠ Školní 1, Havířov 

 

se rozšiřuje o bod 6. Odloučené pracoviště: Okružní 1a/1070, Havířov-Šumbark, 736 

01 U Jeslí 4/894, Havířov-Šumbark, 736 01 

 

změnu a rozšíření Článku IV Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace takto: 

 

se mění bod 2.2. zajištění stravování dětí a žáků základní školy v době jejich pobytu ve 

škole 

 

se rozšiřuje o bod 2.5. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně 

závazných právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání 

 

se rozšiřuje o bod 2.6. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, 

školení, zájmové kroužky atd.) a kulturních činností 
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u k l á d á 

 

odboru právních služeb vyhotovení dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne 1. 1. 2019 

Základní škole Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace  IČO: 70958149 

          Z: vedoucí OPS 

          T: červen 2023 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu na rok 2023 zvýšení 

příspěvku na provoz ZŠ Školní Havířov o schválený příspěvek na provoz na rok 2023 

zaniklé příspěvkové organizace s účinnosti od 1. 7. 2023 MŠ Okružní Havířov 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: červen 2023 

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury zveřejnit: 

1. v Ústředním věstníku ČR sloučení příspěvkové Mateřskou školu Havířov –  

    Šumbark Okružní 1a/1070 IČO: 70958297 a Základní školu Havířov – Šumbark  

    Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958149, a to  

    s účinností od 1. 7. 2023, 

2. v informační systému ROS-IAIS (Registr osob – integrovaný agendový  

    informační systém) změnu sídla a statutárního zástupce 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: červenec 2023 

 

 

42/2ZM/2022 - Zrušení finančního zajištění veřejné zakázky na outsourcing pro MŠ_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zrušení usnesení č. 893/26ZM/2022 ze dne 20.6.2022 týkající se budoucího finanční 

zajištění veřejné zakázky na outsourcing, a to na zajištění služeb a správy IT v celkové 

předpokládané výši 3 581 680,00 Kč včetně DPH pro příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Havířov uvedené v příloze č. 1  
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43/2ZM/2022 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu  

                         rozpočtu PO města Havířova na období let 2024 a 2025_____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2024 a 2025, dle 

příloh č. 1 až č. 3 

 

 

44/2ZM/2022 - Odúčtování pohledávky z podrozvahové evidence města___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

odúčtování pohledávky za náklady na cizí žáky ve výši 1 524 625,35 Kč za školní roky 

2002/2003–2004/2005 z podrozvahové evidence města 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2022 

 

 

45/2ZM/2022 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2023 

 

Zatupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2023 dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu 

 

 

46/2ZM/2022 - Schválení strategického dokumentu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb  

                          a souvisejících aktivit statutárního města Havířova_______________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

strategický dokument Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2023-2025 dle přílohy č. 1 
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47/2ZM/2022 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas se snížením  

                          příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

snížení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvkové organizaci,  

Havířov – Město, Jaroslava Seiferta 1530/14 (IČO: 75139243) o částku 5.000.000 Kč a 

poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5.000.000 Kč  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 5.000.000 Kč a 

poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5.000.000 Kč do návrhu úprav rozpočtu V. 

na rok 2022 výše uvedené příspěvkové organizaci 

Z: ředitel DSH  

T: prosinec 2022 

 

 

48/2ZM/2022 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2022____________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, navýšení příspěvku na provoz o 

nutné pokrytí všech nákladů vzniklých v roce 2022 příspěvkové organizaci ve výši 3 

500 tis. Kč, 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz o 3 500 tis. Kč do 

návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2022 výše uvedené příspěvkové organizaci. 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: prosinec 2022 

 

 

49/2ZM/2022 - Splašková kanalizace - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace  

                          pro veřejnou potřebu na rok 2023______________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 

2023, dle přílohy 
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50/2ZM/2022 - Vodovodní řad Dukla - Plán hospodářské činnosti při provozování vodovodu  

                          pro veřejnou potřebu na rok 2023______________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán hospodářské činnosti při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu na rok 

2023, dle přílohy 

 

         

51/2ZM/2022 - Uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě 1440/OKS/12____________________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 1440/OKS/12 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 1 k Servisní 

smlouvě č. 1440/OKS/12 

 

u k l á d á 

 

odboru komunálních služeb předložit k podpisu dodatek č. 1 k Servisní smlouvě  

č. 1440/OKS/12 v souladu s tímto usnesením 

                                                                                              Z: vedoucí OKS 

                                                                                              T: 12/2022 

 

 

52/2ZM/2022 - Určený člen zastupitelstva pro spolupráci na pořizování Územně plánovací  

                          dokumentace_______________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

u r č u j e 

 

pro volební období 2022 – 2026 určeného člena zastupitelstva pana L. L. pro 

spolupráci na pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn, na základě 

ustanovení § 47 odst.1, § 51 odst.1 a 3, § 53 odst.1, § 55b odst.7  

a § 67 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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53/2ZM/2022 - Schválení strategického dokumentu Komunikační strategie statutárního města  

                          Havířova pro období 2022 – 2028______________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

strategický dokument Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 

2022 - 2028 dle přílohy č. 1 a 2 

 

 

54/2ZM/2022 - Vyřazení osobního automobilu_________________________________________ 

 

Zastupitelstva města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města (ZS/7/ZMH/2014) vyřazení 

dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč/ks ve správě ORG 06-

organizační odbor služební osobní automobil Volswagen Kombi M1,multivan RZ 6T4 

0533 VIN WV2ZZZ7HZAH214577 z roku 2009 v pořizovací ceně 1 067 451,00 Kč a 

zůstatkové ceně k 30.09.2022 ve výši 9 474,00 Kč formou prodeje prodejci automobilů. 

 

 

55/2ZM/2022 - Městská realitní agentura, s.r.o. – změna zakladatelské listiny společnosti____  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

dle § 84 odst. 2. písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

1. změny zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,  

    se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané  

    v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631,  

    (dále jen „společnost MRA, s.r.o.“) dle přílohy  č. 1 

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti MRA, s.r.o. dle přílohy č. 2 

 

 

56/2ZM/2022 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – změna zakladatelské listiny společnosti__  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

dle § 84 odst. 2. písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 
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1. změny zakladatelské listiny společnosti Restaurace Radnice Havířova, s.r.o., se  

    sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v  

    obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305,  

    (dále jen „společnost RRH, s.r.o.“) dle přílohy č. 1 

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti RRH, s.r.o. dle přílohy č. 2 

 

 

57/2ZM/2022 - Technické služby Havířov a.s. – změna stanov____________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

1. změny stanov společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská  

    1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku  

    vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1664 (dále jen  

    „společnost TSH, a.s.“)  dle Přílohy č. 1 

2. nové znění stanov společnosti společnost TSH, a.s. dle Přílohy č. 2  

 

 

58/2ZM/2022 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – změna stanov společnosti__________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

1. změny stanov společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem  

    Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané   

    v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce  

    1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“)  dle Přílohy č. 1 

2. nové znění stanov společnosti společnost HTS, a.s. dle Přílohy č. 2 

 

 

59/2ZM/2022 - ENVEZ, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady dne 14.12.2022__  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu stanov společnosti ENVEZ, a.s., se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – 

Město, IČO 07334214 (dále „Společnost“) dle návrhu stanov Společnosti ve znění 

Přílohy č. 1 
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u k l á d á 

 

v souladu s ust. §84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zástupci města v bodě 2. pořadu jednání valné hromady hlasovat pro změnu Stanov dle 

návrhu stanov Společnosti ve znění Přílohy č. 1 

 

 

60/2ZM/2022 - Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností  

                          s majetkovou účastí města____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

d e l e g u j e 

 

podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů pro volební období 2022/2026 na valné hromady společností, v 

nichž má město majetkovou účast, tyto zástupce města: 

1. ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081: 

    Ing. Ondřeje Baránka, náhradníka Ing. Bohuslava Niemiece 

2. Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287: 

    Ing. Bohuslava Niemiece, náhradníka Ing. Ondřeje Baránka 

3. CEVYKO a.s., IČO 08599254: 

    Mgr. Janu Feberovou, náhradníka Mgr. Stanislavu Goreckou 

4. ENVEZ, a.s., IČO 07334214: 

    Ing. Ondřeje Baránka, náhradníka Ing. Bohuslava Niemiece 

 

z m o c ň u j e 

 

primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města na valné 

hromady a určení osoby pověřené zastupováním za město na valné hromadě 

 

u k l á d á 

   

1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady   

    závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné  

    hromadě 

2. delegovaným zástupcům města na valné hromady předkládat na nejbližším  

    zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady 

 

 

61/2ZM/2022 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2022_______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r u š í  

 

v rámci usnesení Zastupitelstva města Havířova čís. 944/27ZM/2022 ze dne 19.9. 2022 

poskytnutí věcného daru z fondu primátora města v hodnotě do 25 tis. Kč organizaci 

Dětské centrum Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, IČ: 68177992 
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s c h v a l u j e 

 

poskytnutí věcného daru z fondu primátora města do 25 tis. Kč organizaci Dětské 

centrum Pluto, příspěvková organizace, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 900/8, 

IČ: 08389624. 

 

u k l á d á 

 

informovat výše uvedený právní subjekt a zabezpečit realizaci.  

                                               

                                                                                                           Z: vedoucí KP 

                                                                                                           T: 30. 12. 2022 

 

                                                 

62/2ZM/2022 - Informativní zpráva o zahájení činnosti KV ZMH a schválení plánu činnosti  

                          na rok 2023_________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zahájení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova včetně zápisu č. 

1/2022 z úvodní schůze. 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2023 dle Přílohy č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA e.p.               Ing. Ondřej BARÁNEK e.p. 

primátor města       náměstek primátora 

         pro ekonomiku a správu majetku 

 

 



































































































 

 
   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

2. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 12. prosince 2022 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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P R O G R A M 
2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 12.12.2022  

 
01. Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH, konaného dne 12. prosince 2022  

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 
 

 

 
02. Schválení programu 2. zasedání ZMH, konaného dne 12. prosince 2022 

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                       Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   

 
 

 

 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH, konaného dne 12.12.2022 
 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                       Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   

 
 

 

 

04. Zpráva o ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 17. října 2022 

        
Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 
 

 

 
05. Kontrola plnění usnesení pro 2. zasedání ZMH 

 
Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                       Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
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06. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného  

      pořádku ve městě Havířově 
 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor statutárního města Havířova 
      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

 

 

 

 

 

07. Koncepce prevence kriminality na období 2023-2027 v Havířově  
 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor statutárního města Havířova 
      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

                          Bc. Monika Krpelíková, projektový manažer MP Havířov  

 

 

 

 

 

08. Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu – návrh  

      na rok 2023 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval: Marek Klimša, vedoucí investičně-provozního odboru společnosti MRA, s.r.o. 

                          Ing. Jiří Volný, vedoucí ekonomického odboru společnosti MRA, s.r.o. 

 

 

 

 

09. Prodej části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město 

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                           Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

10. Prodej pozemku parc. č. 1195/169, k. ú. Prostřední Suchá 

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                           Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO 
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11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1752, k. ú. Prostřední Suchá 

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                           Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

12. Prodej částí pozemků parc. č. 1642/1 a parc. č. 1642/3, k.ú. Šumbark – změna usnesení  

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                           Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

13. Záměr směnit část pozemku města, parc. č. 113/2 v k. ú. Bludovice                            

                                                                                                   

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                           Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO  
 
 

 

 

14. Prodej části pozemku parc. č. 429/1, k. ú. Bludovice             

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO   

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                           Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

 

15. Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Bludovice 

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                           Zuzana Vojtková, referent oddělení správy majetku EO 
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16. Zásady participativního rozpočtu města Havířova 

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                           Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO 

                           Lucie Rybářová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

 

 

 

 

17. Úvěr ve výši 200 mil. Kč – dodatek ke smlouvě o úvěru 

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 
 

 

 

 

18. Svěření pravomoci Radě města Havířova  

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

 
 

 

 

 

19. Rozpočet města Havířova na rok 2023 

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku   

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                           Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

                           Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

                           Lucie Rybářová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO 

 

 

 

 

 

20. Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 124. – 168. 

 

      Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                           Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO 

                           Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  
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21. Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury a snížení  

      příspěvku na provoz PO na rok 2022  

 

      Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

      Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury 

                          Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství    

                          Alena Poláčková, referent oddělení školství  

 

 

 

 

22. Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Sukova Havířov na rok 2022  

 

      Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

      Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                          Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství  

 

 

 

 

23. Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov na rok 2022  

 

      Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

      Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                          Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství  

 

 

 

 

 

24. Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku na provoz,  

      poskytnutí investičního příspěvku PO 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

      Zpracoval:  Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                           Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství 

 

 

 

 

 

25. Sloučení MŠ Moravská Havířov a ZŠ Moravská Havířov 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

      Zpracoval:  Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury 

                           Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství  

                           Alena Poláčková, referent školství, státní rozpočet 
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26. Sloučení MŠ Balzacova Havířov a ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

      Zpracoval:  Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury 

                           Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství  

                           Alena Poláčková, referent školství, státní rozpočet 

 

 

 

 

27. Sloučení MŠ Okružní Havířov a ZŠ Školní Havířov 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

      Zpracoval:  Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury 

                           Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství    

                           Alena Poláčková, referent oddělení školství   

 

 

 

 

28. Zrušení finančního zajištění veřejné zakázky na outsourcing pro MŠ 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

      Zpracoval:  Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                           Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství  

                           Gabriela Jandová, investiční referent odboru školství a kultury  

                           Andrea Miavcová, investiční referent odboru školství a kultury  

 

 

 

 

29. Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu  

      rozpočtu PO města Havířova na období let 2024 a 2025 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

      Zpracoval:  Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

               Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství  

               Alena Poláčková, referent školství, státní rozpočet 

                           Bc. Magdaléna Zlámalová, referent školství, státní rozpočet 

 

 

 

30. Odúčtování pohledávky z podrozvahové evidence města 

 

      Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

      Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                          Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství 

   Kristina Jančarová, referent oddělení školství  
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31. Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2023 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

                           Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sport    

      Zpracoval:  Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury 

                           Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

                           Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka MKS Havířov 

                           Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov 

                           Ing. Lucie Šillerová, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 

 

 

 

 

32. Schválení dokumentu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit    

      statutárního města Havířova  

 

      Předkládá: Mgr. Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

      Zpracoval: Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí    
 

 

 

 

 

33. Žádost příspěvkové organizace DsH o souhlas se snížením příspěvku na provoz a  

      poskytnutím investičního příspěvku 
 

      Předkládá: Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

      Zpracoval:   MUDr. Milan Dlábek, ředitel Domova seniorů Havířov, p.o. 

 

 

 

 

 

34. Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2022 

 

      Předkládá: Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sport 

      Zpracoval: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel SSRZ Havířov 

 

 

 

 

35. Splašková kanalizace - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro  

      veřejnou potřebu na rok 2023 

 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

      Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb 

              Mgr. Nikol Fikáčková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství 
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36. Vodovodní řad Dukla - Plán hospodářské činnosti při provozování vodovodu pro  

      veřejnou potřebu na rok 2023 

 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

      Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb 

              Mgr. Nikol Fikáčková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství 

 

 
 

       

 

37. Uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě 1440/OKS/12 

 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

      Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb 

               Mgr. Nikol Fikáčková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství 

                          Bc. Claudie Valderová, referent odboru komunálních služeb   

 

 

 

 

38. Určený člen zastupitelstva pro spolupráci na pořizování Územně plánovací  

      dokumentace  

 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město  

      Zpracoval: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  

                          Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování, OÚR   

 

 

 

 

 

39. Schválení strategického dokumentu Komunikační strategie statutárního města  

      Havířova pro období 2022-2028 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města  

      Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru      

              PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., projektový manažer organizačního odboru 

 

 

 

 

40. Vyřazení osobního automobilu 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru 

                          Naděžda Jelínková, referentka organizačního odboru 
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41. Městská realitní agentura, s.r.o. – změna zakladatelské listiny společnosti  

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

               Mgr. Kateřina Kavková, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

42. Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – změna zakladatelské listiny společnosti  

 

      Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

               Mgr. Kateřina Kavková, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

 

43. Technické služby Havířov a.s. – změna stanov společnosti 

 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb                                    

              Mgr. Soňa Nogolová, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

 

44. Havířovská teplárenská společnost, a.s. – změna stanov společnosti 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb                              

              Mgr. Soňa Nogolová, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

45. ENVEZ, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady dne 14.12.2022 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku   

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb                     

              Mgr. Soňa Nogolová, právník odboru právních služeb 
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46. Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí  

      Města 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města  

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb                     

              Mgr. Soňa Nogolová, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

47. Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2022 

 

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova 

      Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

                           Barbara Parchańská, odbor kancelář primátora, v.r. 

 
 

 

 

 

48. Informativní zpráva o zahájení činnosti KV ZMH a schválení plánu činnosti  

      na rok 2023 

 

      Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH  

      Zpracoval: Ing. Eduard Heczko, předseda KV ZMH  

                          Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH  

 

 

 

 

49. Interpelace a vystoupení občanů 

 

      - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 2. zasedání ZMH 



Důvodová zpráva: 

 

Dle Článku IV. odst. 5. Statutu Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově schváleného dne 20.12.2010, rada města 

předkládá Zastupitelstvu města Havířova průběžné výsledky hospodaření fondu. 

 
    

 

Tok finančních prostředků  
a tvorba finančních prostředků na účtu FB                

  

Schválený     
rozpočet                 
r. 2022 

Upravený   
rozpočet 

II.               
r. 2022 

Upravený   
rozpočet 

III.               
r. 2022 

Upravený   
rozpočet 

IV.               
r. 2022 

Skutečnost                 
1-10/2022 

  (tis. Kč)      v Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2022 1 766,00 1 985,76 1 985,76 1 985,76 1 985 762,27 

Převod na FB na základě 
vypořádání r. 2021 

0,00 0,00 +190,78 +190,78 +190 777,90 

Převod z FB na základě 
vypořádání r. 2021 

0,00 0,00 -6,74 -6,74 -6 741,40 

Příjmy FB  0,00 +226,00 +481,00 +871,00 +871 184,22 

z toho: úroky ze zhodnocení 
prostředků na účtu 

0,00 0,00 0,00 0,00 184,22 

           příjem z položky 2212 0,00 226,00 481,00 871,00 871 000,00 

Zapojení FB do výdajů  -350,00 -538,40 -1 648,20 -1 610,40 405 409,00  

z toho: MP 350,00 538,40 1 648,20 1 610,40 405 409,00 

Konečný stav k 31.12.2022  

(k 31.10.2022) 
1 416,00 1 673,36 1 002,60 1 430,40 2 635 573,99 

Změna stavu účtu FB +350,00 +312,40 +983,16 +555,36 -649 811,72 

       

  

 

Informace k čerpání: 

 

1) Vzhledem k probíhající rekonstrukci Národní třídy, která by měla pomoci k přirozenému 

zklidnění dopravy, došlo k demontáži úsekového měření rychlosti. Zařízení, které MP 

Havířov používá na základě smlouvy s firmou GEMOS CZ, spol. s r.o. bylo poradou vedení 

ze dne 14.2.2022 schváleno přemístit na ul. Padlých hrdinů.    

Hlavním důvodem je, že v plánovaném úseku řidiči nedodržují rychlostní limity. Jedná se o 

frekventovanou komunikaci, kde se nachází přístup k základní a mateřské škole a nachází se 

zde navštěvovaný sportovní areál „Tennis Hill“. Z důvodu zlepšení bezpečnosti silničního 

provozu byla navržena tato komunikace – na ul. Padlých hrdinů.  
 

Předběžný rozpočet byl stanoven firmou GEMOS CZ, spol. s r.o. včetně zapůjčení montážní 

plošiny na 252 000,- Kč. Realizace proběhne v měsících prosinec 2022 až leden 2023. 

 

2) Pro doplnění inteligentního systému pro měření úsekové rychlosti městská policie potřebuje 

zakoupit zařízení SYDO Traffic Scan, (software, včetně tří licencí) sloužící pro předávání 

registračních značek z úsekových měření Policii České republiky. 
 

Celkové náklady na pořízení nepřesáhnou 60 000,- Kč.   

 

Celkově bude čerpáno z Fondu bezpečnosti max. 312 000,- Kč.  
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Stanovisko městské policie: 

Městská policie jako správce FB doporučuje schválit čerpání finančních prostředků  

dle návrhu usnesení. Požadované položky jsou v souladu se Statutem Fondu pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově. 

 

 

 

 

Stanovisko ekonomického odboru: 

Uvedené zapojení „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ do výdajů bude zapracováno do návrhu úprav rozpočtu 

V. na rok 2022, který bude předložen RMH dne 28. 11. 2022 a následně ZMH 12. 12. 2022. 

 

 

Ing. Lucie Fukalová, e.p. 

vedoucí ekonomického odboru. 
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Hlavní ideou, která stála na počátku vzniku projektu rozvoje prevence kriminality,  

byla myšlenka otce kriminologie, italského aristokrata  

Cesara Beccaria, který v pojednání O zločinech a trestech již v roce 1764  

prosazoval myšlenku, že…  

                      „Je lépe zločinu předcházet, než ho trestat“. 

Prevence kriminality je vedle represe nedílnou součástí trestní politiky.  

Neměla by však být chápána pouze jako činnosti náležící policii.  

V současné době by se mělo spíše jednat o souhrn aktivit, vyvíjených státními, 

veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, směřujícími ke kontrole kriminality  

a snížení strachu z ní. 
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Statutární město Havířov se na základě výzvy Ministerstva vnitra ČR přihlásilo k programu prevence 

kriminality již v roce 1996, kdy byla přijata první Strategie prevence kriminality v ČR. Rozhodujícím 

faktorem byl tehdejší vysoký nápad trestné činnosti v našem městě.  

Strategie prevence kriminality je dokument Ministerstva vnitra ČR, ze kterého vycházejí jednotlivá 

města a obce při tvorbě svých strategických materiálů prevence kriminality, a to vždy na následující 

pětileté období. Zpracování koncepce prevence kriminality je jednou z podmínek pro čerpání 

finančních prostředků ze státního rozpočtu a institucionální podmínkou pro předkládání žádostí  

o dotace na projekty v rámci dotačních programů Ministerstva vnitra ČR na realizaci Programu 

prevence kriminality na místní úrovni. 

Koncepce prevence kriminality města Havířova na období 2023 až 2027 je navrhována plně v souladu 

s aktuální Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 - 2027, kterou vláda ČR dne  

6. dubna 2022 schválila svým usnesením č. 276. Zároveň navazuje na platné strategické dokumenty 

města, reaguje na potřeby předchozích let a využívá dosavadních poznatků získaných každoročním 

vyhodnocováním realizovaných preventivních aktivit a úkolů.   

Materiál obsahuje analytickou část - bezpečnostní analýzu, která zahrnuje vývoj kriminality na území 

města v posledních letech, sociálně-demografickou analýzu, informace o rizikových faktorech jako jsou 

nezaměstnanost, sociálně vyloučené lokality nebo institucionální analýzu. Popisuje současný stav  

a identifikuje problémy na území města. 

Na základě informací shromážděných v analytické časti, doporučení odborníků, příkladů dobré praxe, 

zkušeností s realizací předchozích preventivních projektů atp., byly stanoveny hlavní cíle a priority 

města v oblasti prevence kriminality pro nadcházející období a současně navržena konkrétní opatření 

a možnosti řešení v oblasti veřejného pořádku, vedoucí ke snižování míry a závažnosti trestné činnosti 

a obecnému zvyšování pocitu bezpečí občanů města. 

Tento střednědobý plán bude každoročně upřesňován dle aktuálního vývoje a trendů akčním plánem 

„Program prevence kriminality“ na dané období, který bude předkládán zastupitelstvu města.    

Kriminalita je nejextrémnějším projevem sociální patologie, která se dotýká všech občanů. Každý z nás 

si uvědomuje určitou pravděpodobnost vzniku situace, kdy se může stát obětí trestného činu. 

Především vysoká nezaměstnanost a větší počet osob závislých na sociálních dávkách, sebou nese 

rizika kumulace sociálně patologických jevů, které nemusí mít vždy podobu páchání trestné činnosti, 

ale mnohdy spíše formu nepřizpůsobivého chování, které může u ostatních občanů vyvolávat 

pocitovou obavu z vyšší míry kriminality, než která odpovídá skutečnosti. 

Hlavním záměrem statutárního města Havířova v této oblasti je koordinovat a zabezpečovat prevenci 

kriminality na svém území a realizovat preventivní politiku jednak prostřednictvím vyčleňování finanční 

podpory potřebným preventivním aktivitám a také součinností se všemi relevantními partnery 

a subjekty. 

 

 1    ÚVOD 
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Hlavním záměrem Koncepce prevence kriminality bude podpora takových aktivit, které povedou ke 

snížení trestné činnosti a přestupků zejména v oblasti majetkové a násilné kriminality, zvýšení bezpečí 

občanů na veřejných prostranstvích a zlepšení informovanosti obyvatel o účinných formách ochrany 

osob a majetku, což se zobrazí i v kvalitě života ve městě. Cíle Koncepce prevence kriminality jsou dále 

konkretizovány do řady plánovaných aktivit, mezi které patří mj. také podpora preventivních, 

vzdělávacích a informačních aktivit pro vymezené cílové skupiny jako jsou např. sociálně vyloučené 

osoby, skupiny a komunity a osoby ohrožené sociálním vyloučením, rizikové skupiny občanů nebo 

oběti trestných činů, včetně domácího násilí, aj.  

Cíle a jednotlivá opatření Koncepce prevence kriminality se v minulém období dařilo naplňovat 

zejména prostřednictvím finanční podpory ze státního rozpočtu – prostřednictvím Programu prevence 

kriminality Ministerstva vnitra ČR, přidělených dotací z rozpočtu statutárního města Havířova a čerpání 

finančních prostředků z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

pořádku ve městě Havířově.  

Hlavní úkol spatřujeme v návratu na úroveň realizace prevence kriminality, která ve městě Havířově 

byla před pandemií, plynule na ni navázat, dále mapovat a zlepšovat. Bude nutné zohlednit případné 

změny a skutečnosti související s chováním společnosti v době šíření virové nákazy a s tím souvisejících 

opatření, protože i v oblasti kriminality a její prevence měl, a i nadále má velký dopad pandemie nemoci 

Covid-19. 

Omezení pohybu obyvatel, jejich aktivit, cestování atd. měly na jednu stranu pozitivní dopad na snížení 

kriminality takřka ve všech oblastech (majetková, násilná, aj.). Na druhou stranu je hlášeno zvýšené 

množství podnětů, zejména na asistenční a krizové linky, k domácímu násilí. Občané, a to se týká 

zvláště zranitelných osob (děti, senioři), tráví více času v kyberprostoru, kde je velké množství rizik s tím 

spojených, včetně mravnostních deliktů, sexuálního nátlaku a zneužívání, objevují se i nové formy 

specifické trestné činnosti. Nařízená opatření a omezení mají dopady na psychiku lidí. Mezi 

nejzranitelnější pak patří děti, kterým byla omezena i školní docházka. 

Pandemie a související opatření přinesly celou řadu problémů, a to včetně samotné realizace 

preventivních aktivit. Distanční výuka ve školách zastavila realizaci školské primární prevence, nebylo 

možné ve školách realizovat připravené projekty a omezenými kontakty mezi lidmi byla znemožněna 

jakákoliv realizace projektů, ať už ve formě seminářů, přednášek, besed nebo konferencí ke sdílení 

dobré praxe. 

Jsou to nové problémy, ke kterým zatím hledáme nová řešení či opatření. Pandemie zasáhla do všech 

oblastí našeho života a její konečné dopady stále ještě nejsou známy. Proto nové cíle a úkoly 

formulované jednoletým Plánem prevence kriminality města Havířova na rok 2022 vycházely z 

dosavadních zkušeností získaných napříč celou republikou. Spoluprací s kolegy v oblasti prevence 

kriminality se budeme snažit umět reagovat na nově vzniklé situace, jako je například pandemie 

koronaviru. 
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Kriminalita obecně označuje synonymum pro zločinnost, tedy nejzávažnější sociálně-patologický jev.  

Z užšího pohledu zahrnuje soubor jednání, které trestní právo označuje jako trestné činy. Úroveň této 

kriminality vyjadřuje souhrn evidovaných trestných činů, tedy tzv. zjevná, tedy evidovaná kriminalita. 

Z širšího pohledu zahrnuje kriminalita veškeré protiprávní a protispolečenské jednání, které se často 

neobjeví ani v žádných oficiálních statistikách. V tomto případě pak hovoříme o skryté tzv. latentní 

kriminalitě. 

Z právního hlediska představuje kriminalita souhrn trestných činů spáchaných na určitém území 

za určité období. Dále můžeme na kriminalitu pohlížet ze sociologického pohledu, který je mnohem 

širší a který kromě trestné činnosti zahrnuje ve svém pojetí i jednání, která nejsou přímo trestná, 

ale jsou společensky škodlivá a nežádoucím způsobem ovlivňují kvalitu života jedince či celé 

společnosti. Patří zde například alkoholové a drogové závislosti, gamblerství, záškoláctví, vandalismus, 

extremismus a další. Prevence kriminality právě velmi úzce souvisí s prevencí těchto sociálně 

patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.  

Obecně prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika směřující k předcházení 

páchání kriminality, výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce  

a společnost, a to v konečném důsledku i snižování strachu z kriminality. Prevence kriminality se snaží 

působit na různorodé příčiny kriminality. Prosazování práva a trestní sankce jsou v této souvislosti 

ponechávány stranou, navzdory jejich potenciálně preventivním účinkům. 

Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností a využívá metod 

nerepresivních, na níž se podílí široká škála veřejných institucí. Zahrnuje všechny aktivity, které se 

zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek (sociální prostředí, příčiny apod.), na potencionální 

pachatele a na faktické oběti trestné činnosti. Jedná se o opatření sociální a situační prevence, včetně 

informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů.  

Politika prevence kriminality má v České republice již dlouholetou tradici, neboť je její nepřetržitou 

součástí prakticky od samého počátku, tj. od roku 1993, kdy se v ČR začala prevence kriminality 

systematicky formovat jako nedílná součást vládní politiky.  

Priority českého systému prevence kriminality jsou již od roku 1996 zakotveny v národní Strategii 

prevence kriminality, což je závazný dokument, přijímaný vždy na několikaleté období. Sestavuje jej 

odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s dalšími institucemi, poté jej přijímá 

Republikový výbor pro prevenci kriminality a schvaluje vláda ČR. Tato Strategie navazuje na strategické 

dokumenty vlády ČR obecnější povahy a jsou do ní promítnuty i cíle a doporučení z mezinárodních 

strategií a dokumentů (např. Strategie EUCPN nebo nové deklarace OSN k trestní justici a prevenci 

kriminality).  

Jedná se o dokument, ze kterého pak dále vycházejí jednotlivá města a obce při tvorbě svých 

strategických materiálů prevence kriminality, a to na pětileté období. Zpracování koncepce prevence 

kriminality je jednou z podmínek pro čerpání státních finančních prostředků z kapitoly Ministerstva 

vnitra ČR na realizaci Programu prevence kriminality na místní úrovni. 

 2    SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE 
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2.1 ÚROVNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 

Prevence kriminality podle úrovní 

Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci. 

1. Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové  

a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena 

na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže – smysluplné využívání jejich volného času, 

možnosti sportovního vyžití, zapojení se do zájmových kroužků a dalších aktivit.  

Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

2. Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální 

péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, 

gamblerství, povalečství, vandalismus, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních 

situací. 

3. Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění  

vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení, atd.). Jejím cílem 

je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního 

prostředí.  

Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit 

záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých souvislostech také 

Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve specifické části populace působí  

i Ministerstvo obrany. 

Zde platí, že specifičtěji zacílená opatření prevence kriminality mohou mít okamžitý odraz v kriminální 

statistice, obecnější opatření se v nich naopak takřka nemají šanci projevit, tedy alespoň ne v době, 

kdy aktuálně probíhají. Více vypovídající je sledování dlouhodobějších trendů – meziroční pokles 

sledovaných případů o desetinu mnoho neříká, je-li ale tento pokles zaznamenán tři roky za sebou, už 

je možné hovořit o klesajícím trendu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – jednotlivé úrovně prevence kriminality 
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2.2 ČLENĚNÍ PREVENCE KRIMINALITY PODLE OBSAHOVÉHO ZAMĚŘENÍ 

Z hlediska charakteristik preventivních opatření a aktivit je zapotřebí rozlišovat základní typy: 

Prevence sociální – jedná se o všeobecnou prevenci všeho protiprávního a proti dobrým mravům, 

která bývá součástí sociální politiky státu nebo obce a soustředí se především na změnu nepříznivých 

společenských podmínek, např. v oblasti trávení volného času, zlepšování životní úrovně, vzdělávaní, 

resocializace apod.  

Opatření sociální prevence jsou velmi různorodá a sahají od prakticky nezacílených vzdělávacích aktivit 

pro děti ve školách až po specifické činnosti, jako je resocializace (začleňování) osob po návratu z 

výkonu trestu či pomoc obětem násilné trestné činnosti. 

Efektivitu sociální prevence je obtížné statisticky či ekonomicky měřit, lze jen usuzovat, a to z hlediska 

odhadů sociálních perspektiv jedinců.  

Prevence situační – zabývá se ochranou veřejného pořádku, zdraví, životů, majetku, prostřednictvím 

technické, fyzické nebo režimové ochrany. Vychází z kriminologických teorií, že určité skutky se dějí  

v určitém čase, na určitém místě a za určitých okolností, a proto je možné jim předcházet.  

Opatření situační prevence se zaměřují na velmi jasně a konkrétně definované problémy, obvykle 

vázané na určité místo. Patří zde zejména komplex městských kamerových dohlížecích systémů nebo 

také různé bezpečnostní prvky (mříže, zámky, osvětlení) apod. Úspěšnost situační prevence je vysoká, 

pokud je zvoleno adekvátní opatření. Nejúspěšnější jsou projekty, které se zaměřují na ochranu obydlí 

a dalších objektů. Můžeme říci, že situační prevence není tak závislá na finančních možnostech, to však 

neplatí pro opatření policejních složek, která jsou sice zvlášť účinná, ale též finančně a personálně 

náročná. 

Prevence viktimizace (viktimologická) – je založena na druhu preventivních aktivit, které se zaměřují 

na ochranu potencionálních obětí kriminality. Slovo „viktimologická“ vychází z latinského slova victima 

– oběť. Cílem viktimologické prevence je, zjednodušeně řečeno, aby se člověk nestal obětí trestného 

činu. Hlavní podstata opatření je založena na informování občanů, jak se vyhýbat či předcházet 

kriminogenním situacím a pokud se do nich dostanou, jak jednat. V praxi se jedná o skupinové i 

individuální právní, zdravotní a psychologické poradenství. Tyto služby však nemají za cíl v očích občana 

zvyšovat strach ze zločinu, jelikož tento strach z potencionálního jednání může jedince více ovlivňovat 

nežli samotná míra ohrožení potencionálního trestného činu. Přičemž platí, že každý člověk se může 

stát obětí trestného činu. U některých je však zvýšená pravděpodobnost, že se do podobné situace 

dostanou snadněji či častěji než jiní. Zranitelnost jedince mohou ovlivnit různé zkušenosti v pozitivním 

i negativním směru. Viktimologická prevence se snaží snížit tuto zranitelnost tak, aby se co nejvíce 

snížila šance občana stát se obětí trestného činu.  

Systém prevence kriminality v Evropě  

Snaha zlepšovat bezpečnostní situaci předcházením kriminálnímu jednání se v řadě zemí Evropy datuje 

do období již po 2. světové válce. Problematikou se zabývají i nejrůznější mezinárodní orgány  

a organizace, z jejichž závěrů a doporučení vychází i preventivní politika České republiky.   

Významnou mezinárodní iniciativou pro problematiku prevence kriminality je Evropská síť prevence 

kriminality (European Crime Prevention Network, zkr. EUCPN). Jedná se o mezinárodní platformu 
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fungující od roku 2001, která je zaměřena na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti a výměnu 

dobré praxe. Česká republika je členem EUCPN od svého vstoupení do Evropské unie v roce 2004. 

jedním z hlavních přínosů pro Českou republiku je sdílení dobré praxe v oblasti prevence kriminality. 

Systém prevence kriminality v ČR 

Základem úspěšné preventivní politiky státu je efektivní systém prevence kriminality. Preventivní 

aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním i místním a v každém tomto případě na úrovni 

primární, sekundární a terciární.  

Systém fungování subjektů na poli prevence kriminality v České republice byl organizačně nastaven již 

ve Strategii prevence kriminality v ČR na období 2011 až 2015 a protože se osvědčil jako stabilní  

a efektivní, je uplatňován i nadále. Systém prevence kriminality v ČR tvoří tyto tři organizační úrovně: 

 

1. resortní / republiková  

2. krajská 

3. lokální  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2 – Organizační úrovně systému prevence kriminality v ČR 

 

Jestliže město splní stanovené podmínky a při zpracování žádosti o dotaci na Program bude 

respektovat cíle a priority dokumentu MV ČR Strategie prevence kriminality v ČR, Zásady pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu a Metodiku přípravy plánu prevence kriminality obce, může 

očekávat každoročně po dobu trvání Strategie převod státní účelové dotace do svého rozpočtu. 
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Přehled stanovených podmínek: 

- existence pracovní skupiny nebo komise, která se prevencí kriminality zabývá 

- pověření pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality (manažera prevence) 

- zpracování vlastního strategického dokumentu Plánu/Koncepce/Strategie prevence 

kriminality minimálně na jeden rok schváleného radou nebo zastupitelstvem města 

- zpracování bezpečnostní analýzy 

Strategické cíle prevence kriminality v České republice ne léta 2022 – 2027 

Strategické cíle stanovené vycházejí z prioritních oblastí, které byly schváleny Republikovým výborem 

pro prevenci kriminality. Jsou to tyto oblasti: 

A. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR 

B. Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora 

C. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy 

D. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, práce Policie ČR 

ve vztahu k menšinám 

E. Situační prevence kriminality a nové přístupy 

F. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech 

G. Prevence kybernetické kriminality 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj:  Strategie prevence kriminalit Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 

 

 

https://www.mvcr.cz/soubor/01-spk-2022-2027-strategie-pk-pdf.aspx
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3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ  

Statutární město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v okrese 

Karviná v Moravskoslezském kraji. Na severu hraničí s Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na 

západě s obcemi Šenov a Václavovice. Terénním předělem probíhajícím od západu na východ 

je železniční trať z Ostravy-Svinova do Českého Těšína. Jižní část tvoří údolí, kterým protéká 

řeka Lučina v částech Bludovice a Dolní Datyně. 

Hlavním důvodem vzniku města Havířov byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí 

v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce. Počátky města Havířova souvisí 

s výstavbou hornických sídlišť na podzim v roce 1947 na rozhraní Šenova a Šumbarku. 

Administrativně se Havířov stal městem na základě příslušného usnesení vlády ČSR z roku 1955 

a dne 4.12.1955 mu byla udělena městská práva. Havířov je tedy nejmladším městem v ČR.  

Základní informace o městě 
 

Statutární město Havířov: od 24. listopadu 1990 

Správní oblast ORP: Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko 

Rozloha: 32,08 km²  

Poloha: severovýchod České republiky, Moravskoslezský kraj  

Zeměpisné souřadnice jádra města: 49°78´severní šířky, 18°43´ východní délky 

Katastrální území: 6 katastrálních území na kterých leží 8 městských částí 

Průměrná nadmořská výška:  260 m nad mořem 

Počet obyvatel 70 487  (k 1.1. 2022) 

Národnostní složení: převažuje česká, následuje polská a slovenská národnost  
(dle Sčítání 2021) 

 

Současné městské části 

 Části města 
velikost  
území 

území součástí Havířova 
počet obyvatel 
k 31.12.2021 

Bludovice 935,3 ha od 1.7.1960 2 780 

Dolní Datyně 217,4 ha od 1.10.1974 601 

Dolní Suchá 436,6 ha od 1.7.1960 953 

Město 642,7 ha od 4.12.1955 30 273 

Podlesí * od 1.7.1960 13 499 

Prostřední Suchá 595,6 ha od 1.7.1960 4 550 

Šumbark 379,7 ha od 1.7.1960 16 476 

Životice * od 1.7.1960 1 355 

  * Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k.ú. Bludovice 

 3    SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA 
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POLOHA MĚSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3 - Poloha města a rozložení městských částí 

 

3.2 OBYVATELSTVO 

Moravskoslezský kraj, zejména jeho centrální část v okolí měst Ostrava, Havířov, Karviná a Frýdek-

Místek, patří k nejhustěji osídleným oblastem České republiky. I přes klesající trend žije na 6,9 % 

rozlohy, které kraj pokrývá v rámci naší republiky, až 11,1 % obyvatel ČR. 

Graf č. 1 – Vývoj počtu obyvatel za posledních 100 let v Havířově a vybraných obcích MSK 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj:  Public Data Google 

 

https://www.google.com/publicdata/explore?ds=kdqmel13hk30u_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=population&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=municipality:598917&ifdim=country&tstart=-1589850000000&tend=1629064800000&hl=cs&dl=cs&ind=false&xMax=18.902496826638878&xMin=18.081268799295128&yMax=49.704970890302995&yMin=49.94506082727938&mapType=t&icfg&iconSize=0.5#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=population&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=municipality:598917:555088:599069:598933:599051:599191:505927:597520:597180&ifdim=country&tstart=-1589850000000&tend=1629064800000&hl=cs&dl=cs&ind=false
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Po roce 1989 docházelo k postupnému útlumu těžby černého uhlí na Karvinsku a Ostravsku. Postupně 

takto od konce 80. let dochází k setrvalému poklesu obyvatel, spojeného zejména se snižováním 

nabídky pracovních míst nejen v primárním sektoru, ale i v dalších navazujících profesích, včetně 

služeb. Tento negativní ekonomický aspekt má zásadní vliv na postupném úbytku počtu obyvatel 

Havířova, kteří se stěhují za prací mimo náš region.  

V Havířově je stejně jako v jiných městech České republiky nejen patrný úbytek populace (každý rok se 

počet obyvatel snižuje cca o 1000 občanů), ale i stárnutí populace.  

Nejvíce osob trvale pobývá v městské části Město, kde žije 30 273 přihlášených obyvatel. Následuje 

Šumbark se 16 476 obyvateli a nejméně osob je přihlášeno v Dolních Datyních, tzn. v oblasti zastavěné 

rodinnými domy, kde trvale žije 601 obyvatel.  

Vývojový trend posledních let navíc naznačuje odchod obyvatel z městských částí, kde je převážně 

bydlení v pronajatých bytových domech do okrajových částí města, kde je většinou zástavba rodinnými 

domy. 

 

Graf č. 2 – Demografický vývoj počtu obyvatelstva v Havířově v letech 2010 – 2021   

Zdroj: Magistrát města Havířova, vlastní zpracování   
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Specifickou otázkou je v současné době příliv uprchlíků z Ukrajiny. Od konce února uteklo z této země 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace už přes 

7 milionů lidí. V České republice podle Ministerstva vnitra nalezlo azyl více než 425 tisíc z nich. Ke dni 

7.11.2022 je počet osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině ve 

městě Havířově 2 083, což činí celkový podíl na počet obyvatel 2,93 %.  

Téměř polovina uprchlíků z Ukrajiny v ČR plánuje návrat do vlasti. Většina z nich chce odjet, jakmile to 

bude bezpečné. Zbytek věří, že se budou moci vrátit v příštích 12 měsících. Zhruba polovina dospělých 

naopak nemá v plánu se z nynějšího místa pobytu stěhovat. Ukázal to průzkum Organizace pro migraci 

(IOM). 

 

    
 Zdroj: data MV ČR, zpracování Seznam Zprávy 
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3.3 POBYTOVÉ A INTEGRAČNÍ STŘEDISKO SUZ HAVÍŘOV 

Na území města bylo v roce 1996 umístěno zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

ČR. Jedná se o Pobytové a integrační středisko v Havířově-Dolní Suché, na ulici Na Kopci 5.  

Pobytové středisko Havířov slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními 

procedurami, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu. Žadatelé mohou 

svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí. Poskytované služby jsou 

obdobné jako v přijímacích střediscích. Důraz je kladen na sociální práci doplněnou o volnočasové 

aktivity. Jsou zde k dispozici dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, hřiště, sportovní vybavení 

a klienti se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletů. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým 

skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, 

psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí. 

Toto Pobytové a integrační azylové středisko zařízení služeb MV je umístěno ve služebním obvodu OOP 

Havířov 3. S vedením zařízení Policie ČR úzce spolupracuje. Uprchlíci z arabských zemí zaujímají  

do 11 % celé skladby všech zde ubytovaných uprchlíků. Zhruba polovina žadatelů o azyl tvoří obyvatelé 

bývalého Sovětského svazu. Ve sledovaném období let 2016 – 2020 bylo zaznamenáno několik 

událostí, spojených s chodem samotného zařízení, soužitím uprchlíků nebo s jejich pohybem na území 

města. Jedná se pouze o několik evidovaných událostí ročně, v roce 2018 to bylo 7 událostí, v roce 

2019 dvě a v roce 2020 to byla 1 událost.  

Zejména v posledních letech jsme svědky zhoršující se mezinárodní situace a s tím související rostoucí 

migrační vlny. I z tohoto důvodu nelze pohlížet na existenci azylového zařízení jako na neměnný stav, 

ale je nutné přizpůsobovat politiku města tomu, že v relativně krátkém časovém úseku může  

v azylových zařízeních docházet k významným a podstatným změnám.  

Přestože je současná situace klidná a zatím nelze hovořit o přímé souvislosti s kriminalitou, jak na 

úrovni trestních činů, tak relativně ani na úrovni přestupků, je nezbytné, aby město Havířov i nadále 

řešilo mnohem závažnější problém, a to udržování či zvyšování pocitu bezpečí občanů. Právě tímto 

směrem se obec snaží zaměřit svou práci. 

Přítomnost azylového zařízení ministerstva vnitra v obci je svým způsobem rizikovým faktorem. Toto 

riziko je závislé zejména na mezinárodní situaci a má vazbu i na mezinárodní migraci. Jistou dávku 

nebezpečí lze spatřovat rovněž v přítomnosti značného počtu osob, které nejsou obyvateli obce a 

vyskytují se v obci například v souvislosti s turistikou nebo zaměstnání.  

Cílem města je realizovat kroky vedoucí jak ke stálému zlepšování bezpečnostní situace, tak zvláště ke 

zvýšení pocitu bezpečí občanů. K těmto krokům patří především posilování, rekonstrukce a budování 

prvků, které v tomto směru napomáhají (rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému, 

optimalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení, zlepšování dopravní situace, rozšiřování 

preventivních programů apod.). 
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3.4 NEZAMĚSTNANOST 

Statutární město Havířov bylo budováno především z potřeby zajistit bydlení pracovním silám 

ostravsko-karvinské aglomerace. Výsadním postavením v tomto regionu byla těžba černého uhlí  

a navazující hutnické závody. Většina ekonomicky aktivních občanů trvale bydlících v Havířově byla tak 

nucena za prací dojíždět do blízkého okolí.  

Roky 2020 a 2021 byly poznamenány koronavirovou pandemií nemoci Covid-19 a ta značně ovlivnila 

vývoj zaměstnanosti v celé ČR. Také v Havířově míra nezaměstnanosti v roce 2021 dále rostla, a to  

na 8,80 %. Tento vzrůstající trend je znatelný i v průběhu rok 2022, ke dni 30.9.2022 je podíl 

nezaměstnaných osob 8,88 %.  

 SO ORP Havířov* 

PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB   (v %) 

k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021 

Vývoj nezaměstnanosti 

rozdíl 12/2020  

a 12/2021 

Albrechtice 4,95 5,51 5,90 +0,39 

HAVÍŘOV 7,18 8,55 8,80 +0,25 

Horní Bludovice 3,49 4,72 3,76 -0,96 

Horní Suchá 7,70 9,46 8,85 -0,61 

Těrlicko 3,62 4,49 4,22 -0,27 

  *SO ORP - správní obvod obce s rozšířenou působností 
 

Nezaměstnanost v obcích SO ORP Havířov ke dni 30.9.2022 

SO ORP Havířov* 

Uchazeči o zaměstnání 

v evidenci úřadu práce 

Podíl nezaměstnaných 

osob v % Pracovní místa 

v evidenci úřadu práce 
celkem ženy celkem ženy 

Albrechtice 145 74 5,89 6,15 4 

HAVÍŘOV 3901 1977 8,88 9,32 350 

Horní Bludovice 64 32 3,81 3,80 8 

Horní Suchá 247 115 8,67 8,67 69 

Těrlicko 148 61 4,96 4,08 3 

   Zdroj:  https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-msk,  https://vdb.czso.cz/  

 

Ukazatel       

                 Statutární město Havířov 

prosinec 

2016 

prosinec 

2017 

prosinec 

2018 

prosinec 

2019 

prosinec 

2020 

prosinec 

2021 

Dosažitelní uchazeči 15-64  

5 307 4 192 3 415 3 324 3 903 4 513 
uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64, 

kteří mohou bezprostředně nastoupit 

do zaměstnání při nabídce vhodného 

pracovního místa 

Podíl nezaměstnaných osob   (%) 

10,9 8,8 7,28 7,18 8,55 8,80 ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 

let ze všech obyvatel ve stejném věku 

   Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs 

https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-msk
https://vdb.czso.cz/
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3.5 SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY V HAVÍŘOVĚ 

Za sociálně vyloučenou nebo sociální vyloučením ohroženou lokalitu v rámci výzkumu Analýza sociálně 

vyloučených lokalit v ČR je považována taková lokalita, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob 

žijících v nevyhovujících podmínkách. Je to indikováno počtem příjemců příspěvků na živobytí, které 

obývají fyzicky či symbolicky ohraničený prostor.1  

Na území města Havířova se nacházejí dvě oblasti, které lze označit jako sociálně vyloučené lokality 

(dále také jen „SVL“). Jedná se o starou zástavbu v části města Havířova Šumbark a Prostřední Suchá. 

Městská část Šumbark je druhou nejlidnatější částí města.  

Již v roce 2011 byl zpracován Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách Strategický plán 

Lokálního partnerství Havířov, kde byly podrobněji popsány jednotlivé sociálně vyloučené lokality. 

Tento strategický plán byl schválen Zastupitelstvem města Havířova dne 20.6.2011,  

č. usnesení 235/65M/2011. 

Sociální vyloučení je často spojeno a projevuje se v obecné rovině zejména:  

• symbolickým společenským vyloučením spojeným se stigmatizací (zevšeobecňujícím přisuzová-

ním negativních vlastností) jedinců či skupin 

• nízkou mírou vzdělanosti a ztíženou možností tuto nevýhodu překonat (chybějící vzorce chování) 

• ztíženým přístupem k legálním formám výdělečné činnosti, závislostí na sociálních dávkách a s tím 

spojenou materiální chudobou (základní, či nedokončené vzdělání) 

• rizikovým životním stylem, špatnými hygienickými návyky a s nimi souvisejícím zdravotním stavem 

• životními strategiemi orientovanými na přítomnost – tzv. krátkodobé životní strategie bez dlou-

hodobého či jakéhokoli zacílení  

• uzavřeným ekonomickým „systémem“ vyznačujícím se častým zastavováním majetku a půjčová-

ním peněz na vysoký úrok (lichva a tzv. rychlé půjčky)  

• větším potenciálem výskytu sociálně patologických jevů (např. alkoholismu, narkomanie či gam-

blerství) a kriminality (zvýšeným rizikem stát se pachatelem, ale i obětí trestné činnosti)  

• sníženou sociokulturní kompetencí (např. jazykovou bariérou, nezkušeností či neznalostí vlastních 

práv a povinností) 

 

Lidé žijící v takových lokalitách v naprosté většině musí čelit nikoli jednotlivým problémům, ale rovnou 

celému komplexu problémů a je velmi složité se vlastními silami z tohoto prostředí vymanit. 

Nemožnost či absence víry na lepší život a neexistence náhradních legálních způsobů k zajištění obživy 

vlastní a rodiny pak představuje zvýšené riziko, že tyto osoby si potřebné zdroje začnou obstarávat 

nelegální cestou. Osoby žijící v SVL se ale také sami často stávají oběťmi trestné činnosti, v řadě případů 

i organizovaného charakteru jako je např. lichva, vydírání, obchod s lidmi. Pachateli této organizované 

trestné činnosti však nezřídka bývají rovněž lidé žijící v SVL či z nich pocházející. Takové prostředí se 

vyznačuje rovněž vyšším rizikem vzniku radikálních až extremistických nálad, rasismu, xenofobie  

a s tím spojených verbálních či dokonce fyzických útoků, demonstrací, nepokojů apod. Vzhledem ke 

komplexnosti a hloubce problémů, které SVL tíží, je třeba i k prevenci kriminality přistupovat nikoli 

pouze s ohledem na viditelné projevy kriminality, ale s ohledem na komplexní přístup k řešení příčin 

těchto problémů a podmínek, ve kterých zde lidé žijí. 

 

1 Zdroj: Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 - 2027 
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Index sociálního vyloučení v rámci prevence kriminality 

Index sociálního vyloučení je sestaven z dat příjemců příspěvku na živobytí, příjemců příspěvku na 

bydlení, osob v exekuci, dlouhodobě nezaměstnaných osob a počtu předčasných odchodů ze systému 

vzdělávání. Index je každoročně aktualizován. Základní územní úrovní, k níž se index sociálního 

vyloučení vztahuje, reprezentují obce. Škála indexu nabývá hodnot od 0 do 30 bodů, přičemž hodnota 

0 znamená absenci nebo minimální rozsah sociálního vyloučení a hodnota 30 bodů nejvyšší míru 

zatížení sociálním vyloučením.  

V loňském listopadu byl manažerem prevence kriminality navázán kontakt se zástupcem Ministerstva 

pro místní rozvoj, který byl požádán o zpracování podkladů pro město Havířov, týkající se indexu 

sociálního vyloučení. Jedním z výstupů byl náhled mapy lokality koncentrace/segregace příjemců 

příspěvku na bydlení za rok 2020 z projektu TAČR, kterou zpracovává pro MPSV a MMR Univerzita 

Karlova v Praze.  

 

 

Vysvětlivky: 

červeně vybarvené základní sídelní jednotky mají výrazně nadprůměrný podíl obyvatel na dávkách 

hmotné nouze (část města Šumbark je velmi výrazný)  

modré a zelené jsou naopak podprůměrné/průměrné. 
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Současná problematika SVL 

Dle poznatků hlídek Městské policie Havířov a pracovníků APK, dochází v posledních letech  

k výraznému nárůstu případů zneužívání návykových látek mezi romskou komunitou, a to zejména 

mezi mladistvými. Dalším aktuálním problémem je postupný přechod části romské populace z 

tradičních oblastí a nájemních bytů společnosti Heimstaden Czech s.r.o. do městských nájemních bytů 

Městské realitní agentury, s.r.o. v oblastech, kde na to stávající majoritní část obyvatel není zvyklá. 

Toto většinou vede k nespokojenosti starousedlíků, poklesu sociální a společenské úrovně a statusu 

daného domu a blízkého okolí, k navýšení „problémových“ lokalit, snížení životní úrovně a pocitu 

bezpečí a v konečném důsledku i vystěhovávání nespokojených občanů. 

V současné době je městem monitorována situace v souvislosti s uprchlickou krizí. Ukrajinské rodiny, 

které splnily registrační povinnost na Krajském asistenčním centru pro Ukrajinu v Ostravě, byly 

postupně ubytovány v připravených ubytovacích zařízení. V době vzniku krize byly nabízeny ubytovací 

kapacity ve městě, které poskytla Sportovní ubytovna v Havířově-Prostřední Suché pod správou Správy 

sportovních a rekreačních zařízení, p. o., a také Armády Spásy. Velká část uprchlíků byla ubytována na 

ubytovně Městské realitní agentury a následně ve vybraných městských bytech v Havířově-Šumbarku. 

Obě výše uvedené lokality jsou však označovány jako SVL. 

Popis vyloučené lokality Havířov-Šumbark 

Problém sociálního vyloučení je v Havířově spojován především s městskou částí Šumbark, konkrétně 

s jeho starší zástavbou sídlištního typu. Jedná se především o starší čtyřpodlažní cihlové domy se čtyřmi 

vchody. V každém vchodě je osm bytů. Lokalitu lze vymezit ulicemi Obránců Míru, Jarošova, Dukelská, 

Anglická a Šenovská. Jedná se o byty, které nejsou napojeny na centrální vytápění, a ve kterých 

obyvatelé k vytápění užívají plynová topidla nebo kotle na tuhá paliva. Majitelem většiny bytů v této 

lokalitě je společnost Heimstaden (nástupce společnosti RESIDOMO, dříve RPG Byty).  

Město je majitelem 2 105 obecních bytů v této lokalitě, které spravuje prostřednictvím Městské 

realitní agentury, městské obchodní společnosti. Jedná se o velkou část volných bytů.  

Ve „starém“ Šumbarku bydlí podle expertních odhadů přibližně 1200 Romů. Jejich podíl na celkovém 

počtu lokality je odhadován na 70 %. Mezi největší problémy lokality patří vysoká míra 

nezaměstnanosti, která dosahuje až 90 %. Přístup na trh práce ztěžuje romským obyvatelům nízká 

vzdělanostní úroveň. S nedostatkem pracovních příležitostí je spjata také vysoká míra zadluženosti. 

Mezi převážně romskými obyvateli lokality Šumbark a ostatními zde žijícími obyvateli dochází k častým 

konfliktům z důvodu rozdílného životního stylu. Ke konfliktům dochází také mezi starousedlými Romy 

a Romy nově přicházejícími do lokality. Děti z této lokality nejčastěji navštěvují základní školy na ulicích 

Jarošova a Školní.  

V lokalitě dále působí Armáda spásy, která provozuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

Slezská diakonie, která provozuje Poradnu pro rodinu a Intervenční centrum.  

Od roku 1999 je otevřeno Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, které je největším objektem 

pro děti a mládež v Havířově. Dalším střediskem DONA BOSKA fungujícím v této lokalitě od června 2007 

je Klub VALDOCCO pro mladé lidi od 14 do 26 let a od roku 2010 fungující volnočasový klub MAJÁK pro 

děti od 6 let. Všechna tato střediska jsou nabízena dětem a mládeži nejen ke smysluplnému trávení 
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volného času, ale také k nalezení pomoci při řešení svých problémů a jsou velice využívána zvláště 

romskou mládeží.  

Popis vyloučené lokality Havířov-Prostřední Suchá 

Druhá oblast s koncentrací sociálně vyloučených obyvatel se nachází v Prostřední Suché a lze ji rozdělit 

na dvě části – Nový Svět a lokalita tvořená ulicemi Dělnická, Hornická, Fryštátská a Kapitána Jasioka. 

Obě části od sebe odděluje silnice vedoucí do centra města. První část lokality tzv. Nový Svět je 

soustředěná podél stejnojmenné ulice. Jedná se o jednoposchoďové (přízemí a první patro) cihlové 

domy se dvěma vchody a šesti byty, které jsou ve špatném technickém stavu. Převážnou většinu 

obyvatel tvoří příslušníci romského etnika. Na ulicích Dělnická, Hornická a Fryštátská tvoří „jádro“ 

lokality dvoupatrové činžovní domy soustředěné okolo hlavní cesty. Některé byty v těchto domech 

jsou neobydlené a několik bytů je neobyvatelných. Vesměs se jedná o byty snížené kategorie. V lokalitě 

Havířov-Prostřední Suchá žije podle odhadu expertů přibližně 350 osob romského etnika. Významná 

část domů v Prostřední Suchá jsou rovněž ve vlastnictví společnosti Heimstaden. Město je zde 

majitelem 88 obecních bytů, které spravuje prostřednictvím Městské realitní agentury, městské 

obchodní společnosti. 

Společnost Heimstaden v Havířově-Prostřední Suché zbouralo v říjnu 2021 celkem 4 vybydlené domy. 

Jedná se o celkem 11 vchodů a 63 bytů na třech ulicích. Důvodem byla dlouhodobá neobsazenost  

a vysoké náklady na opravy domů. Jednalo se o byty, které nebyly vytápěny dálkovým vytápěním. 

Nájemníkům, kteří bydleli v dané lokalitě, vlastník nabídl náhradní bydlení. O tom, jak bude následně 

lokalita vypadat, bude konzultovat s radnicí. 

 

Stejně jako v Havířově-Šumbarku je také zde velkým problémem nezaměstnanost, která je zde 

odhadována až na 90 %, nízká vzdělanostní úroveň a zadluženost obyvatel. V Prostřední Suché je 

velkým problémem zanedbávání povinné školní docházky. V poslední době dochází v této lokalitě 

k velké migraci obyvatel a tím je také ztížena případná sociální práce s obyvateli této lokality.  
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V lokalitě poskytuje odborné sociální poradenství Slezská diakonie, která mimo jiné nabízí 

terapeutickou a sociální podporu osobám s agresívním chováním vůči svému partnerovi, rodině či 

okolí.  

Projekt „Asistent prevence kriminality“ 

V rámci programu resocializace minoritních skupin obyvatel v programu soužití spoluobčanů a 

prevence kriminality a negativních jevů v sociálně vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-

Prostřední Suchá byla již v roce 2010 Městskou policií Havířov vytvořena dvě pracovní místa pro 

realizaci projektu Asistent prevence kriminality (dále také jen "APK"). Každoročním vyhodnocováním 

efektivity tohoto projektu bylo zjištěno, že APK nejen přispívají k celkovému zklidnění atmosféry mezi 

majoritou a minoritní skupinou v těchto lokalitách, ale svou znalostí „terénu“ také přispívají 

k zajišťování veřejného pořádku.  

Asistenti prevence kriminality jsou kmenovými zaměstnanci Městské policie Havířov a zároveň spadají 

do cílové skupiny, tj. příslušníci etnické menšiny nebo osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách. 

Svou činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a eliminaci sociálně rizikových jevů ve dvou 

vyloučených lokalitách města, Šumbark a Prostřední Suchá. Specifickým cílem tohoto projektu je 

zlepšit kvalitu života, bezpečnostní situaci a vztahy obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy. 

V současné době přibyla také pomoc při zvládání nové situace s přílivem uprchlíků, v souvislosti 

s válkou na Ukrajině. Od 1.1.2022 byly tyto pracovní pozice pevně zařazeny do organizační struktury 

městské policie.  

Neméně důležitá je i součinnost s Policií ČR, kde APK jsou nejen nápomocni s objasňováním závažné 

trestné činnosti, ale také v rámci preventivních opatření, týkajících se bezpečnosti a drogové 

problematiky, pomoci při hledání zájmových osob, je vykonáván dohled nad bezpečností dětí 

v blízkosti škol, potlačování projevů šikany, záškoláctví, řešení s mládeží v rámci drogové prevence a 

dětské trestné činnosti. 

Preventivní činnost zaměřená na děti a mládež je realizována v průběhu letních prázdnin případně 

školní výluky, je také prováděno monitorování problémových rodin, závadových vchodů, sepisování a 

realizace návrhů na opatření a zlepšení bezpečnostní situace v SVL. V této souvislosti je důležitá také 

spolupráce s mistrem, který má na starosti pracovníky VPP evidovaných na magistrátu města, 

v souvislosti s udržováním veřejného pořádku. Jsou monitorovány a téměř okamžitě likvidovány černé 

skládky a nepořádek u kontejnerových stání. 

Financování tohoto projektu je zajišťováno v posledních letech z dotací MV ČR, Programu prevence 

kriminality na místní úrovni, spolufinancování je z tzv. „Fondu bezpečnosti“ a rozpočtu Městské policie 

Havířov. 

Projekt „Podpora terénní práce“ 

Statutární město Havířov se zapojilo poprvé do programu, který vyhlašuje Úřad vlády ČR ve spolupráci 

s Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, nazvaný „Podpora terénní práce“ již v roce 2009. 

Tento dotační program je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní práce v sociálně 

vyloučených romských lokalitách a lokalitách nebo komunitách, kterým sociální vyloučení hrozí. 
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V květnu 2009 zřídilo město funkci romského asistenta, který vykonává činnost terénního pracovníka. 

Práce terénního pracovníka splnila očekávání, bylo provedeno anonymní dotazníkové šetření v obou 

sociálně vyloučených romských lokalitách, byl navázán kontakt s obyvateli lokality, došlo ke zmapování 

problémů, se kterými se potýkají romští spoluobčané. I nadále vzrůstá důvěra k terénnímu 

pracovníkovi jak ze strany klientů, tak ze strany města. Financování tohoto projektu je zabezpečováno 

v rámci dotačního programu Podpora terénní práce Úřadu vlády ČR. 

3.6 MAPY KRIMINALITY 

Mapy kriminality vytvořené ve spolupráci Ministerstva vnitra (odboru prevence kriminality a odboru 

projektového řízení) a Policie ČR, které jsou provozované na webu https://kriminalita.policie.cz/ jsou 

od 1. září 2022 dostupné pro všechny obce v České republice. Mapy pro veřejnost fungují již od 

1. prosince 2020, nyní však mohou pověření pracovníci všech obcí získat přístup i k polohově 

nezkresleným prostorovým datům výskytu deliktů kriminality evidovaných Policií ČR.   

Přesná data jsou s obcemi sdílena za účelem zájmu podpory ochrany bezpečnosti osob a majetku, 

veřejného pořádku, dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a prevence kriminality 

s důrazem na spolupráci s veřejností. Obce nesmí poskytnuté údaje využívat v situacích, kdy vystupují 

převážně v soukromoprávních vztazích. 

Mapy kriminality byly vytvořeny v rámci projektu Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro 

vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího 

předcházení a potírání, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253. 

 

V mapách lze dohledat konkrétní údaje k jednotlivým druhům kriminality, za určité období.   

 

https://kriminalita.policie.cz/
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Tato kapitola obsahuje vybrané části z analýz, které jsou každoročně zpracovány pro účely podání 

žádostí o dotace na realizaci projektů z Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva 

vnitra ČR.  Analýza, která vychází z podkladů a statistik Policie ČR a Městské policie Havířov, obsahuje 

zejména statistická data k vývoji trestné činnosti a jejich hlavních druhů. Při plánování programů 

prevence kriminality je vždy důležité popsat počet a typy trestné činnosti, strukturu pachatelů a 

identifikovat rizikové lokality na území města, popis sociálně-demografické situace ve městě, včetně 

institucionálního zastoupení.  

Problematiku bezpečnosti občanů města Havířova zabezpečuje Policie České republiky (dále také jen 

„PČR“) v úzké spolupráci s Městskou policií Havířov. PČR má na teritoriu města Havířova dislokována 

dvě obvodní oddělení (dále také jen „OOP“)  

 

v Havířově-Městě se sídlem na ulici Sv. Čecha 539/1 

- obvodní oddělení PČR Havířov 1, které v roce 2011 vzniklo sloučením OO PČR Havířov 1,2 

- 3. oddělení obecné kriminality  

- oddělení hospodářské kriminality  

v Havířově-Šumbarku se sídlem Moravská 498/31 

- obvodní oddělení PČR Havířov 3 (OO PČR Havířov 3), 

 
 

Pro větší přehled uvádíme zjednodušený náhled na charakteristiku některých druhů trestných činů, 

především těch, které nejvíce ovlivňují vnímání pocitu bezpečí u občanů a samozřejmě i jejich život 

samotný. Jedná se o následující oblasti a konkrétní trestnou činnost (dále také „TČ“): 

Násilná trestná činnost 

Do této kategorie jsou zařazeny nejzávažnější skutky. Jedná se především o vraždy, loupež, vydírání, 

výtržnictví, nebezpečné vyhrožování, rvačka, úmyslné ublížení na zdraví, útok proti výkonu pravomoci 

státního orgánu a úřední osoby, omezování osobní svobody, únos, obchod s lidmi a lidskými orgány  

a ostatní nezařazené trestné činy. 

Krádeže vloupáním  

Zde jsou zařazeny krádeže do bytu, rodinného domu, zemědělského objektu, prodejny, restaurace  

a jiného pohostinského zařízení, ubytovacího, rekreačního, kulturního, sportovního, výrobního, 

zdravotnického, školského a církevního objektu, a také do úřadu, peněžního ústavu a jiného objektu.  

Krádeže prosté  

V této kategorii jsou evidovány krádeže registračních značek vozidel, krádeže motorových vozidel, 

přívěsy, ostatní dopravní prostředky, krádeže součástek, věcí nebo PHM z motorových vozidel, včetně 

vloupání, krádeže jízdních kol, krádeže na osobách, krádeže prodejních, hracích a telefonních 

automatů jako celku, krádeže obchodního majetku zaměstnancem, krádeže uměleckých děl, krádeže 

starožitností, krádeže věcí v objektech (bez vloupání), krádeže věcí ve volném terénu, krádeže 
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přepravovaných zásilek, pytláctví, ostatní krádeže (bez vloupání), krádeže se vztahem k železniční 

přepravě osob a krádeže bez podtřídy. 

Majetkové činy celkem 

Souhrnem krádeží vloupáním a krádeží prostých, kromě ostatních majetkových trestných činů např. 

sprejerství, obchodování s dětmi, neoprávněné nakládání s osobními údaji atd., které nejsou zahrnuty 

v níže uvedených tabulkách. 

Mravnostní činy  

Do této oblasti patří např. pohlavní zneužívání, pohlavní úchylky, ohrožování pohlavní nemocí, šíření 

pornografie, kuplířství atd. 

Ostatní kriminální činy 

Kategorie, kde se řadí výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže, toxikomanie (nedovolená 

výroba a držení omamných a psychotropních látek) a také maření úředního rozhodnutí. 

Zbývající kriminalita 

Do této kategorie řadíme dopravní nehody, zanedbaní povinné výživy, šíření poplašné zprávy, zločinné 

spolčení, hanobení národa, přesvědčení a rasy, podněcování k národnostní a rasové nenávisti atd.    

Hospodářská TČ 

Zde patří zejména hojně rozšířené úvěrové podvody, neoprávněné držení platební karty, podvod, 

zpronevěra, podvody proti sociálnímu zabezpečení a další. 

Celková kriminalita 

Představuje statisticky nejžádanější kategorii a je součtem všech výše uvedených TČ kromě vojenských 

TČ, TČ proti ústavnímu zřízení, TČ válečných a proti míru.  

 
 

Kriminalita kontinuálně v České republice klesá od roku 2008, s jedním výkyvem v roce 2013. Nejnižší 

číslo bylo za rok 2021 – více než 153 tisíc trestných činů. Nesmíme však zapomínat na to, že tady byla 

pandemie, která omezila cestování ze zahraničí i cestování mezi okresy. Také byl změněn na konci roku 

2020 škodní limit u majetkových trestných činů. Škoda se posunula z pěti na deset tisíc, čímž se vlastně 

snížil objem majetkové trestné činnosti. 

Jinak řečeno, roky 2021 a 2020 jsou nesrovnatelné. Proto bychom měli správně porovnávat 

kriminalitu roku 2021 s rokem 2019. Z tohoto důvodu ve zpracovaných grafech kriminality uvedených 

níže, uvádíme tříleté období, tedy roky 2019 – 2020 – 2021.   
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4.1 RIZIKOVOST OKRESŮ ČR 

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR v posledních třech letech začal zpracovávat údaje o 

rizikovosti ze statistických podkladů o kriminalitě, nezaměstnanosti a vyplacených dávkách závislých 

na výši příjmu a z výsledků nechává zpracovat názorné mapy, které lze následně využít pro zpracování 

bezpečnostních analýz jednotlivých území. 

Z následujících dat lze zcela jednoznačně vyčíst, že již dlouhodobě patří okres Karviná mezi 

nejrizikovější okresy v celé ČR. Průměr pro ČR za rok 2021 byl index 922,05. Karviná s indexem celkové 

rizikovosti 2 169,0 byla v loňském roce na prvním místě v celé ČR, a to i přes to, že obecně kriminalita 

v okrese klesá.   

Rizikovost okresů v ČR (korelace míry kriminality a sociální zatíženosti) v roce 2018 

Okresy kraj 

Počet 

obyvatel 

dle ČSÚ 

Uchazeči  

o  

zaměstnání 

Kriminalita 
index  

nezaměstnanost  

index  

kriminality  

Součet 

indexů kraje 

- rizikovost 

1 Karviná MS 248 580 12 019 4 852 483,51 195,19 2 359,51 

2 Most ÚL 112 243 4 581 2 559 408,13 227,99 2 324,03 

3 Ostrava-město MS 321 712 12 341 9 853 383,60 306,27 2 310,35 

4 Bruntál MS 92 180 3 818 1 495 414,19 162,18 1 892,75 

5 Děčín ÚL 129 951 4 114 3 009 316,58 231,55 1 867,61 

6 Ústí nad Labem ÚL 119 430 4 200 2 619 351,67 219,29 1 801,91 

7 Chomutov ÚL 124 543 4 408 2 715 353,93 218,00 1 778,45 

8 Jeseník OL 38 452 1 544 670 401,54 174,24 1 746,39 

9 Sokolov KvK 88 545 2 667 1 397 301,20 157,77 1 571,63 

10 Louny ÚL 86 320 3 065 1 291 355,07 149,56 1 478,45 

11 Teplice ÚL 128 389 2 961 2 590 230,63 201,73 1 476,75 

 Ø v ČR       1 048,85 
 

Pro srovnání - Data rizikovosti okresů v roce 2021 

Okresy kraj 

Počet 

obyvatel 

dle ČSÚ 

Uchazeči  

o  

zaměstnání 

Kriminalita 
index  

nezaměstnanost  

index  

kriminality  

Součet 

indexů kraje 

- rizikovost 

1 Karviná MS 244 887 13 477 4 311 550,34 176,04 2 169,00 

2 Ostrava-město MS 318 588 14 683 7 476 460,88 234,66 2 071,79 

3 Most ÚL 111 688 5 060 2 372 453,05 212,38 1 987,39 

4 Bruntál MS 91 395 4 105 1 237 449,15 135,35 1 683,59 

5 Děčín ÚL 128 992 4 916 2 469 381,11 191,41 1 654,82 

6 Chomutov ÚL 124 833 5 411 2 561 433,46 205,15 1 621,43 

7 Ústí n. Labem ÚL 119 056 4 569 2 235 383,77 187,73 1 577,41 

8 Sokolov KvK 87 964 3 597 1 132 408,92 128,69 1 493,09 

9 Jeseník OL 37 923 1 626 524 428,76 138,17 1 477,31 

10 Teplice ÚL 128 925 4 215 2 190 326,93 169,87 1 339,80 

 Ø v ČR         922,05 

  Zdroj: MV ČR (vlastní zpracování) 
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  Zdroj: MV ČR (2022) 
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  Zdroj: MV ČR (2022) 
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Vývoj kriminality v ČR, kraji, ale i v okrese Karviná vykazuje dlouhodobě pozitivní trend, a to do té míry, 

že počet spáchaných protiprávních skutků se velmi blíží úrovni roku 1989, po kterém nastala ve 

společnosti změna, a nárůst kriminální činností se počítal ve stovkách procent. Níže uvedené statistické 

údaje to jednoznačně prokazují.   

I přes výše uvedená pozitiva ve vývoji kriminality, zůstává okres Karviná nejrizikovějším okresem 

v ČR s ohledem na provázanost protispolečenského jednání s rizikovými faktory z oblasti sociální 

zatíženosti a nepříznivého demografického vývoje na tomto území. 

Pro úplnost je nutné uvést, že majetková hranice mezi přestupkem a trestným činem se vyvíjela v čase. 

Do roku 1994 byla hranice nad škodu nepatrnou stanovena na 2 000,- Kč, ta se v roce 2004 zvýšila  

na 5 000,- Kč a od roku 2020 je stanovena hranice na 10 000,- Kč. 

 

 

 Graf č. 3 – Dlouhodobý vývoj závažné trestné činnosti v ČR v letech 1989-2021 

Zdroj: Policie ČR  
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Graf č. 4 – Dlouhodobý vývoj celkové trestné činnosti v MS kraji 1988-2021 

Zdroj: KŘP Moravskoslezského kraje  

 

Graf č. 5 – Dlouhodobý vývoj celkové trestné činnosti v ÚO Karviná 1989-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KŘP Moravskoslezského kraje  
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4.2 ANALÝZA VÝVOJE KRIMINALITY V HAVÍŘOVĚ V LETECH 2015 - 2021 

Sledované období posledních let prokazuje postupné snižování páchání trestné činnosti i v našem 

městě. Index kriminality měl dlouhou dobu zvyšující se tendenci, a to v důsledku úbytku počtu 

obyvatel, ale v posledních dvou letech došlo k jeho výraznému snížení. Tento vývojový trend však 

musíme spojit s důsledky pandemie onemocnění Covid-19, kdy byl na jaře 2020 poprvé vyhlášen 

nouzový stav a s ním spojen omezený pohyb osob. 

Při rozboru jednotlivých typů trestných činností zjišťujeme kolísavost, pozitivnější výsledky můžeme 

pozorovat u objasněnosti, jejíž tendence je velmi lehce vzestupná. 

 

Celkový vývoj kriminality ve městě Havířově v letech 2015 – 2021 

Rok 
CELKOVÁ KRIMINALITA 

Násilná Mravnostní Majetková 
zjištěno index objasněnost 

2015 2101 278,75 46,60 % 200 21 1304 

2016 1660 222,83 52,61 % 180 36 913 

2017 1739 236,29 48,57 % 180 17 1025 

2018 1739 238,06 51,28 % 173 39 1001 

2019 1544 213,51 52,78 % 145 20 820 

2020 1323 184,94 50,64 % 116 27 736 

2021 1 165 165,28 51,90 % 99 21 739 

Zdroj: PČR – vlastní zpracování 

 

Výpočet indexu kriminality =   
počet trestných činů za rok 

x 10 000 
počet obyvatel v daném roce 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

361 347
386

338
279

223 236 238 214
185 165

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vývoj indexu kriminality ve městě Havířově                              
v letech 2011 - 2021

https://drive.google.com/file/d/1COgzuEA7f7smcG33bqq3pRlCFnr5iFeX/view?usp=sharing
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4.3 ZJIŠTĚNÁ TRESTNÁ ČINNOST NA TERITORIU OBVODNÍCH ODDĚLENÍ PČR  

Nyní se budeme věnovat statistice trestné činnosti ve městě Havířově za rok 2021 v porovnání 

s předchozími dvěma roky. Rok 2022 bude následně vyhodnocen v průběhu měsíce ledna/února 2023.   

V obvodu služební působnosti havířovských oddělení bylo v roce 2021 evidováno 1165 případů 

trestných činů, ze kterých bylo celkově 616 objasněno. Podíl objasněnosti tak činí 51,9 %. Ve srovnání 

s rokem 2020 došlo k poklesu evidované trestné činnosti o 158 skutků, při současném zvýšení 

objasněnosti o 1,2 %. Z uvedeného grafu lze rovněž vyčíst snížení trestné činnosti téměř u všech druhů 

kriminality, mimo majetkové, zvláště pak u krádeží vloupáním.  

 

 

   Zdroj: PČR 
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4.4 TRESTNÁ ČINNOST, NÁPAD A OBJASNĚNOST V ROCE 2021 

Násilná trestná činnost – 99 skutků (objasněnost 65,81 %)  
U násilné trestné činnosti byl v roce 2021 zaznamenán pokles v nápadu trestné činnosti ve srovnání  

s rokem 2020 (o 17 skutků). Objasněnost se u této problematiky oproti roku 2020 zvýšila o 2,02 %. 

Havířovská policie si u této trestné činnosti udržuje vysoký standard v počtu objasněných násilných 

trestných činů, míra objasněnosti zůstává vysoká. Velký důraz je kladen na prověřování a následné 

vyšetřování zvlášť závažných zločinů loupeží. Všechna oznámení o násilných činech jsou prověřována s 

maximální důsledností a nejsou nikterak bagatelizována.  

Mravnostní trestná činnost – 21 skutků (objasněnost 69,45 %)  
V porovnání s předchozím rokem je v roce 2021 patrné mírné snížení nápadu mravnostních deliktů  

(o 6 skutků). Objasněnost se oproti roku 2020 snížila o 12,74 %. Ačkoliv došlo u této trestné činnosti  

k poklesu objasněnosti, není tento fakt nikterak znepokojující, nadále míra objasněnosti zůstává 

vysoká. Mravnostní kriminalita je prověřována a objasňována zejména policisty 3. OOK, zpracovávány 

a prověřovány jsou podněty lékařů, OSPOD Magistrátu města Havířov, oznámení rodičů a zákonných 

zástupců a informace vyhledané v kyberprostoru.  

Majetková trestná činnost – 739 skutků (objasněnost 41,43 %)  
Majetková trestná činnost dlouhodobě představuje největší část v celkovém objemu evidované 

kriminality. Z celkového nápadu trestné činnosti si ukrajuje podíl ve výši 63,43 %. V obecném pohledu 

v sobě zahrnuje krádeže prosté, krádeže provedené formou vloupáním, krádeže na osobách, podvodná 

jednání a další její formy postihující vlastnictví jako zákonem chráněný zájem. V roce 2021 byl 

zaznamenán nepatrný meziroční narůst v celkovém nápadu majetkové kriminality (tj. o 3 skutky více). 

Povzbuzující skutečností je míra objasněnosti, která se meziročně zvýšila o 5,97 %. Zvýšenou 

objasněnost majetkové trestné činnosti lze přičíst na vrub cíleným opatřením proti pachatelům této 

trestné činnosti. Do souhrnů těchto opatření lze zařadit prevenci v širším slova smyslu, kdy v rámci 

cílené, houževnaté a neúnavné spolupráce mezi působícími složkami PČR došlo ke kýženému navýšení 

počtu objasněných majetkových trestných činů.  

Počet evidovaných případů krádeží vloupáním výrazně stoupl oproti roku 2020, a to o 149 skutků, v 

procentuálním vyjádření tedy o 68,98 %. Důvodem tohoto nárůstu může být i přisuzování zrušení 

nouzového stavu z důvodů pandemie, kdy pachatelé si začali být vědomi pro ně příznivého faktu, že 

přísnější trestní postihy na ně již nelze aplikovat.  

Předmětem zájmu pachatelů vloupání byly zejména sklepní místnosti činžovních domů, provozovny, 

rekreační objekty, garáže, jiné nebytové prostory a motorová vozidla. Nezanedbatelnou část nápadu 

majetkové trestné činnosti tvořily i krádeže recidivního charakteru tzn. osoby, které jsou opakovaně 

souzené a postihované za trestnou činnost páchanou formou krádeží. Škody na majetku v těchto 

případech nebývají vysoké, pohybují se v řádech stokorun, kdy jde zejména o krádeže zboží  

v obchodech. Další část tohoto druhu trestné činnosti tvoří krádeže věcí, které mají poškození  

na sobě nebo při sobě. Jde zejména o věci odložené v nákupních vozících, v restauracích apod. 
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Významné realizace pachatelů trestné činnosti a specifická trestná činnost 

Policisty 3. OOK v úzké spolupráci s oběma obvodními odděleními byla mimo jiných případů realizována 
v roce 2021 i níže uvedená závažná a sériová trestná činnost:  

 

Násilná trestná činnost  

Dále za rok 2021 bylo prověřováno celkem 28 skutků, u nichž byly zahájeny úkony trestního řízení pro 

zvlášť závažný zločin loupeže. V 18 případech bylo již prověřování ukončeno, v 10 případech 

prověřování zatím není ukončeno. V 6 případech bylo vyloučeno spáchání trestného činu loupeže  

a skutek se tedy nestal, 1 skutek byl překvalifikován na přestupek. Z celkového počtu pak bylo dále  

v 7 případech sděleno obvinění konkrétní osobě, a ve 4 případech byli pachatelé děti. 

Majetková trestná činnost 

V roce 2021 bylo celkového počtu majetkových trestných činů prověřováno a následně realizováno 50 

složitějších trestních případů, ve kterých byly původně zahájeny úkony trestního řízení  

pro podezření ze spáchání přečinu krádeže dle ust. § 205 trestního zákoníku, kdy v současnosti je  

z tohoto 41 věcí ukončeno, a to buďto podáním návrhu na podání obžaloby (34 skutků), sloučením jako 

dílčího skutku, nebo odevzdáním pro spáchání přestupku proti majetku. Co se týče kvalifikace skutku 

jako vloupání, tak tato byla užita ve 49 případech majetkových trestných činů. V rámci majetkové 

trestné činnosti byly za uplynulý rok provedeny 4 větší realizace sériové trestné činnosti. Jedná se 

převážně o krádeže vloupáním do motorových vozidel, objektů a provozoven a porušování domovní 

svobody. Pachatelé těchto deliktů jsou stíhání vazebně. 

Nealkoholová toxikomanie 

V roce 2021 bylo evidováno 15 případů nedovolené výroby, nakládání a přechovávání omamných  

a psychotropních látek, kdy z tohoto bylo provedeno 5 realizací s následným návrhem na podání 

obžaloby. Z toho byl 1 případ odložen, jelikož se nepodařilo zjistit pachatele uvedeného jednání  

a 1 věc byla odevzdána pro podezření z přestupku. V současné době je 8 případů nadále  

v prověřování. 

Počítačová kriminalita 

Kybernetická kriminalita tak jako předešlé roky, tak i za rok 2021 vykázala trend setrvalého nárůstu 

oznámených případů. Útoků prostřednictvím počítačových sítí nebo na počítačové sítě rok od roku 

roste. Za kalendářní rok 2021 bylo v městě Havířov evidováno celkově 29 trestných činů IT kriminality. 

Standardně vysoký počet případů si nesou tzv. podvodné prodeje zboží buď to  

na e-shopech, nebo v rámci jednotlivých obchodníků na různých prodejních platformách. Další 

problematikou jsou podvody s investováním do kryptoměn. Tento způsob podvodu má nebývalý 

nárůst, poškození jsou motivování vidinou rychlého zbohatnutí na úrocích při investování  

do kryptoměn.  

Trestné činy Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, šíření pornografie: 2 případy, v jednom 

případě byl zjištěn pachatel a v druhém se šetřením nepodařilo zjistit pachatele jednání.  

Z kriminalistického hlediska jde o velmi časově a administrativně náročné případy. 

Mravnostní trestná činnost 

V roce 2021 bylo na území města Havířov celkově evidováno 12 případů, které byly kvalifikovány jako 

pohlavní zneužití, kdy z těchto bylo 9 případů ukončeno předáním věci s podezřením z přestupku,  
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a ve 2 případech odložením věci pro nízký věk pachatele. K této problematice nutno podotknout,  

že další některá oznámení nelze ihned kvalifikovat, protože úkony trestného řízení, jsou zahájeny pro 

blíže nespecifikovaný trestný čin proti lidské důstojnosti a v případě, že prověřováním tohoto skutku 

dojde ke zjištění, že v dané věci nebyla naplněna skutková podstata trestného činu, je věc poté 

odložena dle ust. § 159a/1 tr. řádu. 

Domácí násilí  

V roce 2021 bylo prověřováno 74 incidentů se znaky domácího násilí, kdy v 11 případech došlo  

k vykázání násilné osoby ze společného obydlí. 

Pátrání po osobách a věcech 

Celkem bylo za rok 2021 vypátráno 226 hledaných osob z čehož 47 případů se týkalo pohřešovaných 

mladistvých a nezletilých dětí, většinou chovanců dětských domovů a výchovných ústavů. Dále byly 

prováděny průběžné kontroly v zastavárnách a bazarech, při nichž byly zajišťovány věci pocházející  

z trestné činnosti. 

 

4.5 STAV VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 

V roce 2021 na území města nedošlo k hromadnému či jinému závažnému narušení veřejného 

pořádku. Zástupce vedoucího Územního odboru Karviná se pravidelně účastní zasedání Bezpečnostní 

rady města. Nadále PČR velmi úzce spolupracuje s Městskou policií Havířov a s orgány samosprávy, kdy 

spolupráce je na velmi vysoké úrovni. Pravidelné součinnostní schůzky vedení PČR a městské policie  

a inspektora primátora přispívají k efektivitě v oblasti zajištění veřejného pořádku ve městě.  

Uprchlická vlna z Ukrajiny s sebou zvýšení kriminality na území města v roce 2022 zatím nepřinesla. 

Město Havířov i nadále zůstává prioritou v rámci územního odboru Karviná, neboť Havířov je jedno  

z měst, kde s policisty obvodních oddělení trvale vykonávají službu policisté OHS a rovněž i policisté 

SPJ, což zvyšuje bezpečnost občanů, zkracuje dojezdové časy na místo oznámení, a tím je zabezpečen 

veřejný pořádek a bezpečnost na velmi dobré úrovni.  

Bezpečnostní situaci na teritoriu města Havířova lze z dlouhodobého hlediska považovat za 

stabilizovanou. V roce 2021 došlo při obdobných personálních, materiálových i legislativních 

podmínkách, obdobně jako v roce 2020, k dalšímu meziročnímu poklesu zjištěné trestné činnosti  

a současně ke zvýšení její objasněnosti. 

V nadcházejícím období bude i nadále kladen důraz zejména na preventivní činnost, spolupráci  

Policie ČR s Městskou policií Havířov a aktivity zaměřené na službu veřejnosti. 

 

4.6 ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE HAVÍŘOV V ROCE 2021 

V roce 2021 strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v souladu se zákonem 

č.553/1991 Sb., o obecní policii dohlíželi zejména na dodržování obecně závazných právních předpisů 

o ochraně veřejného pořádku, přispívali ke zvýšení bezpečnosti osob a jejich majetku, přispívali 

k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dohlíželi na dodržování pravidel 

občanského soužití, upozorňovali fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a v neposlední řadě 

odhalovali přestupky a v rozsahu stanovené zákonem o obecní policii je řešili.  
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V roce 2021 strážníci prováděli především kontrolu všech nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví 

v souvislosti s nouzovým stavem a s pandemií SARS–CoV-2. Dále prováděli kontrolu dodržování 

platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města Havířova. Jednalo se hlavně o tyto obecně 

závazné vyhlášky a nařízení: k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují 

prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu, k regulaci hlučných činností, k trvalému 

označování psů, o ochraně veřejné zeleně a užívání zařízení města Havířova, o pravidlech pro pohyb 

psů na veřejném prostranství, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, o způsobu  

a odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací v zimním období, o vymezení místních 

komunikací k stání za cenu sjednanou a tržní řád.  

Mimo řešení přestupků strážníci MP Havířov zajišťovali veřejný pořádek při hokejových utkáních HC AZ 

Havířov, prováděli kontroly parkovišť v nočních hodinách, kontroly jízdních kol, kontroly na 

neoprávněné užívaní veřejného prostranství a chodníků, kontroly podezřelých osob a kontroly ve 

spolupráci s lesní a mysliveckou stráží. Dále strážníci zajišťovali v průběhu školního roku v době od 7:30 

do 8:00 hod. vybrané přechody před základními školami s ohledem na bezpečnost dětí, nepřetržitou 

službu v objektu budovy Magistrátu města Havířova, dohlíželi na dodržování provozního řádu 

skateparků a na dětských hřištích.  

V době školního vyučování strážníci prováděli kontroly na záškoláctví především v tzv. vyloučených 

lokalitách. Pro tyto kontroly byli využíváni zvláště pracovníci asistenti prevence kriminality (APK). 

K bezpečnosti osob a majetku dále strážníci přispěli zadržením 115 osob podezřelých ze spáchání 

trestných činů, 129 hledaných osob a nalezením 2 odcizených hledaných vozidel.  

Městská policie po celou dobu reaguje na každodenní podněty z aplikace DejTip, které se věnují téměř 

výhradně problémům s parkováním motorových vozidel. Za celý rok 2021 řešila 501 podnětů. Ačkoliv 

je aplikace určena k jiným účelům, je některými občany zneužívána k oznamování přestupků.  

Pomocí Městského kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) bylo strážníky zadrženo 9 osob 

podezřelých ze spáchání trestného činu. Z MKDS si policie převzala 24 záznamů v rámci šetření 

trestných činů. Na základě zjištění pomocí kamerového systému bylo řešeno 98 osob podezřelých ze 

spáchání přestupků. Dále bylo kamerami zjištěno a zaznamenáno 33 dopravních nehod a na základě 

zjištění pomocí kamer byla poskytnuta pomoc 44 osobám. U 103 osob byla provedena kontrola 

totožnosti na základě podezřelého chování. 

Na základě signalizace Pultu centralizované ochrany bylo uskutečněno v roce 2021 celkem 872 

výjezdů.  Byl proveden 1 výjezd na tísňové volání – agresivní klient. Dále byly narušeny 2 objekty, z toho 

1x byly poškozeny vstupní dveře, pachatel nezjištěn a 1x rozbité dveře na místě zadrženo 7 osob – 

předány PČR. 

V rámci projektu Strážník blíže občanům je území města Havířova rozděleno na 13 částí –okrsků 

shodných s obdobným rozdělením PČR. Do jednotlivých okrsků jsou přiděleni strážníci – patroni 

z příslušných komisariátů. Smyslem tohoto rozdělení města a strážníků je stanovit každému strážníkovi 

osobní odpovědnost za určenou část města. Konkrétní rozdělení strážníků do jednotlivých okrsků je 

zveřejněno na webových stránkách města Havířova. 
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4.7 SOUČINNOST MP A PČR 

Součinnostní vztahy mezi Městskou policií a Policií České republiky jsou stanoveny v  § 1 odst. 3, zákona 

č. 553/1991 Sb. o Obecní policii a dále jsou stanoveny v § 14 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České 

republiky (spolupráce Městské policie a Policie ČR je stanovena zákonem). Tyto policejní složky se 

pravidelně scházejí na úrovni vedení městské policie, inspektora primátora, vedení Obvodního 

oddělení PČR Havířov 1 a 3 a dle potřeby vedení Služby kriminální policie a vyšetřování a Dopravního 

inspektorátu PČR Karviná. Spolupráce mezi oběma policejními složkami je stále vedena na velmi dobré 

úrovni. 

Jedna z podmínek Ministerstva vnitra pro čerpání dotací prostřednictvím odboru prevence kriminality 

MV ČR při pořízení nového nebo při dalším rozšíření a obnově stávajícího městského kamerového a 

dohlížecího systému je, aby byl propojen mezi obcí a Policií ČR. Vzhledem k tomu, že MKDS je 

v Havířově v nepřetržitém provozu již od roku 2001, nebylo toto propojení v té době z technických 

důvodů možné.  

Usnesením zastupitelstva města č. 876/26ZM/2022 ze dne 20.6.2022 bylo schváleno čerpání „Fondu 

bezpečnosti“ ve výši 852 800,- Kč na úhradu vybudování dohlížecích pracovišť, včetně přivedení signálu 

pro umožnění aktuálního a následného vstupu pro OO PČR 1 a PČR 3 do Městského kamerového  

a dohlížecího systému MP Havířov. V současné době je realizovaná veřejná zakázka, jejíž předmětem 

je dodávka a montáž zařízení, včetně zprovoznění dvou nových dohledových pracovišť městského 

kamerového dohlížecího systému, a to na OO PČR 1 a OO PČR 3, dle požadavků na plnění veřejné 

zakázky – technická specifikace vybavení pracovišť, která je přílohou kupní smlouvy, včetně seznámení 

s obsluhou a údržbou.  

Výsledkem realizace bude do konce roku 2022 kompletní propojení stávajícího kamerového systému 

městské policie s Policií ČR, čímž město opět přispěje ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů ve městě. 
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Data o vybraných druzích přestupků 
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Přestupky řešené MP Havířov v roce 2021 
§ 125c Přestupky proti 
bezp. a plyn. sil. provozu 

§ 125c Přestupky proti 
bezp. a plyn. sil. provozu 
(prostředky k zabránění 
odjezdu vozidla)

§ 35 (§ 30) Přestupky na 
úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi

§ 4 (§ 46) Přestupky proti 
pořádku ve SS a proti 
pořádku v územní 
samosprávě

§ 5 (§ 47a § 48) Přestupky 
proti veřejnému pořádku

§ 7(§ 49) Přestupky proti 
občanskému soužití

§ 8( § 50) Přestupky proti 
majetku 

Ostatní přestupky
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Porovnání počtu řešených přestupků za období 2019 – 2021  

(údaje z Městské policie Havířov) 

 

Přestupky 
  

2017 2018 2019 2020 2021 
rozdíl 

2021-2020 

§ 125c 
přestupky proti 

bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu 

D 2 588 1 354 2 477 2 663 3 699  

OZ 1 136 2 057 1 752 2 933 1 333 +887 

PNM 6 141 8 234 7 696 5 127 6 578  

celkem 9 865 11 645 11 925 10 723 11 610  

§ 35 
přestupky  

na úseku ochrany  
před alkoholismem  

a jinými toxikomaniemi 

D 34 14 41 53 35  

OZ 43 38 76 26 21 -39 

PNM 86 102 101 62 46  

celkem 163 154 218 141 102  

§ 4  
přestupky  

proti pořádku ve státní 
správě a proti pořádku  
v územní samosprávě 

D 2 132 3 590 4 029 2 738 3 137  

OZ 409 455 441 335 486 +556 

PNM 2 162 2 959 3 135 1234 1 240  

celkem 4 703 7 004 7 605 4 307 4 863  

§ 5 
přestupky  

proti veřejnému pořádku 

D 2 117 40 562 1 345 1 983  

OZ 172 178 225 132 124 +677 

PNM 195 195 192 183 230  

celkem 2 484 413 979 1 660 2 337  

§7 
přestupky  

proti občanskému soužití 

D 38 1 10 14 11  

OZ 166 131 94 98 81 -21 

PNM 0 0 0 1 0  

celkem 204 132 104 113 92  

§ 8 
přestupky  

proti majetku 

D 0 0 4 0 2  

OZ 546 502 386 428 328 -62 

PNM 236 275 264 248 284  

celkem 782 777 654 676 614  

  Zdroj: MP Havířov, vlastní zpracování 

 

 

Použité zkratky:    
řešeno     D – domluvou   OZ – oznámením         PNM – příkazem na místě 
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4.8 NOVÉ HROZBY V OBLASTI KRIMINALITY  

Kriminalita ve virtuálním prostředí 

Kybernetická kriminalita patří dlouhodobě v České republice k nejstrměji rostoucím trestným činům. 

Tuto kriminalitu lze definovat jako kriminalitu využívající informační a komunikační technologie. Mezi 

tuto kriminalitu řadíme trestné činy jak z oblasti majetkové (podvody, phishing, zneužití identity, 

obchodování s kradenými předměty prostřednictvím internetových aukcí), tak z oblasti zásahu do 

osobnostních práv (stalking, nebezpečné vyhrožování, kyberšikana), sexuálně motivované trestné činy 

(pohlavní zneužívání, šíření dětské pornografie), extremistické projevy, ale i porušování autorských 

práv. Tato trestná činnost bývá obvykle velmi sofistikovaná a je nesmírně složité rozpoznat, že se člověk 

stává obětí trestné činnosti. Mezi oběťmi se pak nachází prakticky všechny skupiny obyvatelstva (dle 

věku, vzdělání, profese, pohlaví, atd.), ale i nejrůznější formy právnických osob (stát, samosprávy, 

obchodní společnosti, NNO).  

V oblasti kybernetické kriminality panuje značná latence. S rozvojem informačních a komunikačních 

technologií lze předpokládat, že kybernetická trestná činnost bude i nadále prostupovat všemi 

kriminálními problematikami, jelikož řada činností je již realizována ve virtuálním prostředí. 

Objasňování této trestné činnosti je složitější, zejména z toho důvodu, že mladiství a nezletilí poškození 

se ze studu bojí komukoliv svěřit a vše vychází najevo až po zjištění těchto skutečností rodiči. Pachatelé 

používají sofistikované metody, mění neustále místa připojení k účtům v sociálních sítích, emailové 

adresy a své fiktivní profily na sociálních sítích. I přesto se je daří odhalovat. Bohužel, děti častokrát 

nefigurují pouze jako oběti těchto trestných činů, ale často i jako pachatelé kyberkriminality. 

Přetrvávajícím celorepublikovým problémem je stoupající počet kriminálních deliktů páchaných 

prostřednictvím sociálních sítí, což souvisí se životním stylem příslušné věkové skupiny dětí a jejich 

přílišnou otevřeností, důvěrou a sdělováním informací neznámým osobám bez domýšlení důsledku. 

Děti stále více využívají datové služby v mobilních telefonech. Navštěvují stránky, kde jsou umístěna 

videa s nevhodným, závadovým, nemorálním a neetickým obsahem, a to často bez omezujících 

rodičovských opatření či jejich kontroly. 

Do této oblasti se také velmi významně promítla pandemie nemoci Covid-19. běžný život byl omezen 

a spousta aktivit, a to včetně distanční výuky dětí, se přesunula do on-line prostředí. Děti se tak stávají 

stále častěji oběťmi šikany, narušování soukromí, ale i dětské pornografie a sexuálního nátlaku.     

V těchto případech je nezbytná zejména včasná a prakticky zaměřená informovanost  

o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi, stejně jako přijímaní nejrůznějších technických 

opatření v zabezpečení systémů, aby nemohlo docházet ke zneužívání tohoto virtuálního prostředí  

a komunikace v něm činěné. 

Role prevence a osvěty v oblasti kyberkriminality se stává naprosto zásadní a nepostradatelnou.  

Je třeba posilovat taková preventivní opatření v kyberprostoru, která mají za cíl uvedenou oblast  

i nadále efektivně řešit a snižovat tím nejen přibývání zkušeností s kybernetickou kriminalitou, 

obtěžováním i dalšími druhy kybernásilí a kyberagrese, ale i účinně přispět k omezení latence zvýšením 

důvěry potencionálních obětí v činnost orgánů činných v trestním řízení při nahlašování uvedeného 

jednání v kyberprostoru.  
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Cílem všech subjektů, které se na aktivách směřujících ke snižování kybernetické kriminality podílejí, je 

naučit uživatele informačních technologií rozpoznávat signály rizikové komunikace na internetu, či 

správně na některé podezřelé skutečnosti reagovat, např. prostřednictvím informování policie a 

nemazáním obsahu této komunikace z počítače, mobilu atd. Je třeba neustále sledovat nově se 

objevující trendy v páchání kybernetické kriminality a reagovat na ně. Zásadní je kontinuální 

poskytování informací o rizicích on-line komunikace a seznamování ohrožených cílových skupin (děti, 

rodiče, pedagogové, senioři atd.) se základními pravidly bezpečného pohybu v kyberprostoru včetně 

dalších preventivních aktivit.2 

4.9 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOVA 

Statistiky dopravních nehod ČR byly za rok 2018 a 2019 nepříznivé. Policie ČR šetřila větší počet nehod, 

na silnicích umíralo více lidí. Příznivější celostátní statistika dopravních nehod v roce 2020 byla značně 

ovlivněna vládními opatřeními v souvislosti s pandemií SaRS-Cov-2. Počet obětí a vážných zranění byl 

nejpříznivější od roku 1961. Statistika dopravních nehod v ČR za rok 2021 byla z pohledu počtu obětí 

druhá nejpříznivější v historických tabulkách.  

V následující tabulce je uveden souhrn počtu dopravních nehod na všech komunikacích města Havířova 
 

DOPRAVNÍ NEHODY 2018 2019 2020 2021 

celkem nehod 368 393 422 426 

usmrceno osob 3 2 2 1 

těžce zraněno 10 7 8 4 

lehce zraněno osob 69 68 58 51 

zaviněno chodcem 4 7 6 5 

zaviněno cyklistou 6  12 16 16 

zaviněno motocyklistou 5 3 3  4 

zaviněno řidičem osobního automobilu 224 234 257 223 

zaviněno řidičem nákladního automobilu 15 16 24 38 

zaviněno řidičem autobusu 14 7 6 9 

vliv alkoholu 22 16 18 19 

vliv drog 4 4 1 2 

  Zdroj: Komise BESIP 

 

Nejrizikovější místa Havířova 
uvedeno v souvislosti s počtem dopravních nehod  
 

silnice I/11 (Hlavní tř., Dlouhá tř., tř. 17. listopadu  

„velký“ kruhový objezd  

silnice III/4746 (ul. Dělnická)  

 

2 Zdroj:  Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 - 2027 
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silnice II/475 (ulice Orlovská, Vodní, Dělnická)  

parkoviště Nákupního parku S1 Center (u OBI)  

parkoviště u Globusu 

4.10 ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI 

Specifickým využíváním kamerového systému je úsekové radarové měření rychlosti, které je ve městě 

Havířově využíváno již od roku 2016. V současné době jsou v provozu celkem tři úseky měření rychlosti. 

Aktivní měřený úsek motoristé poznají podle příčné bílé čáry na vozovce, kamer na sloupu veřejného 

osvětlení a svislého dopravního značení. 

Úsekové měření funguje na principu měření doby, za kterou vozidlo přesně vymezený úsek projede. 

Na začátku a na konci úseku radar každé vozidlo vyfotí. Systém průběžně vyhodnocuje, které vozidlo 

projelo úsekem rychleji, než je povoleno. Vyhodnocený záznam složený z několika fotografií, data, 

času, doby průjezdu a vypočtené rychlosti uloží a odešle ke zpracování. Odesílání dat je automatické, 

zařízení nepotřebuje žádnou obsluhu. 

Zjištěné přestupky řeší Městská policie Havířov, která jednotlivé případy předává oddělení dopravních 

přestupků na správním odboru Magistrátu města Havířova.  

I. úsek - 1.1.2016 bylo zprovozněno úsekové měření na ul. Dělnická, v úseku od křižovatky s ul. 

Mánesovou po okružní křižovatku s ul. Moskevskou v Havířově-Městě. 

II. úsek - 1.4.2017 bylo zprovozněno úsekové měření na Národní třídě, v úseku od křižovatky  

s ul. Lipová po ul. Kpt. Nálepky v Havířově-Městě. 

III. úsek - 16.11.2020 bylo zprovozněno úsekové měření rychlosti na ulici Ostravské, ve směru na 

Ostravu, od výjezdu z čerpací stanice Shell po křižovatku směrem na Ostravu, v Havířově-Šumbarku. 

 

Do konce roku 2022 má MP Havířov v plánu z „Fondu bezpečnosti“ pořídit zařízení SYDO Traffic Scan, 

které je určeno pro předávání registračních značek z úsekových měření Policii ČR.    
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Pro koncepci materiálu je nutné identifikovat tzv. zainteresované subjekty, které se podílejí na 

aktivitách prevence kriminality a na jejich formách spolupráce na území statutárního města Havířova. 

Jedná se o subjekty samosprávy nebo veřejné správy, nestátních neziskových organizací, církevních 

organizací a dalších podnikatelských subjektů z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Boj proti 

kriminalitě se tak stává nedílnou součástí zájmů mnoha organizací a vzájemnou spoluprací se zvyšuje 

efektivnost, účinnost i smysluplnost veškerých preventivních aktivit. 

Přehled se opírá se o výstupy dílčích strategických dokumentů města Havířova, např. Komunitního 

plánu, Vize města 2020+, Koncepce tělovýchovy a sportu nebo Katalogu sociálních služeb  

a souvisejících aktivit. 

5.1 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 

NÁZEV SÍDLO POZNÁMKA, POPIS 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje 
 

28. října 117 
702 18 Ostrava 

Hlavní spolupráce se realizuje 
formou předávání veškerých 
informací v oblasti prevence 
kriminality  
a další metodické pomoci.  
 
Od roku 2010 vyhlašuje Program 
na podporu neinvestičních aktivit 
z oblasti prevence kriminality, který 
je jedním z dotačních programů, 
prostřednictvím kterého jsou 
podporovány cíle a opatření 
vymezené v aktuální krajské 
Koncepci prevence kriminality. 

Policie ČR 
 
 

OO PČR Havířov 1  
se sídlem Sv. Čecha 539/1  
Havířov-Město 
 
OO PČR Havířov 3  
Moravská 498/31  
Havířov-Šumbark 

Úkolem policie je chránit 
bezpečnost osob a majetku, chránit 
veřejný pořádek a předcházet 
trestné činnosti. Plní rovněž úkoly 
podle trestního řádu a další úkoly  
na úseku vnitřního pořádku  
a bezpečnosti svěřené jí zákony, 
předpisy EU a mezinárod. 
smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu ČR. 
 

V rámci prevence kriminality  
se zaměřuje na realizací 
preventivních programů 
zaměřených např. na bezpečné 
chování seniorů, na potlačení 
majetkové trestné činnosti apod. 

 5    INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 
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Územní odbor Policie ČR 
Karviná 

Havířská 1511/26  
Karviná-Nové Město 
  

Jeho součástí je i Preventivně 
informační skupina jejíž nový název 
– Skupina tisku a prevence  

Úřad práce ČR – krajská 
pobočka v Ostravě  
kontaktní pracoviště 
Havířov  
 
 

Junácká 1632/3  
Havířov-Podlesí 

Poskytuje informační servis o stavu 
nezaměstnanosti ve městě  
a nabídku pracovních příležitostí.  
Zajišťuje poradenství a 
rekvalifikační kurzy pro uchazeče o 
zaměstnání  
a zájemce o zaměstnání.  
Ve spolupráci s ÚP město Havířov 
zaměstnává občany bez práce 
formou veřejně prospěšných prací.  

Okresní soud Karviná Park Bedřicha Smetany 176/5 
Karviná-Fryštát 

 

Okresní soud Karviná  
 
pobočka Havířov 

Dlouhá třída 1647/46a 
Havířov-Podlesí 

tato pobočka byla zřízena v roce 
1992. Rozhoduje jako soud prvního 
stupně ve všech trestních a 
civilních věcech. 

Okresní státní zastupitelství 
Karviná 

Park Bedřicha Smetany 176/5 
Karviná-Fryštát 

 

Okresní státní zastupitelství 
Karviná 
 
pobočka Havířov 

Dlouhá třída 1647/46a 
Havířov-Podlesí 

dle Zákona o státním zastupitelství 
č. 282/1993 Sb., ust.  § 4 odst. 1  
je stanovena jeho působnost  
a v odst. 2 tohoto ustanovení je 
uvedeno, že státní zastupitelství se 
v souladu se svou zákonem 
stanovenou působností podílí na 
prevenci kriminality a poskytování 
pomoci obětem trestných činů 

Probační a mediační služba  
 
pobočka Havířov 

Dlouhá třída 1647/46a 
Havířov-Podlesí 

Zprostředkovává alternativní řešení 
konfliktů spojených s trestnou 
činností a vytváří podmínky  
pro uplatnění alternativních trestů. 
 

Shromažďuje důkazy a pomáhá 
hledat přijatelná řešení dané 
situace, urovnat vzájemné vztahy s 
vědomím zájmů a potřeb 
pachatele, oběti a společnosti.  
 

Usiluje o začlenění obviněného 
resp. pachatele do života 
společnosti bez dalšího porušování 
zákonů, provádí přípravná řízení 
s rodinou, dohledy, provází 
trestním řízením.  
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5.2 STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV  

Obce shodně jako kraje postupují v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti. Přitom 

vycházejí z § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

„obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy 

a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku“. Dle § 10 tohoto zákona může obec také k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou. Obec tvoří základní úroveň, na které jsou 

opatření prevence kriminality v praxi nakonec naplňována.  

Zastupitelstvo města Havířova 

Zastupitelstvo města Havířova (dále také jen „ZMH“) schvaluje strategické dokumenty, včetně návrhu 

koncepce prevence kriminality, která definuje priority a cíle města v této oblasti vždy na vymezené 

období. Dále schvaluje přidělování dotací z rozpočtu města na prevenci kriminality a protidrogovou 

prevenci, schvaluje spolufinancování města při realizaci projektů z Programu prevence kriminality MV 

ČR a čerpání finančních prostředků z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ dle přijatého statutu. Členové ZMH jsou pravidelně 

informováni o výsledcích Programu prevence kriminality.  

Rada města Havířova 

Rada města Havířova (dále také jen „RMH“) jmenuje jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi 

protidrogovou a prevence kriminality a schvaluje náplň její činnosti a rozsah s tím souvisejících 

oprávnění – Statut komise.  

 

Komise protidrogová a prevence kriminality RMH 

Komisi tvoří 11 členů z řad zástupců politických stran, odborné a laické veřejnosti. Předkládá Radě 

města Havířova návrhy na vytváření a zajištění realizace jednotné koncepce prevence kriminality a 

protidrogové politiky města vč. návrhů legislativních změn, podává iniciační návrhy k přijetí opatření 

na základě získaných a vyhodnocených informací o problémech působení návykových látek, ale i 

závislostí všeho druhu ve městě a podněty k zabezpečení provázanosti a součinnosti orgánů a institucí 

při uplatňování prevence kriminality a protidrogové politiky v působnosti města. 

Průběžně sleduje a předkládá RMH stanoviska k problematice realizovaných městských aktivit v oblasti 

prevence kriminality a protidrogové prevence a zpracovává pro RMH svá vyjádření k žádostem  

o přidělování finančních prostředků na aktivity prevence kriminality a protidrogové prevence 

v působnosti města. 

 

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA 

a) Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova (OSV MMH)  

Odbor vykonává přenesenou působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb  

a sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu ORP. 

Plní funkci poradce pro národnostní menšiny. Zajišťuje činnosti na úseku komunitního plánování. 

Odbor zajišťuje samosprávné činnosti související s péčí o seniory, osoby zdravotně postižené  

a osoby vyžadující okamžitou pomoc.  
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Oddělení sociálních služeb 

Zajišťuje:  

- terénní sociální práci pro cílové skupiny osob (zdravotně postižení, rodiny s dětmi, osoby ohro-

žené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, nezaměstnané osoby, 

osoby v obtížných životních situacích, senioři, cizinci) 

- sociální poradenství pro uvedené cílové skupiny,   

- vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném sociálním prostředí, 

- provádí posouzení životních situací klientů, a to i na výzvu správního orgánu, 

- realizuje přímou sociální práci s klientem, zaměřenou na změnu klienta a na změnu jeho soci-

álního prostředí, 

- spolupracuje s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, dalšími státními i nestátními sub-

jekty při řešení životní situace klientů, 

- zajišťuje agendu kurátora pro dospělé 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Zajišťuje:  

- vyhledává děti, které potřebují pomoc z důvodu nepříznivé rodinné, sociální situace  

či závažných výchovných problémů, 

- sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření  

k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, 

- poskytuje odbornou poradenskou činnost na úseku SPOD - pomáhá rodičům při řešení výchov-

ných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádá přednášky a kurzy zaměřené na 

řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,  

- projednává s rodiči nedostatky ve výchově dětí a přijímá potřebná výchovná opatření v souladu 

se zákonem, rozhoduje o výchovných opatřeních, 

- působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, 

- vyhodnocuje situaci ohroženého dítěte v rodině, zpracovává individuální plány ochrany dítěte 

s cílem posílit plnění funkcí rodiny, tyto plány vyhodnocuje,  

- pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, 

- sleduje vývoj dětí, u kterých byla nařízena ústavní, ochranná výchova, vyhodnocuje důvodnost 

trvání ústavní výchovy a zajišťuje návaznou péči o tyto děti, 

- navštěvuje děti v ÚV, v ochranné výchově, ve věznicích a děti v péči jiných fyzických osob, 

- zabezpečuje sociální kuratelu pro děti a mládež, jejím prostřednictvím provádí opatření k od-

stranění, zmírnění nebo zamezení různých poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje a 

závažných výchovných problémů dětí a mládeže, 

- činí potřebná opatření pro zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu ro-

dičů nebo jiné osoby odpovědné za dítě, spolupracuje s Úřadem pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí 

- vykonává funkci opatrovníka nebo poručníka nezletilým dětem umístěným v ústavním zařízení, 

u kterých byli rodiče zbaveni rodičovské zodpovědnosti; je účastníkem soudního řízení, dle po-

vahy věcí podává návrhy k soudu, 

- zajišťuje pomoc dítěti ohroženému na životě a zdraví, zajišťuje agendu CAN (týrané a zneuží-

vané děti), 

- na žádost příslušných orgánů provádí sociální šetření v rodině, v místě, kde se dítě zdržuje,  
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- spolupracuje s Probační a mediační službou, věznicemi, detenčními ústavy, poskytovateli soci-

álních a zdravotních služeb, dalšími státními i nestátními subjekty, osobami pověřenými k vý-

konu SPOD, 

- zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vy-

chováváno ve vlastní rodině, 

- zabezpečuje oblast náhradní rodinné péče (pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou 

dobu, osvojení), včetně sociální práce s biologickou rodinou dítěte, 

b) Odbor školství a kultury (OŠK MMH) 

- vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání a zájmového 

vzdělávání ve středisku volného času 

- materiálně zabezpečuje provoz mateřských a základních škol, školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání 

- zajišťuje financování oprav a údržbu nemovitostí, které užívají základní školy, mateřské školy, 

školské zařízení pro zájmové vzdělávání 

- zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje sportu, kultury, 

- zabezpečuje dotace neziskovým organizacím z rozpočtu města na činnosti sportovní a kulturní  

- spolupracuje se sportovními, kulturními a jinými neziskovými organizacemi a navrhuje finanční 

spoluúčast města na zabezpečení činnosti  

- připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komise kulturní a letopisecké, spor-

tovní, školské a pro občanské záležitosti 

 
 

MĚSTSKÁ POLICIE HAVÍŘOV      

V rámci organizačních změn schválených Zastupitelstvem města Havířova usnesením č. 101/4ZM/2015 

„Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov“ byla dnem 1.4.2015 na MP Havířov zřízena pozice 

projektového manažera, který převzal agendu prevence kriminality a protidrogové prevence, z odboru 

školství a kultury magistrátu města.  

Projektový manažer zařazen do organizačního řádu MP Havířov, plní funkci manažera prevence 

kriminality a protidrogového koordinátora, je kontaktní osobou pro odbor prevence kriminality MV ČR, 

PČR a pro manažera prevence kriminality Moravskoslezského krajského úřadu. Má na starosti realizaci 

preventivních opatření v obci, kontroluje správnost a úplnost předkládaných projektů včetně kontroly 

a účelovosti použití finančních prostředků. Provádí hodnocení účinnosti projektů a jejich podíl vlivu na 

kriminalitu ve městě, prezentuje preventivní aktivity v médiích. Zároveň je pověřen funkcí tajemníka 

Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Havířova. 
 

Strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v souladu se zákonem  

č. 553/1991 Sb., o obecní policii dohlíží zejména na dodržování obecně závazných právních předpisů  

o ochraně veřejného pořádku, přispívají ke zvýšení bezpečnosti osob a jejich majetku, přispívají 

k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dohlížejí na dodržování pravidel 

občanského soužití, upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a v neposlední řadě 

odhalují přestupky a v rozsahu stanoveným zákonem o obecní policii je řeší. 
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V oblasti prevence realizují např. besedy pro žáky základních škol a seniory, které jsou zaměřené 

zvláště na bezpečné chování nebo na zvýšení základů právního vědomí dětí apod. 

Na posílení bezpečnosti ve vyloučených lokalitách byly zřízeny dvě pozice asistentů prevence 

kriminality. Tato činnost byla ve městě Havířově zahájena v polovině roku 2010. Cílem tohoto projektu 

bylo zaměstnání osob, které svou prací přispívají k ochraně investic a majetku města, a to za 

současného zajištění bezpečnosti osob bydlících v těchto sociálně vyloučených lokalitách.  

Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci a od 1.1.2022 jsou pevně zařazeni do organizačního 

řádu Městské policie Havířov. Zároveň spadají do cílové skupiny, tj. příslušníků etnické menšiny nebo 

osob bydlících v sociálně vyloučených lokalitách. Svou činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí 

občanů a eliminaci sociálně rizikových jevů ve vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-

Prostřední Suchá. Specifickým cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života, bezpečnostní situaci a 

vztahy obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy.  

Skupina prevence MP Havířov pořádá pravidelné besedy pro žáky základních škol a pro seniory, které 

jsou zaměřené zvláště na bezpečné chování nebo na zvýšení základů právního vědomí apod. Dále 

realizuje své projekty, které jsou zejména zaměřené na prevenci kriminality nebo na bezpečnost dětí, 

a to nejen v dopravě. Strážníci – preventisté se zúčastňují celoměstských akcí, které jsou tematicky 

zaměřené na různé druhy prevence a osvěty. 

Největší podíl preventivních besed jsou prováděny na základních školách a jsou vždy přizpůsobeny 

věku dětí. Projekt „DEJ PŘEDNOST ŽIVOTU!“ je každoročně na začátku školního roku nabízen všem 

havířovským základním školám. 

Tematické okruhy preventivních besed na základních školách   

1. třída – preventivní projekt „Bezpečně do cíle“ 

* základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty  

* upozornění na nebezpečné dopravní situace 

* vysvětlení vybraných dopravních značek 

* realizace na dopravním hřišti včetně praktické jízdy na kolech a koloběžkách 

2. třída – dopravní výchova 

* základní pojmy související s pravidly silničního provozu - CHODEC 

3. třída – dopravní výchova - CYKLISTA 

* základní pojmy související s pravidly silničního provozu 

4. třída – dopravní výchova v rámci „Průkazu cyklisty“ 

* teorie v oblasti pravidel v silničním provozu 

5. třída – (Ne)bezpečný svět internetu 

* zásady bezpečného používání elektronických prostředků a bezpečné internetové komunikace   

* seznamování se přes internet, poskytování informací o své osobě nebo o svých blízkých,  

   odesílání osobních fotografií apod. 

* nebezpečí a případy kyberšikany  

6. třída – prevence sebeochrany v rámci projektu „Pes není hračka“                                                      

* základy dodržování osobní bezpečnosti a předcházení úrazovosti dětí při kontaktu se psy  
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* základní povinnosti a návyky při péči o psa 

* využití linek tísňového volání 

7. třída – projekt „Prevence proti kriminalitě“ 

* projekt řeší základní pojmy související s kriminalitou mládeže 

* pojmy a význam související s alkoholem, drogami, výherními automaty 

* problémy se zákonem, absence ve školách, krádeže apod. 

8. a 9. třída – projekt „Právo jako pravidlo chování“ 

* projekt řeší základní pojmy související se zákony a pravidly 

* význam zákona ve společnosti, individuální zodpovědnost, trestní zodpovědnost 

* přestupky proti majetku, přestupky proti veřejnému pořádku 
 

 

Další projekty realizované MP Havířov 

„Ženy naučte se bránit II.“ 

„Pro bezpečnější Havířov“ 

„Bezpečné pískoviště“ 

„S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“ 

„Bezpečné prázdniny“ 

„Bezpečně do cíle“ 

„Stáří beze strachu“ 
 

 

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 

Jedním z účinných způsobů prevence kriminality již v minulosti byla, je a nadále i bude, dohlížecí 

činnost policie v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, a to jak Policie ČR, tak obecních nebo 

městských policií.  Budované městské kamerové dohlížecí systémy jsou pomocníky ve větších městech, 

kde je ve velmi obtížné dohlížecí činnost v dostatečném rozsahu zajistit klasickým způsobem. 

S účinností od 1.1.2003 je obecní (městská) policie zákonem výslovně oprávněna pořizovat zvukové, 

obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, a to nově i za pomoci stálých automatických 

systémů, kterými je právě uvedený Městský kamerový dohlížecí systém. 

Městský kamerový dohlížecí systém je v Havířově v nepřetržitém provozu již od roku 2001. Na začátku 

bylo uvedeno do provozu 10 analogových kamer.  

V roce 2015 byl na základě veřejné zakázky systém přestavěn na moderní decentralizovaný digitální 

kamerový systém s přenosem dat po optické síti, který umožňuje obsluhu libovolné kamery 

z kteréhokoliv dispečerského pracoviště. Touto rekonstrukcí se dosáhlo mimo jiné výrazného zlepšení 

zobrazovaných scén, delší doby uložených záznamů a zlepšení ovládání jednotlivých kamer. Ve 

srovnání s původními, nové kamery umožňují zachytit více detailů, včetně obličejů podezřelých osob 

nebo poznávacích značek vozidel. Obraz je mnohem kvalitnější, a to i za zhoršených světelných 

podmínek. Nový a spolehlivější je také přenos signálu. Kamerový systém nyní propojuje všechny tři 

komisariáty, používat všechny kamery s digitálním systémem lze v podstatě ze všech služeben. 

Vyhodnocovací stanoviště MKDS je zabezpečeno stálou službou s nepřetržitým provozem pod 

dohledem strážníka městské policie. Další výhodou nového systému je skutečnost, že je možné na 

jakékoli místo ve městě dle potřeby přidat další kamerové body.  

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90194&idc=4007375&ids=2151&idp=86553&url=http%3A%2F%2Fwww.ceps.cz%2FCZE%2FMedia%2FStranky%2FFAQ.aspx
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Současný systém MKDS využívaný MP Havířov zahrnuje 57 kamer stacionárních a 3 mobilní (kamerové 

body jsou umístěny ve dvou mobilních služebnách a jedna samostatná přenosná kamera.  

V roce 2023 je v rámci rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova a přestěhování komisariátu č. 2 z objektu 

mateřské školy na ul. Balzacova, plánovaná realizace centrálního dispečinku.  

 

Nyní je v realizaci vybudování dohlížecích pracovišť Policie ČR, včetně přivedení signálu pro umožnění 

aktuálního a následného vstupu pro jednotlivá OO PČR 1 a PČR 3 do Městského kamerového  

a dohlížecího systému Městské policie Havířov.  

Předpokládaný termín dokončení, včetně zkušebního provozu je 12/2022.  

 

Umístění jednotlivých kamerových bodů  

Komisariát č. 1 – ul. Karvinská 1474/1a 
 

1. Dělnická 1169/21 
2. Fibichova 226/19 
3. Hlavní třída 169/48 – sloup mezi silnič. pruhy 
4. Před Tratí 1434/5 - OKAY 
5. Na kopci 269/5 
6. Křižovatka Orlovská x U Skleníků 
7. 1. Máje 959/2 
8. Dlouhá tř. 470/17 
9. Jaselská 1195/2 

Komisariát č. 3 – ul. Generála Svobody 53/14 
 

1. Gen. Svobody 265/13 
2. Heleny Malířové 1152/2 
3. Železničářů 1301/4 
4. Obránců míru 1193/10 
5. Anglická 787/11a 
6. U Nádraží 654/25 
7. Dukelská 639/2 
8. Odboje 723/1 
9. Nám. TGM 813/1 
10. SNP 804/9 
11. Lesopark – vstup od garáží, ulice Mládí 
12. Lesopark – střed, ulice Mládí 
13. Lesopark – vstup - točité schody, ulice Mládí 
14. Mládí 1140/14 – na horkovodu u garáží 
15. Jarošova 859/19 – sloup VO č.83/11 u Bivoje 
16. Sloup před Nákupní 468/14 
17. Železniční podjezd u nádraží ČD – směr Město 
18.             – dtto -                            – směr Šumbark 
19. Jedlová 493/2 
20. Moravská 394/11 
21. Marie Pujmanové 1129/3 

Komisariát č. 2 – ul. Balzacova 1190/2 
 

1. Moskevská 1124/2a 
2. Dlouhá 1144/91 
3. Elišky Krásnohorské 1290/2 
4. Kpt. Jasioka 685/57 
5. Kosmonautů 1233/43 
6. Okrajová 1410/49 
7. Na Nábřeží - Nealko bar Na vyhlídce 
8. ul. Železničářů - PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR   
     - 20 kusů vnitřních a venkovních kamer  
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MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY (MŠ a ZŠ) 

příspěvkové organizace města 
 

V současné době se v Havířově se nachází 29 mateřských škol, jedna speciální, jejíž zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj, 1 soukromá mateřská škola a 17 základních škol.  

Na základních školách působí: 
 

Výchovní poradci 

-  prevence negativních jevů a školního selhávání 

-  přímá pomoc při řešení konkrétních případů selhání  

-  metodická, instruktážní a informativní činnost 
 

Školní psychologové a speciální pedagogové 

školní poradenská pracoviště, která zajišťují poradenské služby na úrovni školy 

- školní psycholog, školní speciální pedagog  

- řeší aktuální problémy v součinnosti s výchovným poradcem a metodikem prevence, zejména 

problémy osobnostního a sociálního vývoje žáků 

- příprava podmínek a rozšiřování možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potře-

bami a žáků nadaných 

- budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního nebo soci-

álně znevýhodňujícího prostředí 

- průběžná péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování 
 

Školní metodici prevence a školní preventivní programy 

- standardní činností školního metodika prevence je koordinace tvorby, kontrola realizace  

a vyhodnocování Minimálního preventivního programu 

- dle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v Pedagogicko psychologické poradně 

 

ASTERIX - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HAVÍŘOV 

příspěvková organizace města 

Středisko volného času Asterix vzniklo sloučením 2 dětských zařízení, Domu dětí a mládeže a Spektra 

– Stanice mladých techniků, jejichž činnost v minulosti ovlivnila nejméně dvě generace dětí z Havířova 

a okolí. Středisko nabízí širokou škálu zájmových kroužků: výtvarné, keramické, přírodovědné, 

pohybové, technické, sportovní apod. 

O prázdninách ve spolupráci se sociálním odborem a odborem školství a kultury jsou realizovány 

ozdravné pobyty a tábory pro handicapované děti. V prázdninovém období jsou realizovány týdenní 

příměstské tábory pro mladší děti s celodenním programem.  

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV 

příspěvková organizace města 

Plní funkci městské knihovny a na základě pověření Moravskoslezského kraje i regionální funkci pro 

knihovny v Bohumíně a Orlové, a to od 1.1.2006. V současné době má knihovna ve všech městských 

částech celkem 13 oddělení, provozuje Městské informační centrum a expozici Historie psaná uhlím. 
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Posláním Městské knihovny Havířov je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, 

literaturu a další kulturní hodnoty, zaručovat rovný přístup k informacím všem bez rozdílu.  

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HAVÍŘOV 

příspěvková organizace města 

Organizace je provozovatelem následujících kulturních domů v Havířově 

- Kulturní dům Petra Bezruče  

- Kulturní dům Leoše Janáčka 

- Kulturní dům Radost  

- Kino Centrum  

- Letní kino 

- Společenský dům 

 

Mezi hlavní činnosti MKS patří pořádání divadelních a hudebních představení, výstav, kulturních akcí 

pro širokou veřejnost a redakce informačního měsíčního zpravodaje a kulturní rubriky a inzerce 

v Radničních listech, dodávaných zdarma do každé domácnosti v Havířově. V rámci zájmově umělecké 

činnosti podporuje činnost několika amatérských divadelních sborů a zájmových klubů; v rámci 

mimoškolní výchovy a vzdělávání občanů všech sociálních vrstev a věkových skupin realizuje jazykové, 

hudební, pohybové a další kurzy. Pro školy každoročně připravuje speciální nabídku kulturních pořadů. 

Mateřským, základním či středním školám jsou nabízena kulturní a filmová představení, besedy a 

pořady informativní protidrogové prevence.   

 

SPRÁVA SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

příspěvková organizace města 

Zabezpečuje správu, provoz a poskytuje služby ve sportovních zařízeních města Havířova. Cílem 

organizace je, aby sportoviště byla využívána co největším počtem obyvatel všech věkových kategorií, 

zejména dětmi a mládeží všech sociálních vrstev. Cílem je poskytnout zázemí pro děti  

a mládež k smysluplnému trávení volného času, aby ubývalo dětí obézních, se zdravotními problémy  

a tzv. rizikových skupin, jako jsou drogově závislí.  

Současný stav sportovní infrastruktury ve městě Havířově popisuje strategický dokument Plán rozvoje 

sportu města Havířova v letech 2018-2025, která je k dispozici na webových stránkách města.  

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVÍŘOVA   

příspěvková organizace města 

Přemyslova 1618/12 

736 01  Havířov-Podlesí 

Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova ke dni 1.1.1994 za účelem 

poskytování služeb sociálního a zdravotnického charakteru občanům města a přilehlého okolí. 

Struktura služeb umožňuje jejich vzájemné propojení a návaznost, neboť jsou vytvořeny předpoklady 

pro poskytování služeb formou terénní, ambulantní i pobytovou.  
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V současné době jsou poskytovány sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů:    

▪ Odborné sociální poradenství pro seniory (odborné sociální poradenství) 

▪ Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odborné sociální poradenství) 

▪ Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (odborné sociální poradenství) 

▪ Pečovatelská služba  

▪ Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD  

▪ Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče  

▪ Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář  

▪ Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi  

▪ Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

▪ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Centrum prevence 

Poslání 

Posláním Centra prevence (CP) je nabídka a realizace specifické primární prevence u dětí a mládeže,  

vedení ke zdravému způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti, práce s postoji a chováním dětí 

a mládeže, podpora zdravých vztahů v třídních kolektivech a prevence šikany, prevence zneužívání 

návykových látek a hledání pozitivních alternativ, nácvik psychosociálních dovedností, monitorování 

rizikových oblastí u dospívajících. Posláním CP je zároveň navázání spolupráce s rodiči, tj. zvýšení 

celkové informovanosti a prohloubení jejich ochoty aktivně se podílet, na řešení problémových situací 

při výchově svých dětí a včasná pomoc při řešení problémů. 

Cíle – přehled programů 

Specifická primární prevence u dětí od nejútlejšího věku – Dlouhodobý terénní program prevence pro 

MŠ a I. st. ZŠ „Zdravý způsob života a prevence závislostí“ (zdraví, hygiena, výživa, pohyb, vztahy, 

intimní zóny, léky, závislosti, šikana, sebepoznávání, komunikace). 

• Specifická primární prevence u dospívajících – Dlouhodobý program prevence pro II. st. ZŠ a 

střední školy „Zdravá třída“ (sebepoznávání, vztahy a komunikace, šikana, týmová spolupráce, 

klima třídy, prevence závislostí) 

• Tematická práce, vrstevnická svépomoc, formování pozitivních postojů dětí a mládeže, formo-

vání odmítavých postojů dětí a mládeže k negativním jevům, nácvik psychosociálních dovedností 

– Psychosociální průprava pro nově sestavené skupiny žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ „Co se mě 

(ne)dotýká“. 

• Prevence rizikového chování v třídních kolektivech – Adaptační program pro nově sestavené 

třídy „Jsme na jedné lodi“. 

• Včasná intervence – „Intervenční program“ se zaměřením na podporu řešení problémů v tříd-

ních kolektivech. 

• Monitoring – „Dotazníkový průzkum na SŠ identifikující rizikové oblasti u dospívajících“. 

• Zvyšování informovanosti rodičů v oblasti trestní odpovědnosti u dětí a mládeže a zneužívání ná-

vykových látek „Informační servis pro rodiče“. 

• Konzultace problémových situací a hledání jejich řešení s pomocí sociální pracovnice „Individu-

ální konzultace“. 

• Přiblížení činnosti CP veřejnosti, seznámení s týmem a pracovištěm – „Exkurze na CP“. 
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Cílová skupina 

Děti předškolního a mladšího školního věku  

Žáci II. stupně ZŠ, středoškolská a učňovská mládež  

Děti a mládež od 6 do 18 let   

Pedagogové, rodiče  

Široká veřejnost 

 

5.3 ORGANIZACE, JEJICHŽ ZŘIZOVATELEM JE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP) 

Poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám  

a školským zařízením.  

 

Pedagogicko psychologická poradna Karviná je tvořena pěti pracovišti, z nichž jedno je umístěno 

rovněž na území města Havířova. PPP Havířov sídlí v budově učiliště Školní (SŠŘS Školní) na ulici 

Opletalova 5, Havířov-Šumbark. 

 

Metodik prevence v PPP zajišťuje specifickou prevenci sociálně patologických jevů a realizaci preven-

tivních opatření především v oblasti Karvinska. Pro školní metodiky prevence zajišťuje metodickou pod-

poru, organizuje pro ně pravidelné pracovní schůzky, 

 

DĚTSKÉ DOMOVY  

Dětský domov a Školní jídelna Havířov 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1270/1 

Dětský domov a Školní jídelna Havířov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem a mládeži, 

která ze závažných důvodů nemůže být vychovávaná ve vlastní rodině, případně nemůže být začleněna 

do náhradní rodinné péče, nebo čeká na svěření do některých forem náhradní rodinné péče. 

 

Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě - Dětský domov Havířov-Prostřední Suchá  

Hornická 900/8, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (krizová lůžka k dispozici 24 hodin denně na žádost 

dítěte, zákonného zástupce, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, z rozhodnutí soudu) 

- Dětský domov (pobyt dítěte na základě rozhodnutí soudu) 
 

Dětem je v zařízení poskytována komplexní zdravotní, sociální, výchovná, terapeutická a poradenská 

péče na třech odděleních, které tvoří samostatné domácí buňky. Dětem se věnují odborně školené 

dětské sestry, vychovatelé, sociální pracovník, pediatr, logoped, psycholog. Děti jsou zde přijímány 

z důvodů zdravotních, zdravotně-sociálních a sociálních.  

V režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou být přijímány děti ve věku do dvanácti 

let, výjimečně do osmnácti let. Důvodem pro odmítnutí přijetí jsou agresivní projevy dítěte, užití 

návykových látek, trestná činnost.   
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V režimu dětského domova je cílová skupina tvořena zpravidla dětmi ve věku jednoho roku až šesti let, 

pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytovat péči dětem starším.  

 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Na území města se nachází 8 středních škol (z toho 2 gymnázia), jejich zřizovatelem je Moravskoslezský 

kraj. Na středních školách působí: 

- výchovní poradci 

- asistenti pedagoga 

- školní metodici prevence (školní preventivní programy) 
 

Na území města působí další krajská zařízení - 2 základní umělecké školy, 1 speciální mateřská škola. 

NEMOCNICE HAVÍŘOV 

Infekční oddělení  

Infekční oddělení se nachází od 29.5.2014 v nově zrekonstruovaném samostatném dvoupatrovém 

pavilonu. Jsou zde přijímáni dospělí a dětští pacienti z celého okresu Karviná (tzn. z Havířova, Karviné, 

Orlové, Českého Těšína a okolí) a Frýdek-Místek (tzn. z Frýdku-Místku, Třince a okolí), což představuje 

spádovou oblast cca 500 000 obyvatel. Kapacita oddělení je 20 standardních lůžek stanice A v 1.patře, 

20 standardních lůžek stanice B ve 2.patře a 5 lůžek jednotky intenzivní péče v přízemí. V přízemí je 

rovněž umístěn tzv. biobox k dočasné hospitalizaci osob s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu.  

 

Psychiatrie 

V ambulancích pečují o pacienty s celým spektrem duševních onemocnění. Kromě léčby pacientů  

s depresivním, neurotickým, psychotickým, organicky podmíněným onemocněním a závislostmi 

alkoholového i nealkoholového typu, nabízíme také krizovou intervenci poskytovanou klinickými 

psychology v případě nepříznivých životních situací. Při zvládání krizových stavů jsou předávány 

kontakty na linky bezpečí nebo krizová centra. Kliničtí psychologové také poskytují skupinovou 

psychoterapii pro ambulantní pacienty. 

5.4 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

Usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 314/10ZM/2019 byla schválena „Aktualizace 

Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova  

na období 2020-2024“. Tento strategický dokument vznikl v rámci projektu "Zpracování strategických 

dokumentů SMH", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je spolufinancován Evropskou 

Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.  
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Dokument je uveřejněn na webových stránkách města https://www.havirov-city.cz/rozvojove-

dokumenty/rozvojove-dokumenty/aktualizace-komunitniho-planu-rozvoje-socialnich-sluzeb 

V souvislosti s tímto strategickým dokumentem byl v lednu 2020 odborem sociálních věcí magistrátu 

města vydán nový „Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova“, 

který obsahuje aktualizované informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách 

pro konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb.  

Tento katalog je rozdělen do kategorií:  

- Děti, mládež rodina 

- Osoby se zdravotním postižením 

- Senioři 

- Osoby ohroženými závislostmi 

- Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny 

 

V současné době je připraven ke schválení dokument na další tříleté období, Komunitní plán rozvoje 

sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2023-2025, 

dokument, který podrobně popisuje sociální a související služby na území města a také o jejich rozvoji. 

Jeho smyslem je stanovit priority v oblasti udržitelnosti a rozvoje takových sociálních služeb, které 

budou nejen odpovídat potřebám občanů, ale zároveň budou poskytovány na vysoké úrovni, v souladu 

s právními předpisy i dobrými mravy. Tento dokument určuje směr k zajištění dostupných, kvalitních a 

efektivních sociálních služeb pro občany našeho města. 

5.5 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE  

Vláda ČR na svém zasedání dne 17.3.2011 schválila Systém včasné intervence (dále jen „SVI“) jako 

součást reformy systému péče o ohrožené děti a realizaci Národního projektu SVI. Národní projekt SVI 

je součástí Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. 

Úvodem bychom rádi navázali na veřejně známý fakt, že obecným znakem reformních a organizačních 

kroků školského systému a také systému péče o ohrožené děti, se má stát úsilí o zkvalitnění spolupráce. 

Problematika nárůstu sociálně negativních jevů a problematika poruch chování u dětí  

a mládeže je všeobecně společensky znepokojivá. Zvyšuje se agresivita, přibývají sociálně patologické 

projevy u stále většího počtu dětí a skupin mladých lidí. 

Město Havířov přistoupilo k zavedení systému SVI v roce 2009 a od roku 2010 je v SVI soustavně 

vedena spisová dokumentace nezletilých dětí – klientů oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

Dosavadní zkušenosti s praktickým využíváním systému potvrdily, že jsou opakovaně řešena oznámení 

škol, policie a dalších institucí, která poukazují na ohrožení dětí a mládeže rizikovým chováním svým  

i svého okolí. Velký důraz je kladen na kvalitu a jednotnost zpracování zasílaných oznámení. 

Systém se osvědčil hlavně proto, že zajišťuje rychlé předávání informací od různých institucí. 

Pracovníkům OSPOD systém SVI přinesl elektronickou evidenci spisů, díky které získali přehled o počtu 

spisů a počtu dětí ve své evidenci a přístup k „papírovému spisu“, což umožňuje ve zkráceném čase 

dohledat požadované informace. Systém je rovněž využíván v rámci pohotovostní služby pracovníků 

OSPOD. Cennou výhodou je možnost připojení se do systému v případě potřeby kdykoliv  

a z jakéhokoliv počítače, což usnadňuje efektivitu a účinnost při výkonu služby okamžitým přístupem 

https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/aktualizace-komunitniho-planu-rozvoje-socialnich-sluzeb
https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/aktualizace-komunitniho-planu-rozvoje-socialnich-sluzeb
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k objektivním informacím o dítěti a jeho rodině. V současné době systém využívají základní školy, a to 

k občasnému zasílání zpráv o dětech a k zasílání žádostí o intervenci v rodině. Spolupráce OSPOD a škol 

je velmi těsná. Do systému jsou zapojeny všechny spádové školy. 

Spolupráce je sledována formou statistik. Je sledováno, zda školy efektivněji a častěji využívají Systém 

včasné intervence a zda skutečně v roce 2016-2017 došlo ke zlepšení a zkvalitnění spolupráce 

jednotlivých subjektů.  

Ze statistických podkladů bylo zjištěno, že např.  

v roce 2013 bylo systémem SVI evidováno celkem 978 oznámení,  

v roce 2014 bylo systémem SVI evidováno celkem 927,  

v roce 2015 bylo systémem SVI evidováno celkem 901 oznámení,  

v roce 2016 bylo systémem SVI evidováno 994 oznámení,  

v roce 2017 bylo systémem SVI evidováno 708 oznámení,  

v roce 2018 bylo systémem SVI evidováno 733 oznámení.  

v roce 2019 bylo systémem SVI evidováno 829 oznámení, 

v roce 2020 bylo systémem SVI evidováno 687 oznámení, 

a v roce 2021 bylo evidováno celkem 685 oznámení. 

 

Pokles v počtu evidovaných oznámení je vnímán jako efektivní výsledek prevence a spolupráce 

zúčastněných subjektů a vzájemného působení. Mírný pokles v posledních dvou letech je přikládán 

dopadu pandemie nemoci Covid-19 a distanční výuce. 

Tým pro mládež Systému včasné intervence Havířova složený ze zástupců institucí zodpovědných  

za řešení problematiky rizikových a ohrožených dětí a mladistvých na území města, jehož fungování je 

přímo ovlivněno Řídícím výborem Systému Včasné Intervence.  

 

V současné době jsou do SVI zapojeny tyto organizace: 

Středisko výchovné péče Karviná 

Pedagogicko-psychologická poradna Havířov 

OSPOD Havířov  

Okresní státní zastupitelství  

PČR Havířov – SKPV, Obvodní oddělení Havířov-Město a Havířov-Šumbark 

Městská policie Havířov  

Okresní soud Karviná – pobočka v Havířově, 

Probační a mediační služba Havířov 

 

5.6 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA 

Jedná se o aktuální zpracované informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejících 

aktivitách pro konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb. Sociální služby představují souhrn činností 

zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení a související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť sociálních 

služeb vhodně doplňují. Tento katalog je vždy po aktualizaci dostupný všem občanům města ať už 
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prostřednictvím webových stránek a zároveň je vydán spolu s některým z čísel Radničních listů, 

bezplatného měsíčníku pro všechny domácnosti ve městě.  

Na území statutárního města Havířova působí široká síť sociálních služeb, které jsou nástrojem pomoci 

a podpory lidem v nepříznivé životní situaci a jejichž prostřednictvím se město snaží předcházet 

vyčlenění občanů ze společnosti. Na prevenci se podílí spektrum organizací, které disponují kvalitními 

pracovníky a jsou ochotny spolupracovat na společném problému. V této kapitole jsme chtěli 

představit alespoň některé organizace, které v současnosti ovlivňují prevenci kriminality a 

protidrogovou prevenci, ale existuje rovněž celá řada dalších církevních organizací (např. Apoštolská 

církev, Evangelikální společenství křesťanů, Farní sbor Slezské církve evangelické), které pracují s dětmi 

a mládeží na základě křesťanských principů a nabízí dětem zajímavý program volnočasových aktivit 

rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti, pomáhá jim vyrůstat v samostatné a zodpovědné 

jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách či hazardních hrách, bez xenofobie a rasismu.  

ANDĚL STRÁŽNÝ, z.ú. - tísňová péče  

ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, z. s. 

Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov  

Armáda spásy, Azylový dům pro rodiny Havířov 

Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov  

Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov  

Armáda spásy, Vyhlídka Havířov  

Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov  

Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP Havířov 

Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov  

Armáda spásy, Terénní programy Havířov  

Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace  - odborné sociální poradenství  

Charita Český Těšín 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 

Linka bezpečí, z.s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.  

Podané ruce – osobní asistence  

RAMONA senior o.p.s. 
SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. 
Slezská diakonie 

PORADNA PRO RODINU, odborné sociální poradenství  
OBČANSKÁ PORADNA, odborné sociální poradenství  
INTERVENČNÍ CENTRUM 
RÚT Havířov (sociální rehabilitace-7592715) 

Spolek PORTAVITA  
Cesta k domovu (terénní programy) 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově   

Středisko MĚSTO - Středisko ŠUMBARK  

Klub VALDOCCO - Klub MAJÁK – Klub PŘÍSTAV 

Charakteristika služby 

CSVČ nabízí dětem a mladým lidem kvalitní a smysluplné využití volného času prostřednictvím 

otevřených klubů, zájmových kroužků, bezplatného doučování. Díky symbolickému registračnímu 
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poplatku je otevřeno široké cílové skupině dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 26 let. Pro mládež od 14 

do 26 let jsou určeny otevřené kluby, kde se mladí mohou scházet, trávit zde volný čas, vzdělávat se a 

účastnit se nejrůznějších zážitkových aktivit a jednou týdně využít nabídku psychoterapeuta.  

Druh služby:  

- otevřené kluby pro děti a mládež  

- doučování  

- psychoterapeutická pomoc pro mladé lidi ve věku od 14 do 26 let  

- volnočasové aktivity   

JUNÁK 

Havířovské středisko je součástí celorepublikové organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR. Sdružuje 

jak chlapecké, tak dívčí a smíšené oddíly a základnu tvoří kolem 300 členů. V oddílech učí speciálně na 

tuto práci proškolení vedoucí nenásilnou formou děti jak přežít v přírodě a další praktické dovednosti, 

např. rozdělávání ohně, vaření si, orientace v terénu, poznávání rostlin či zvířat atd. Novinkou je 

založení nové družiny pro tzv. benjamínky, což jsou děti ve věku od 4 do 7 let.  

- od roku 2003 spolupráce s Probační a mediační službou (Obecně prospěšné práce) 

- od roku 2006 spolupráce s mladistvými, kteří spáchali trestný čin (Veřejně prospěšné činnosti) 

Významným způsobem se podílí na spolupráci při organizování kulturních, společenských, dopravních 

a preventivních akcí pořádaných městem Havířov.  

Občanské sdružení VESELÉ RUKAVICE  

Sdružení občanů (aktivních křesťanů) usilující o misijní, výchovnou a preventivní práci mezi dětmi a 

mládeží formou klubové činnosti. Práce pro děti ze sociálně slabých rodin zejména z oblasti Havířov-

Šumbark je zaměřená na: 

- organizování dětských klubů, 

- krátkodobých i dlouhodobých dětských ozdravných pobytů, 

- organizování seminářů pro další zájemce o podobnou činnost, 

- realizaci preventivních programů. 

 

5.7 OBČANÉ A OBČANSKÁ VEŘEJNOST 

Významnou roli při zajištění aktivit z oblasti prevence kriminality mají sami občané, jelikož jejich mínění 

má velký význam pro úspěšnou realizaci preventivních opatření. Do této skupiny můžeme zařadit také 

širší občanskou veřejnost včetně činnosti podnikatelských subjektů. Ty mohou být zapojeny do 

preventivních aktivit několika způsoby. Mohou např. poskytovat práci lidem, kteří mají z důvodu své 

kriminální minulosti ztíženou pozici na trhu práce. 
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Ke stanovení priorit a řešení hlavních, ale i dílčích problémů byla využita SWOT analýza, která 

identifikuje silné a slabé stránky systému prevence kriminality nebo také příležitosti a hrozby pro tuto 

oblast.  Vyhodnocením poslední analýzy a zhodnocení současného stavu byly identifikovány tyto 

faktory:  

S (strenghts)  SILNÉ STRÁNKY 
 

o Existence funkčního systému prevence kriminality 
na celorepublikové, krajské a lokální úrovni  
a spolupráce mezi manažery 

o Existence strategických a koncepčních 
dokumentů, včetně systému prevence   

o Existence funkční Komise protidrogové  
a prevence kriminality RMH 

o Existence funkce manažera prevence kriminality  
a protidrogového koordinátora 

o Financování programů prevence kriminality  
ze státního rozpočtu, rozpočtu města, kraje  
a z dotačních programů 

o Možnost čerpání „Fondu bezpečnosti“  
o Postupné snižování míry kriminality  

a zvyšování míry její objasněnosti 
o Fungující Systém včasné intervence 
o Městský kamerový dohlížecí systém 
o Asistenti prevence kriminality působící v SVL 
o Existence Komunitního plánu sociálních služeb a 

souvisejících aktivit  

 

W (weaknesses)  SLABÉ STRÁNKY 
 

o Absence legislativního ukotvení prevence 
kriminality 

o Vysoká nezaměstnanost v celém regionu 
o Lhostejnost veřejnosti v oblasti bezpečnosti  

a některým negativním projevům chování 
o Nedostatečný počet funkčních projektů v oblasti 

protidrogové prevence 
o Nízká udržitelnost preventivních projektů  

a problematické zajišťování jejich dlouhodobého 
financování  

o Nedostatečný počet terénních sociálních 
pracovníků  

o Nezájem rodičů o výchovu a trávení volného 
času dětí 

o Kumulování sociálně nepřizpůsobivých obyvatel  
o Odchod kvalifikovaných osob, zejména mladých 

a s vyšším vzděláním z našeho kraje  
 

 

 
 

O (opportunities)   PŘÍLEŽITOSTI 
 

o Využití nových technologií k ochraně veřejného  
i soukromého majetku 

o Spolupráce (i na neformální úrovni) aktérů 
prevence kriminality v ČR,  
předávání zkušeností dobré praxe 

o Vytvoření nových preventivních programů 
v online prostředí  

o Zvýšení finančních výdajů do oblasti prevence 
kriminality 

o Efektivní využívání dotačních titulů a využití 
různých finančních zdrojů na realizaci 
preventivních programů (EU, ministerstva) 

o Monitoring rizikových lokalit MKDS 
o Zvýšení informovanosti veřejnosti s použitím 

nových forem a médií 
 

 

T (threats)  HROZBY/OHROŽENÍ 
 

o Stále velký dopad pandemie nemoci Covid-19  
na chování osob (domácí násilí, závislosti) 

o Možnost zvýšení kriminality v důsledku přílivu 
migrantů z Ukrajiny  

o Pomalé reakce na nové a nečekané problémy  
o Eskalace nálad ve společnosti - radikalizace  
o Nárůst agresívního chování u dětí a mládeže 
o Omezení zdrojů finančních prostředků do oblasti 

prevence kriminality z důvodu špatné 
ekonomické situace státu 

o Nové způsoby páchání kriminality 
(kyberkriminalita, nebezpečí sociálních sítí) 

o Negativní dopady distančního vyučování 
o Nárůst osob bez domova 
o Nárůst počtu osob s psychickými problémy, 

včetně dětí 
 

 6    SWOT ANALÝZA  
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Tato kapitola definuje priority a cíle Koncepce, které byly stanoveny na základě výstupů SWOT analýzy 

z předchozí kapitoly, která přesně definuje a vymezuje silné a slabé stránky a také hrozby nebo 

příležitosti v problematice prevence kriminality na území města. Dále byly stanoveny na základě 

rozboru bezpečnostní situace a dalších konkrétních potřebách uvedených v předchozích kapitolách.  

Zohledněny jsou především požadavky Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 

až 2027 a Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022-2027.  

Při tvorbě preventivních programů města Havířova v období 2023-2027 bude kladen důraz na přijímání 

takových preventivních opatření, které budou v souladu se strategickými cíli, zároveň budou 

zohledněny specifické problémy města a strukturovanost výskytu sociálně patologických jevů, včetně 

kriminálních deliktů i trestné činnosti a které budou v rámci možností naplňovat níže uvedené 

specifické cíle.  

Jednotlivé projekty budou z pravidla zařazeny do tzv. akčního plánu na následující rok (Program 

prevence kriminality města Havířova pro daný rok), který bude předkládán poradnímu orgánu rady 

Komisi protidrogové a prevence kriminality a následně schvalován v radě města  

a v Zastupitelstvu města Havířova. 

S ohledem na současnou geopolitickou situaci (III. čtvrtletí 2022) a s ní provázanou ekonomickou 

situací, není možné zcela přesně predikovat následující vývoj a možnosti, protože reálně hrozí 

hluboká ekonomická recese, která by se zajisté zobrazila i v přístupu k preventivním aktivitám.  

7.1 PRIORITY A CÍLE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA PRO NÁSLEDUJÍCÍ 

OBDOBÍ LET 2023 - 2027 

Samotná struktura a obsah tohoto Plánu vychází z Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů 

prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz (zejména oblast bezpečnostních analýz  

na úrovni obce), kterou vydal Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR v listopadu 2020. 

V dokumentu jsou zohledněny požadavky platné Strategie prevence kriminality ČR a navazuje na 

Koncepci prevence kriminality ve městě Havířově v předchozím období.  

Základní východiska pro stanovení strategických cílů byla použita z vývoje kriminality, zkušeností 

z předchozích období a byla použita teoretická východiska. Do způsobu naplňování jednotlivých 

strategických cílů se rovněž promítají základní principy preventivní politiky vycházející z dlouhodobých 

zkušeností realizace preventivní politiky a preventivních aktivit. Byly přijaty oblasti a priority, které 

bude město Havířov v následujícím období let 2023 až 2027 plně akceptovat. Tyto oblasti zahrnují 

širokou škálu aktivit a opatření, která by mohla být v příštím roce realizována, samozřejmě s ohledem 

na ekonomickou situaci.  

Preventivní aktivity se budou týkat následujících oblastí:   
 

 7    SPECIFICKÉ CÍLE A PRIORITY PREVENCE KRIMINALITY 

           MĚSTA HAVÍŘOVA NA LÉTA 2023 - 2027 
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Oblast A.         Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR 
 

Cíl 1 
Účinně rozvíjet systém prevence kriminality v souvislosti s dalším snižováním 

výskytu kriminality na území města Havířova  

Opatření 1.1 Zajištění finančních prostředků na realizaci preventivních projektů ze státního 
rozpočtu prostřednictvím dotačních programů 

Opatření 1.2 Koordinace a spolupráce s novým krajským manažerem prevence kriminality 

Opatření 1.3 Pokračování aktivní spolupráce s manažery prevence kriminality krajů 

Opatření 1.4 Využití příkladů dobré praxe 

Opatření 1.5 Podpora vzdělávání pracovníků působících v oblasti prevence kriminality a dalších 
sociálně patologických jevů 

Opatření 1.6 Zvýšit informovanost občanů o dění v této oblasti 

Opatření 1.7 Sledovat vývoj kriminality a aktivně a včas problémy zachytit do preventivních 
projektů 

Opatření 1.8 Podporovat zapojení dobrovolníků v oblasti prevence kriminality 

 

Oblast B.         Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora 
 

Cíl 2 
Usilovat o snížení latence trestné činnosti a motivace k oznamování 

protiprávních činů  

Opatření 2.1 Podpora další realizace a inovace kurzů sebeobrany „Ženy naučte se bránit“ 

Opatření 2.2 Zvýšit informovanost občanů města prostřednictvím pořádání besed,  
článků v Radničních listech, webových stránek města 

Opatření 2.3 Podpora realizace přednášek a odborných besed pro děti a seniory vždy na 
aktuální téma ohrožení (domácí násilí, šikana ve školách, kyberšikana) 

 

Oblast C.         Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy 
 

Cíl 3 
Podporovat rozvoj probačních a resocializačních programů  

pro pachatele a pro práci s jejich rodinami 

Opatření 3.1 Posilovat a upevňovat pozice sociálních pracovníků a sociálních kurátorů 

Opatření 3.2 Spolupráce v rámci besed a projektů s Probační a mediační službou 

 

Oblast D.         Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových 

                       lokalitách, práce Policie ČR ve vztahu k menšinám 
 

Cíl 4 
Zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách a zvýšení subjektivního 

pocitu bezpečí občanů města v těchto částech města 

Opatření 4.1 Podporovat zachování činnosti dvou Asistentů prevence kriminality a pokračovat 
v realizaci projektu 

Opatření 4.2 Podporovat realizaci projektů prevence kriminality zaměřených na kriminalitu  
a kriminálně rizikové jevy v sociálně vyloučených lokalitách 

Opatření 4.3 Pokračování v realizaci projektu MP Havířov „Strážník blíže občanům“ 

Opatření 4.4 Podpora nízkoprahových zařízení (volnočasových aktivit) pro děti a mládež v SVL 
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Opatření 4.5 Podpora stávajících městských poraden, které poskytují odborné sociální 
poradenství 

Opatření 4.6 Podpora služeb, které zejména obyvatelům sociálně vyloučených lokalit budou 
poskytovat pracovní poradenství a budou je motivovat k hledání a získání 
zaměstnání 

 

Oblast E.         Situační prevence kriminality a nové přístupy 
 

Cíl 5 

Prioritně podporovat projekty situační prevence zaměřené na snížení trestné 

činnosti a přestupků zejména v oblasti majetkové a násilné kriminality  

a projekty na zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích  

Podporovat nové přístupy a inovace v prevenci kriminality 

Opatření 5.1 Efektivně rozvíjet rozšiřování, modernizaci a využívání městského kamerového 
dohlížecího systému za účelem zvyšování bezpečnosti a prevence kriminality 

Opatření 5.2 Zajišťování další technické podpory a nových technologií pro práci strážníků  
a policistů 

 

Oblast F.         Kriminalita páchaná dětmi a na dětech 
 

Cíl 6 

Prioritně podporovat projekty a činnosti sociální prevence pro cílovou skupinu 

dětí ohrožených sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální minulostí, 

zvyšovat ochranu dětí před násilím a dalšími kriminálně rizikovými jevy 

Opatření 6.1 Zvýšit ochranu dětí před fyzickým a psychickým násilím a dalšími negativními 
jevy, včetně následujícího dopadu na jejich vývoj 

Opatření 6.2 Podpora využívání Systému včasné intervence, zvláště zapojení škol do systému 

Opatření 6.3 Podpora řešení dlouhodobé absence dětských psychologů a psychiatrů  

Opatření 6.4 Důsledně sledovat situaci nárůstu výchovných problémů u dětí, které v důsledku 
opatření v době pandemie Covid-19 měly distanční výuku 

Opatření 6.5 Monitorovat vývoj narůstající agresivity dětí ve školách 

Opatření 6.6 Včasné odhalování případných konfliktů a problémů ve školách, kde se začleňují 
do tříd ukrajinské děti a podpora při řešení těchto problémů 

 

Oblast G.         Prevence kybernetické kriminality 
 

Cíl 7 

Prioritně podporovat a realizovat projekty zaměřené na boj proti kriminalitě  

ve virtuálním prostředí, posilovat prevenci rizikového chování v kyberprostoru  

a informovanost o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi.  

Opatření 7.1 Stálé zvyšování povědomí ohrožených skupin obyvatel o nových formách  
a způsobech páchání trestné činnosti 

Opatření 7.2 Aktivně působit v oblasti prevence a osvěty kybernetické kriminality na všechny 
cílové skupiny s důrazem na zvlášť zranitelné oběti v kyberprostoru (zejména 
děti, mládež a seniory) 
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7.2 CÍLOVÉ SKUPINY KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ 

HAVÍŘOVĚ NA OBDOBÍ 2023 - 2027 

Prioritně podporovat projekty/činnosti sociální prevence zaměřené na následující cílové skupiny: 

 

a) zvlášť zranitelné oběti (děti, senioři, osoby ohrožené mravnostní kriminalitou, oběti trestných činů  

     včetně domácího násilí) 

b) osoby, skupiny a komunity ohrožené sociálním vyloučením 

c) osoby či rizikové skupiny občanů jako potencionální pachatelé 

7.3 ZPŮSOB VYHODNOCOVÁNÍ KRITÉRIÍ MĚŘENÍ EFEKTIVITY PROJEKTŮ 

Nelze tvrdit, že výsledky programů, ale i jiných opatření prevence kriminality je možné jednoduše 

kvantitativně vyhodnotit. Dílčím způsobem, zejména v oblasti situační prevence ano, celkově to však 

není možné. Evaluace každého konkrétního projektu bude mít stanoveny alespoň dva indikátory 

úspěšnosti, které určí způsob vyhodnocování dosažení cílů a priorit (výjimečně zcela, povětšinou 

částečně). V průběhu naplňování priorit a cílů si případně stanovíme dílčí cíle a budeme hodnotit jejich 

dosažení k určitému datu či periodicky, s ohledem na povahu projektu samotného a s ohledem na to, 

zda se bude jednat o jednorázový či víceletý projekt. 

Takto budou volena relativně jednoduchá a měřitelná kritéria efektivity dopadů projektů. Kritéria mají 

dokládat, jakým způsobem byly naplněny cíle projektů. Pro každý typ preventivního projektu (sociální, 

situační, viktimologický) budou stanoveny odpovídající specifická kritéria, např. počet zúčastněných, 

počet a druhy protiprávních činů v lokalitě, počet proškolených atd. tak, aby bylo možné v závěrečné 

zprávě doložit jejich plnění. Kritéria měření efektivity dopadů budou vhodně konstruována, např. počet 

zúčastněných (na besedách, preventivních akcích), počet trestných činů v lokalitě, počet proškolených 

tak, aby bylo možné v závěrečné zprávě doložit jejich plnění. 

Na základě schváleného plánu prevence kriminality bude projektový manažer/manažer prevence 

kriminality ve spolupráci se členy pracovních skupin a Komisí prevence kriminality a protidrogové 

prevence Rady města Havířova 

- sledovat, vyhodnocovat a případně aktualizovat Koncepci prevence kriminality města Havířova  

- zpracovávat žádosti o poskytnutí dotace na projekty programu 

- sledovat jejich realizaci 

- vyhodnocovat úspěšnost projektů a sledovat jejich udržitelnost 

 

Za vytvoření programu odpovídá projektový manažer/manažer prevence kriminality ve městě a 

odborníci pracovní skupiny. Při přípravě je nezbytná spolupráce se zástupcem Územního odboru 

Policie ČR, konzultantem (gestorem) odboru prevence kriminality MV ČR, přiděleným pro 

Moravskoslezský kraj a manažerem prevence kriminality KÚ MSK. 

7.4 ZDROJE FINANCOVÁNÍ REALIZACE PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 

Finanční prostředky na realizaci preventivních aktivit jsou zpravidla poskytovány z těchto zdrojů: 

▪ z rozpočtu statutárního města Havířova 



64 

 

▪ z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku  

ve městě Havířově 

▪ ze státního rozpočtu - MVČR 

▪ ze státního rozpočtu - MPSV 

▪ z Moravskoslezského kraje 

▪ z Evropské unie 

▪ vlastní finanční prostředky – podíl realizátorů 

▪ jiné zdroje 

 

V souvislosti s nejistým průběhem realizace preventivních programů v následujících letech bude 

Koncepce a její plnění opatření postupně aktualizována v jednoletých Plánech prevence kriminality  

na konkrétní rok, doplněných o akční plány a způsoby financování.  

 

 

V příloze č. 1 tohoto dokumentu je uveden přehled všech projektů, realizovaných statutárním 

městem Havířov za období 2017 až 2022. 
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Problematika prevence kriminality není záležitostí jen úzké zainteresované skupiny odborných institucí 

a subjektů, ale dotýká se určitým způsobem všech občanů. Proto je možné dosáhnout účinných 

opatření v této oblasti pouze dlouhodobou a koordinovanou spoluprací orgánů státní správy i místní 

samosprávy, nestátních organizací, právnických subjektů a samozřejmě také zapojením samotných 

občanů města. Kriminalita jako vedlejší jev chování nás ale neustále obklopuje a její úplné odstranění 

nebude nikdy zcela možné. Přesto bychom chtěli touto koncepcí přispět ke zkvalitnění života a ovlivnit 

vývoj sociálně patologických jevů ve prospěch zvýšené bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku 

obyvatel našeho města. 

Jak v období příprav a zpracovávání tohoto dokumentu vyplynulo, provázanost a úzká participace 

všech subjektů působících v oblasti prevence kriminality, protidrogové problematiky, integrace 

menšin, či oblast primární prevence škol, je nevyhnutelnou součástí celistvého řešení sociálně 

patologických jevů na území každé obce či města. A to jak těch již známých problémů, tak nově 

vznikajících.   

Poslední tři roky nám ukázaly zcela nové pohledy na život. Díky pandemii nemoci Covid-19 jsme mohli 

nově sledovat obrovský vliv na většinu oblastí lidského života, a to téměř v celosvětovém měřítku. 

Pandemie přinesla a stále přináší velký počet silných lidských příběhů, dramatických a smutných, ale 

hlavně - je to téma k zamyšlení pro nás pro všechny. Nařízená opatření a omezení měla dopady na 

psychiku všech lidí, zvláště dopadla na seniory, kterým byl často omezen kontakt nejen s ostatními 

lidmi, ale často byli odříznuti od svých rodin. Obrovský vliv měla také na žáky a studenty, kterým byla 

omezena školní docházka. Hledání nových cest a způsobů, jak realizovat prevenci kriminality, je nyní 

v této oblasti na prvním místě. Je nutné analyzovat všechny skutečnosti a přizpůsobit se situaci, která 

nám v poslední době dokázala během krátké doby úplně ochromit a změnit naše životy.  Prevence se 

částečně přesunula do online prostředí, byly vyzkoušeny nové digitální technologie, ale i přes velký 

přínos nelze plně nahradit sociální kontakt mezi lidmi, a navíc jsou s využíváním těchto technologií 

spojena další nová rizika.  

Ještě jsme se nevyrovnali s tímto problémem a vznikl nový… Válka na Ukrajině. Situace, která nám do 

života přinesla nové emocionální prožitky, příležitosti a hrozby. Ruská invaze na Ukrajinu však ovlivnila 

naše životy hlavně ekonomicky, kdy problémy musí řešit vlády jednotlivých zemí v souvislosti se 

zabezpečením plynu nebo elektřiny, ale dotýkají se rozpočtu každé rodiny. A tato situace opět může 

velmi ovlivnit vývoj kriminality v Česku.       

Bylo by absurdní doufat či spoléhat na to, že někdy dojde k úplnému vymizení kriminality a sociálně 

patologických jevů, ty jsou tady od nepaměti, přesto je možné vhodně nastavenými preventivními 

mechanismy podstatným způsobem snížit či ovlivnit jejich další vývoj ve prospěch zvýšené bezpečnosti 

a kvality života obyvatel našeho města.  

 

 

 

 8    ZÁVĚR 
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APK Asistent prevence kriminality 

ČR Česká republika 

KB kamerový bod 

MKDS Městský kamerový dohlížecí systém 

MMH Magistrát města Havířova 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MP Městská policie 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSK Moravskoslezský kraj 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV  Ministerstvo vnitra 

NNO Nestátní neziskové organizace 

OOP Obvodní oddělení Policie ČR 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OSPOD Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OSV Odbor sociálních věcí 

OŠK Odbor školství a kultury 

PČR Policie České republiky 

PMS Probační a mediační služba 

PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

RMH Rada města Havířova 

SR Státní rozpočet 

SUZ Správa uprchlických zařízení 

SVI Systém včasné intervence 

SVP Středisko výchovné péče 

TAČR Technologická agentura ČR 

TČ trestný čin 

ÚP Úřad práce 

ÚV Ústavní výchova 

ZMH Zastupitelstvo města Havířova 

 

 9    SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 



Příloha  | 67  
 

 

 

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PREVENCI KRIMINALITY  

A PROTIDROGOVOU PREVENCI V LETECH 2017 – 2022  

PROJEKTY PODPOŘENÉ MINISTERSTVEM VNITRA ČR  

Údaje jsou uvedeny v Kč 

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2017 

Název projektu Realizátor 
Celkové  
náklady  

Dotace ze SR  
Spoluúčast  
města  

Asistent prevence kriminality 
2017 

MP Havířov 456 699,00 385 716,00 70 983,00 

Ženy naučte se bránit II. MP Havířov 77 435,00 56 999,00 20 436,00 

Sociálně psychologický výcvik 
pro rodiče s dětmi - 2017 

SP+D 
Kontakt, o.s. 

140 560,00 110 760,00 29 800,00 

Celkem  674 694,00 553 475,00 121 219,00 

 

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2018 

Název projektu Realizátor 
Celkové  
náklady  

Dotace ze SR  
Spoluúčast  
města  

Asistent prevence kriminality 
2018-2020   (víceletý projekt) 

MP Havířov 529 766,00 447 600,00 82 166,00 

Efektivní práce s ohroženými 
dětmi a jejich rodinami  
– NOVÉ HROZBY 

OSPOD 
MP Havířov 

45 294,00 32 394,00 12 900,00 

Sociálně psychologický výcvik 
pro rodiče s dětmi - 2018 

SP+D 
Kontakt, o.s. 

150 050,00 130 000,00 20 050,00 

Celkem  725 110,00 609 994,00 115 116,00 

 

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2019 

Název projektu Realizátor 
Celkové  

náklady  
Dotace ze SR  

Spoluúčast  

města  

Asistent prevence kriminality 
2018-2020 

MP Havířov 591 983,00 494 983,00 97 000,00 

Efektivní práce s ohroženými 
dětmi a jejich rodinami v SVI 

OSPOD 
MP Havířov 

54 827,96 41 047,91 13 780,05 

Konference 20 let prevence 
Městské policie Havířov 

MP Havířov 72 895,73 47 467,73 25 428,00 

Sociálně psychologický výcvik 
pro rodiče s dětmi 

SP+D 
Kontakt, o.s. 

160 000,00 139 000,00 21 000,00 

Celkem  879 706,69 722 498,64 157 208,05 

                               PŘÍLOHA č. 1 
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Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2020 

Název projektu Realizátor 
Celkové  
náklady 

Dotace ze SR  
Spoluúčast  
města  

Asistent prevence kriminality 
2018-2020 

MP Havířov 564 157,00 452 444,00 111 713,00 

Celkem  564 157,00 452 444,00 111 713,00 

 

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2021 

Název projektu Realizátor 
Celkové  
náklady 

Dotace ze SR  
Spoluúčast  
města  

Asistent prevence kriminality 2021 MP Havířov 650 828,30 510 871,00 139 957,30 

Celkem  650 828,30 510 871,00 139 957,30 

 

Projekty, které jsou realizovány v roce 2022 

Název projektu Realizátor 
Přidělená dotace  
ze státního rozpočtu  

Povinná 
spoluúčast města  

Asistent prevence kriminality 2022 MP Havířov 598 000,00 125 000,00 

Efektivní práce s ohroženými 
dětmi a jejich rodinami – DOPADY 
PANDEMIE NEMOCI COVID-19 

OSPOD 
MP Havířov 

53 000,00 25 600,00 

Celkem  651 000,00 150 600,00 

 Údaje jsou uvedeny v Kč 
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PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU MĚSTA 2017 – 2022 

 

Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence - 2017 

čí
sl

o
 

Název organizace  
(fyzické osoby) 

Název projektu  
Výše  

schválené 
dotace C

el
ko

vé
 

p
lá

n
o

va
n

é 
 

n
ák

la
d

y 
 

1. 
Dětský domov a Školní jídelna, 
Havířov-Podlesí, Čelakovského 1  
příspěvková organizace 

Prázdniny plné zážitků 
46 000 50 000 

2. 
Junák - český skaut,  
středisko Havířov, z. s. 

Kdo si hraje, nezlobí! 
20 000 175 000 

3. Slezská diakonie 
Intervenční centrum Havířov 
– Domov bez násilí 30 000 290 000 

4. 

SP+D Kontakt, občanské sdružení  
pro prevenci a pomoc osobám 
ohroženým sociálně patologickými 
jevy a drogovou závislostí 

Vzdělávání aktérů prevence  

21 000 30 500 

5. VESELÉ RUKAVICE z.s. 
Letní tábor a víkendové 
pobyty 2017 30 000 125 000 

6. VIKING AGENCY s.r.o. 
Útěk v řetězech 2017  
– 9. ročník 25 000 49 000 

7. 
ZIP Zábava Informace  
Poradenství a pomoc 

Klub 3NYTY – celoroční 
činnost pravidelných 
preventivních a 
volnočasových aktivit v klubu 
pro mládež 10 000 61 000 

8. 
ZIP Zábava Informace  
Poradenství a pomoc 

Besedy primární prevence 
ZDRAVÁ MLÁDEŽ pro žáky 
havířovských ZŠ v roce 2017 25 000 259 000 

CELKEM 
 

207 000 
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Dotace poskytnuté z rozpočtu města  

Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence - 2018 
čí

sl
o

 

Název organizace  
(fyzické osoby) 

Název projektu  
Výše  

schválené 
dotace C

el
ko

vé
 

p
lá

n
o

va
n

é 

n
ák

la
d

y 
 

1. 
Dětský domov a Školní jídelna, 
Havířov-Podlesí, Čelakovského 1  
příspěvková organizace 

Léto jak má být… 
50 000 50 000 

2. 
Junák - český skaut,  
středisko Havířov, z. s. 

Kdo si hraje, nezlobí! 
20 000 165 000 

3. Slezská diakonie 
Intervenční centrum  
– Domov bez násilí 0 313 000 

4. 

SP+D Kontakt, občanské sdružení 
pro prevenci a pomoc osobám 
ohroženým sociálně 
patologickými jevy a drogovou 
závislostí 

Vzdělávání aktérů prevence 
kriminality II.část  

15 000 30 500 

5. VESELÉ RUKAVICE z.s. 
Letní tábor a víkendové 
pobyty  35 000 115 000 

6. VIKING AGENCY s.r.o. 
Útěk v řetězech 10. ročník -   
Výročí soutěže a 100 let ČSR 25 000 123 000 

7. 
ZIP Zábava Informace  
Poradenství a pomoc 

Klub 3NYTY – celoroční 
činnost pravidelných 
volnočasových klubů  
a preventivních aktivit pro 
mládež z Havířova 20 000 106 000 

8. 
ZIP Zábava Informace  
Poradenství a pomoc 

Celoroční činnost ZDRAVÁ 
MLÁDEŽ s besedami primární 
prevence a etiky pro žáky 
havířovských ZŠ v roce 2018 35 000 403 000 

CELKEM 
 

200 000 
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Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence – 2019 

 
čí

sl
o

 

Název organizace  
(fyzické osoby) 

Název projektu  
Výše  

schválené 
dotace C

el
ko

vé
 

p
lá

n
o

va
n

é 
 

n
ák

la
d

y 
 

1. 
Dětský domov a Školní jídelna, 
Havířov-Podlesí, Čelakovského 1  
příspěvková organizace 

Letní dobrodružství v roce 2019 

50 000 50 000 

2. 
Junák - český skaut,  
středisko Havířov, z. s. 

Za dobrodružstvím na tábor 
v roce 2019 10 000 130 000 

3. VESELÉ RUKAVICE z.s. 
Letní tábor a víkendové pobyty 
v roce 2019 30 000 95 000 

4. 
ZIP Zábava Informace  
Poradenství a pomoc 

Klub 3NYTY – celoroční činnost 
pravidelných volnočasových 
klubů a preventivních aktivit  
pro mládež z Havířova  
v roce 2019 40 000 112 000 

5. 
ZIP Zábava Informace  
Poradenství a pomoc 

Celoroční činnost ZDRAVÁ 
MLÁDEŽ s besedami primární 
prevence a etiky pro žáky 
havířovských ZŠ  
v roce 2019 60 000 430 000 

CELKEM 
 

190 000 
 

 

Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence – 2020 

 

čí
sl

o
 

Název organizace  
(fyzické osoby) 

Název projektu  
Výše  

schválené 
dotace C

e
lk

o
vé

 

p
lá

n
o

va
n

é
  

n
ák

la
d

y 
 

1. 
Dětský domov a Školní jídelna, 
Havířov-Podlesí, Čelakovského 1  
příspěvková organizace 

Aktivní prázdniny 

37 000 50 000 

2. 
Junák - český skaut,  
středisko Havířov, z. s. 

Za dobrodružstvím na tábor 
v roce 2020 20 000 115 000 

3. VESELÉ RUKAVICE z.s. 
Letní tábor a víkendové pobyty 
v roce 2020 40 000 95 000 

4. 
ZIP Zábava Informace  
Poradenství a pomoc 

Klub 3NYTY – celoroční činnost 
pravidelných volnočasových 
klubů a akcí v roce 2019 44 000 121 000 

5. 
ZIP Zábava Informace  
Poradenství a pomoc 

Besedy primární prevence 
ZDRAVÁ MLÁDEŽ pro žáky 
havířovských ZŠ v roce 2020 69 000 447 000 

CELKEM 
 

210 000 
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Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence – 2021 

 
čí

sl
o

 

Název organizace  
(fyzické osoby) 

Název projektu  
Výše  

schválené 
dotace C

el
ko

vé
 

p
lá

n
o

va
n

é 
 

n
ák

la
d

y 
 

1. 
Dětský domov a Školní jídelna, 
Havířov-Podlesí, Čelakovského 1  
příspěvková organizace 

Prázdninové putování  
v roce 2021 

42 000 50 000 

2. 
Junák - český skaut,  
středisko Havířov, z. s. 

Za dobrodružstvím na tábor 
v roce 2021 21 000 130 000 

3. VESELÉ RUKAVICE z.s. 
Letní tábor a víkendové pobyty 
v roce 2021 35 000 90 000 

4. 
ZIP Zábava Informace  
Poradenství a pomoc 

Klub 3NYTY – celoroční činnost 
pravidelných volnočasových 
klubů a mimo klubových aktivit 
v roce 2019 40 000 121 000 

5. 
ZIP Zábava Informace  
Poradenství a pomoc 

Besedy primární prevence 
ZDRAVÁ MLÁDEŽ pro žáky 
havířovských ZŠ v roce 2020 63 000 463 000 

CELKEM 
 

201 000 
 

 

Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence – 2022 
 

čí
sl

o
 

Název organizace  
(fyzické osoby) 

Název projektu  
Výše  

schválené 
dotace C

e
lk

o
vé

 

p
lá

n
o

va
n

é
  

n
ák

la
d

y 
 

1. 
Dětský domov a Školní jídelna, 
Havířov-Podlesí, Čelakovského 1  
příspěvková organizace 

Léto dětem 

50 000 50 000 

2. 
Junák - český skaut,  
středisko Havířov, z. s. 

Za dobrodružstvím na tábor! 
30 000 130 000 

3. VESELÉ RUKAVICE z.s. 
Činnost spolku v roce 2022, 
tábor a víkendové aktivity 40 000 90 000 

4. Malina Michal 

Besedy primární prevence 
ZDRAVÁ MLÁDEŽ a adaptační 
programy pro žáky havířovských 
ZŠ a SŠ v roce 2022 74 000 439 000 

CELKEM 
 

194 000 
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PŘEHLED ČERPÁNÍ FONDU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB  

A MAJETKU A UPEVNĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU VE MĚSTĚ HAVÍŘOVĚ 

V LETECH 2017 - 2022 

 

Výroční zpráva o čerpání finančních prostředků z účelového fondu 

„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově ” pro rok 2017 
 

č. usnesení 636/16ZM/2017 ze dne 23.1.2017 

schváleno 
 Skutečné 

čerpání 

35 000,- Kč odboru kancelář primátora MMH  
na pořízení 2 ks navigačního a komunikačního systému – 
RescueNavigator  pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov 
Město a Havířov Životice   

30 020,-Kč 

 
č. usnesení 637/16ZM/2017 ze dne 23.1.2017 

 schválení finanční spoluúčasti statutárního města Havířova  
při realizaci 3 dílčích projektů v rámci Programu prevence kriminality 
na místní úrovni 2017 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR  

 

100 800,- Kč na projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2017“ 65 575,- 

    6 400,- Kč na projekt „Havířov - Ženy naučte se bránit II.“ 6 400,- 

29 800,- Kč na projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s 
dětmi“    

29 800,- 

 

č. usnesení 667/17ZM/2017 ze dne 27.2.2017 

344 300,- Kč na financování projektu „Protidrogový vlak - Revolution Train“  
Městské policii Havířov v termínu  6. - 11. dubna 2017 

333 836,- Kč 

  
č. usnesení 727/19ZM/2017 ze dne 26.6.2017 

85 000,- Kč Městské policii Havířov 
na zakoupení bezpečnostního zařízení WatchGuard Firebox T50  
s 3 letou licencí Basic Security Suite  (WW) 

82 551,- Kč 

75 000,- Kč odboru kancelář primátora MMH 
na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením  
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město  
a Havířov Životice 

72 600,- Kč 

20 610,- Kč zvýšení příspěvku na provoz  
Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  
na nákup vybavení dětského dopravního hřiště  

 

33 240,- Kč zvýšení příspěvku na provoz  
Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  
na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů  
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č. usnesení 728/19ZM/2017 ze dne 26.6.2017 

110 000,- Kč Městské policii Havířov 
na zřízení záznamového serveru pro nové dva kamerové body v rámci 
rekonstrukce železničního podjezdu u vlakového nádraží v Havířově-
Městě  

109 879,- Kč 

Úpravy rozpočtu č. IV. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 48 
Zastupitelstvo města Havířova usnesením č. 540/14ZM/2016 ze dne 26.9.2016 schválilo žádost  
o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2017 na projekt 
„Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“.  
Na základě rozhodnutí č. 05591/2017-KRP Úřadu vlády ČR ze dne 11.4.2017 byla městu přiznána 
dotace ve výši 294 982,00 Kč, podíl města ve výši 35 694,- Kč hradí město ze svých prostředků. 
Zdrojem financování spoluúčasti města Havířova je fond bezpečnosti. 

 
 

Výroční zpráva o čerpání finančních prostředků z účelového fondu 

„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově ” pro rok 2018 

 

č. usnesení 890/23ZM/2018 ze dne 29.1.2018 

 schválení finanční spoluúčasti 
statutárního města Havířova při realizaci 3 dílčích projektů v rámci  
Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 vyhlášeného 
Ministerstvem vnitra ČR ve výši: 

 

99 800,- Kč na projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ 69 355,-   

20 050,- Kč na projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče 
s dětmi 2018“ 

20 050,-       

13 900,- Kč na projekt „Havířov - Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich 
rodinami – Nové hrozby“ 

12 900,-       

 
č. usnesení 918/24ZM/2018 ze dne 26.2.2018 

262 000,- Kč Městské policii Havířov 
na financování projektu „Protidrogový vlak - Revolution Train“  
v termínu  19. - 21. dubna 2018 

262 000,- Kč 

  
č. usnesení 1035/27ZM/2018 ze dne 24.9.2018 

750 000,- Kč schváleno čerpání:  
Městské policii Havířov 
na dofinancování realizace veřejné zakázky ZPŘ/299/MP/18 – 
„Mobilní služebna Městské policie Havířov - přestavba“ 

750 000,- Kč 

500,- Kč Městské policii Havířov 
na doplnění výstroje pro instruktory výcviku sebeobrany v rámci 
projektu „Ženy naučte se bránit II.“  
– 5 ks chráničů zubů Professional Fighter 

500,- Kč 

75 000,- Kč odboru kancelář primátora MMH 
na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením  
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov 
Životice 

65 243,- Kč 

26 700,- Kč zvýšení příspěvku na provoz 
Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  
na nákup jízdních kol, koloběžek a cyklistických přileb  
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28 840,- Kč zvýšení příspěvku na provoz 
Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  
na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů  

 

  

Výroční zpráva o čerpání finančních prostředků z účelového fondu 

„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově ” pro rok 2019 

 

č. usnesení 67/4ZM/2019 ze dne 28.1.2019 

 schválení finanční spoluúčasti:  
statutárního města Havířova při realizaci 3 dílčích projektů v rámci 
dotačního titulu „Program prevence kriminality na místní úrovni 
2019“ vyhlášeného MV ČR ve výši 

 

25 000,- Kč na projekt „Havířov – Konference 20 let prevence Městské policie 
Havířov“ 

17 000,- Kč       

21 000,- Kč na projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče 
s dětmi 2019“ 

21 000,- Kč       

15 300,- Kč na projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich 
rodinami v Systému včasné intervence“ 

13 780,- Kč      

99 800,- Kč spolufinancování již schváleného víceletého projektu  
„Havířov - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ 

97 000,- Kč      

 

č. usnesení 200/8ZM/2019 ze dne 23.9.2019 

95 000,- Kč zvýšení příspěvku na provoz 
Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  
na výměnu dopravního řadiče, včetně montáže a SW v rámci 
modernizace a obnovy stávajícího dětského dopravního hřiště  
na odloučeném pracovišti MŠ Místní 3/355 Havířov-Město 

 

25 000,- Kč Městské policii Havířov 
na zakoupení 200 ks reflexních vestiček s potiskem na preventivní 
projekty „Městská policie dětem“  
 

24 902,- Kč 

 
č. usnesení 201/8ZM/2019 ze dne 23.9.2019 

21 700,- Kč zvýšení příspěvku na provoz 
Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  
na nákup koloběžek, stojanů a kompresoru na kola, nájezdové 
plošiny a na spotřební materiál  
(drobná údržba dětského dopravního hřiště) 

 

24 200,- Kč zvýšení příspěvku na provoz 
Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  
na nákup jízdních kol, srážedel a cyklistických přileb pro DDH  

 

1 600,- Kč zvýšení příspěvku na provoz 
Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  
o částku 1 600 Kč na nákup 4 ks cyklistických přileb   
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Výroční zpráva o čerpání finančních prostředků z účelového fondu 

„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově ” pro rok 2020 
 

119 800,- Kč ostatní sociální péče a pomoc – spoluúčast projektu APK  
původní částka 99 800,- zvýšena usnesením č. 335/11ZM/2020 

103 010,- Kč 

 
č. usnesení 388/13ZM/2020 ze dne 27.4.2020 

390 000,- Kč Městské policii Havířov 
na zakoupení laserového měřiče rychlosti a vzdálenosti s digitálním     
záznamovým zařízením 

361 367,- Kč 

388 000,- Kč Městské policii Havířov 
na předfinancování projektu „Bezpečnost bez hranic – projekt 
spolupráce městských policií z Jastrębia-Zdróju, Karviné a Havířova“ 
na pořízení střeleckého výcvikového trenažéru s tím, že po realizaci 
bude 85% uznatelných nákladů Evropským fondem pro regionální 
rozvoj vráceno městu Havířov  

287 167,- Kč 

 
č. usnesení 417/14ZM/2020 ze dne 22.6.2020 

80 000,- Kč Městské policii Havířov 
na úhradu pronájmu zařízení pro úsekové měření rychlosti  
– IV. etapa do konce roku 2020 

nečerpáno 

 

Výroční zpráva o čerpání finančních prostředků z účelového fondu 

„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově ” pro rok 2021 
 
č. usnesení 572/17ZM/2021 ze dne 25.1.2021 

116 800,- Kč Městské policii Havířov 
jako finanční spoluúčast města na dotaci z Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 2021 MV ČR na projekt  
„Havířov – Asistent prevence kriminality 2021“ 

116 646,- Kč 

  

 

Schválení čerpání finančních prostředků z „Fondu bezpečnosti“  v roce 2022 

č. usnesení 876/26ZM/2022 ze dne 20.6.2022 
852 800,- Kč na úhradu vybudování dohlížecích pracovišť včetně přivedení signálu pro umožnění 

aktuálního a následného vstupu pro OO PČR 1 a PČR 3 do městského kamerového  
a dohlížecího systému MP Havířov  

257 000,- Kč na zakoupení 6 ks otočných terčů včetně řídící jednotky jako výměnu za nefunkční  
a neopravitelné stávající terče na střelnici MP Havířov   

 

Realizace těchto investičních akcí bude ukončeno do 12/2022 

   
  
 
          



Návrh rozpočtu - hospodářská činnost města v oblasti správy domovního fondu r. 2023 v tis. Kč Příloha č. 1

č. účtu Příjmy
Skutečnost

r. 2019

Skutečnost              

r. 2020

Skutečnost              

r. 2021

Rozpočet

r. 2022

Skutečnost

k 31.8.2022

Očekávaná 

skutečnost

r. 2022

Rozpočet

r. 2023

603001 Tržby - nájem bytů 313 172,90 340 157,30 341 598,18 340 000,00 229 062,04 342 000,00 342 000,00

603002          - nájem NP 18 327,35 17 820,22 17 715,82 18 400,00 12 390,87 18 000,00 18 000,00

602031 Tržby - obstaravatelská činnost (správní poplatek NP) 123,89 126,29 119,71 125,00 83,93 125,90 125,00

641,642 Pokuty a penále (přijaté a smluvní) 3 640,65 771,37 1 354,86 0,00 2 300,70 2 300,70 0,00

662 Přijaté úroky (běžný účet) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,33 0,57 0,50

649,602 Ostatní příjmy (dopl.životn.zař.prvků, odmítnuté byty-kauce, tržby SV) 1 251,04 438,16 604,10 450,00 503,56 755,34 700,00

Celkem 336 516,31 359 313,84 361 393,17 358 975,50 244 341,44 363 182,51 360 825,50

č. účtu Výdaje
Skutečnost

r. 2019

Skutečnost              

r. 2020

Skutečnost              

r. 2021

Rozpočet

r. 2022

Skutečnost

k 31.8.2022

Očekávaná 

skutečnost

r. 2022

Rozpočet

r. 2023

501 Spotřeba režijního materiálu (pokyny k náj.sml., tabulky ulic, klíče, čipy) 50,50 45,59 47,64 25,00 9,90 14,85 25,00

502 Spotřeba energií (volné byty a NP) 5 223,84 5 160,90 5 693,99 5 100,00 1 153,61 6 000,00 7 500,00

511 Opravy domovního fondu (plán - příloha č.2) 165 071,66 175 435,82 166 516,11 172 725,00 133 618,96 181 423,00 204 980,00

518 Ostatní služby 51 301,88 53 249,55 53 432,69 50 585,00 36 709,16 53 426,23 52 910,00

z toho:

   ostatní služby-domovní fond (plán - příloha č.2) 4 441,54 5 041,58 2 960,43 4 035,00 3 370,17 4 356,00 4 970,00

   výkony spojů (poštovné za odeslané přeplatky z vyúčt., dopisy) 159,32 152,59 131,77 190,00 116,28 174,42 180,00

   poplatky SIPO (poplatek České poště za SIPO) 217,46 212,22 206,14 210,00 165,39 248,08 260,00

   příkazní smlouva 44 153,72 45 352,30 46 271,82 44 000,00 31 425,51 46 200,00 45 000,00

   ostatní služby (soud.stěhování, reklama, ostraha, odvoz VPK, prodej bytů) 2 329,84 2 753,69 3 862,53 2 150,00 1 631,82 2 447,72 2 500,00

538001 Správní poplatky 48,85 0,00 0,0 5,00 0,00 5,00 5,00

538002 Poplatky exekutora 71,24 97,41 38,45 45,00 193,58 290,37 100,00

557000 Odpisy nedobytných pohledávek-zemřelí, insolvence 603,02 408,91 599,99 500,00 970,45 1 200,00 800,00

557001 Odpisy nedobytných pohledávek-nedaňové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518500 Poplatky za vedení účtu 253,04 262,83 276,05 295,00 215,60 323,39 330,00

549003 Vypořádání DPH (rozdíl krát.koefic.DPH u domů s byty i NP) 9 205,46 9 722,72 8 873,29 7 000,00 5 991,90 9 000,00 10 000,00

547 Manka a škody 12,39 18,50 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00

556 Zúčtování zák. opr. položek (opr. polož. nezapl. nájmů starší 3 měs.) -209,20 203,89 -25,73 100,00 -204,42 -204,00 100,00

Celkem 231 632,68 244 606,12 235 453,97 236 380,00 178 658,73 251 478,84 276 750,00

Zisk před zdaněním 104 883,63 114 707,72 125 939,20 122 595,50 65 682,71 111 703,67 84 075,50

Daň z příjmů -19 926,25 -21 792,24 -23 919,29 -23 293,15 -12 479,71 -21 223,70 -15 974,35 

Zisk po zdanění 84 957,38 92 915,48 102 019,91 99 302,36 53 203,00 90 479,97 68 101,16

Sazba daně z příjmů daň 19% daň 19% daň 19%

V Havířově dne 16.09. 2022

Zpracoval Jiří Volný



Příloha č. 2.1.

I. PŘEDEPSANÉ A UDRŽOVACÍ PRÁCE
Plán oprav 

r.2022

Skutečnost

k 31.8.2022

Očekávaná 

skutečnost

r.2022

Návrh plánu

oprav r.2023

1. ELEKTRO

511311 revize společných prostor 380 397 811 1 000

511312 porevizní opravy 60 18 23 50

511313 elektroinstalační práce - opravy 1 100 1 805 1 900 1 500

511314 servis domácích telefonů a zámků 450 1 107 1 200 1 200

celkem 1 990 3 328 3 934 3 750

2. HROMOSVODY

511321 revize 100 68 265 200

511322 porevizní opravy 150 13 100 150

celkem 250 81 365 350

3. PLYN

511331 revize plynoinstalací 600 376 650 800

511332 pravidelné kontroly těsnosti 800 651 825 800

511333 porevizní opravy (mimo výměn sporáků) 400 215 350 400

511334 opravy plynoinstalací ostatní 200 123 350 200

celkem 2 000 1 365 2 175 2 200

4. POŽÁRNÍ TECHNIKA

511341 revize a kontroly PHP, hydrantů, tlakových stanic 350 360 430 450

511342 doplnění po kontrolách 30 9 10 300

celkem 380 369 440 750

5. VÝTAHY

511351 revize 30 5 7 30

511352 porevizní opravy a údržba včetně SO 500 557 750 800

celkem 530 562 757 830

6. SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

511362 opravy, údržba a SO 60 29 45 50

celkem 60 29 45 50

7. VODOMĚRY

511803 měrová služba 5 000 3 195 4 600 4 700

celkem 5 000 3 195 4 600 4 700

8. KOMÍNY

511382 revize, opravy 70 51 130 120

celkem 70 51 130 120

9. KRYTY CO

511810 údržba stálotlakých krytů v domech 30 0 0 30

celkem 30 0 0 30

10. DIESELAGREGÁT

511399 revize a kontrola 35 0 0 35

celkem 35 0 0 35

11. PŘEDÁVACÍ STANICE HTS

511398 kontrola 10 9 10 10

celkem 10 9 10 10

PŘEDEPSANÉ A UDRŽOVACÍ PRÁCE CELKEM 10 355 8 988 12 457 12 825

Finanční plán oprav a údržby domovního fondu města Havířov na rok 2023 v tis. Kč 

z účtu hospodářské činnosti



Příloha č. 2.1.

II. BĚŽNÉ A NEPLÁNOVANÉ OPRAVY

Plán oprav 

r.2022

Skutečnost

k 31.8.2022

Očekávaná 

skutečnost

r.2022

Návrh plánu

oprav r.2023

511396 havárie a poruchy 100 16 20 50

511383 opravy střech: lokální, klempířské 2 000 932 1 500 1 700

511384 balkóny 250 2 400 300

511385 odstraňování plísní 20 2 1 20

511386 izolace panelů, zdiva a tmelení oken 6 000 2 470 5 800 4 000

511387 přístupové a okapové chodníky 150 507 640 400

511388 vodařské 250 56 150 200

511389 topenářské 1 500 1 641 2 000 2 000

511390 podlahářské 400 515 770 800

511391 stolařské 200 398 500 550

511392 malířské, natěračské, tapetování 500 263 800 1 000

511393 zednické 800 1 445 2 400 2 000

511394 zámečnické 400 178 300 400

511395 kanalizace a odpady 650 97 150 300

511400 odstraňování grafiti 50 102 135 150

celkem 13 270 8 623 15 566 13 870

2. OPRAVY VOLNÝCH BYTŮ

511397

511897 opravy uvolněných bytů 117 200 89 844 115 000 113 670

celkem 117 200 89 844 115 000 113 670

3. ZAŘIZOVACÍ PRVKY

511401 kuchyňské linky 800 722 1 800 1 800

511405 sporáky 1 000 666 1 000 1 000

celkem 1 800 1 388 2 800 2 800

BĚŽNÉ A NEPLÁNOVANÉ OPRAVY  CELKEM 132 270 99 856 133 366 130 340

III. PLÁNOVANÉ OPRAVY

Plán oprav 

r.2022

Skutečnost

k 31.8.2022

Očekávaná 

skutečnost

r.2022

Návrh plánu

oprav r.2023

1. GO střechy

511502 Komenského 1-5 7 500

511503 Stavbařská 1-3, Komenského 7 7 000

Celkem 0 0 0 14 500

2. GO elektro spol. prostor

511504 V.K Klicpery 2 230

Celkem 0 0 0 230

3. GO izolace základového zdiva

511505 Fibichova 21,23 5 500

Celkem 0 0 0 5 500

4. Nátěr Balkónů

511506 Gen. Svobody 15 900

K.V.Raise 2-6 130

Celkem 0 0 0 1 030

5. Zateplení štítu domu

511887 Mozartova 17 800

Celkem 0 0 0 800



Příloha č. 2.1.

III. PLÁNOVANÉ OPRAVY

Plán oprav 

r.2022

Skutečnost

k 31.8.2022

Očekávaná 

skutečnost

r.2022

Návrh plánu

oprav r.2023

6. Výměna vstupních dveří, oken a výkladců

511506 Národní třída 10 320

511507 Národní třída 8 320

511508 Národní třída  6 320

511509 Hlavní třída 67 90

511510 Národní třída 2,10,12 125

Celkem 0 0 0 1 175

8. Betonové ploty

Karvinská 3 250

Celkem 0 0 0 250

10. Mytí fasád + nátěr fasád

511535 konkrétní domy budou doplněny 500

Celkem 500 0 0 0

PLÁNOVANÉ OPRAVY CELKEM 500 0 0 23 485

IV. SDF A ÚDRŽBA

Plán oprav 

r.2022

Skutečnost

k 31.8.2022

Očekávaná 

skutečnost

r.2022

Návrh plánu

oprav r.2023

511800 správci domovního fondu - drobné opravy 5 000 3 714 5 200 5 670

511801 havarijní služba 600 592 900 900

511802 vlastní údržba 24 000 20 469 29 500 31 760

SDF A ÚDRŽBA CELKEM 29 600 24 775 35 600 38 330

OPRAVY CELKEM 172 725 133 619 181 423 204 980

V. SLUŽBY

518901 deratizace, desinfekce, desinsekce 1 000 1 359 1 500 1 500

518902 projekty, posudky, audity 500 116 156 500

518904 digitální pasportizace bytového fondu 5 0 0 0

518800

518810 ostatní služby, odklízení sněhu, správci DF 2 500 1 895 2 700 2 970

518820 odklízení sněhu a ledu ze střech domů 30 0 0 0

SLUŽBY CELKEM 4 035 3 370 4 356 4 970

CELKEM OPRAVY A SLUŽBY 176 760 136 989 185 779 209 950

V Havířově dne 16. 9. 2022

Zpracoval: Marek Klimša, Jiří Volný



Příloha č. 2.2.

III. Název veřejné zakázky Předpokládaná hodnota bez DPH Doba realizace Typ zadávacího řízení

1. GO střechy celkem 14 500 000

Komenského 1-5 7 500 000 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ režim zákona

Stavbařská 1-3, Komenského 7 7 000 000 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ režim zákona

2. GO elektro spol. prostor 230 000

V.K Klicpery 2 230 000 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

3. GO izolace zákl.zdiva+sokl.celkem 5 500 000

Fibichova 21,23 5 500 000 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

4. Nátěr Balkónů 1 030 000

Gen. Svobody 15 900 000 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

K.V.Raise 2-6 130 000

5. Zateplení štítu domu 800 000

Mozartova 17 800 000 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

6. výměna vstupních dveří, oken a výkladců 1 175 000

Národní třída 10 320 000 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Národní třída 8 320 000 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Národní třída  6 320 000 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Hlavní třída 67 90 000 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Národní třída 2,10,12 125 000 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

7. Vzduchotechnika 0

8. Betonové ploty 250 000

Karvinská 3 250 000 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

PLÁNOVANÉ OPRAVY CELKEM 23 485 000

V Havířově dne 16. 9. 2022

Zpracoval: Marek Klimša, Jiří Volný

Příloha Finančního plánu oprav a údržby - III. plánované opravy - plán veřejných zakázek nad 50 000,- Kč bez DPH



Příloha č. 3

Financování investic do domovního fondu statutárního města Havířov v letech 2021 - 2023 v tis. Kč

Výdaje FNB

Financování v letech
Skutečnost

r. 2021

Upravený

rozpočet III.

r. 2022

Skutečnost

k 31.8.2022

Očekávaná

skutečnost

r. 2022

Rozpočet

r. 2023

investiční akce/financování v tis. Kč

Splátka jistin úvěru (160 mil. Kč) - okna nová 32 040 31 840 21 360 31 840

Splátka jistin úvěru (200 mil. Kč) - výtahy 35 295 23 529 35 295 35 295

Splátka úroků z úvěru (160 mil. Kč) - okna nová 13 5 4 5
Splátka úroků z úvěru (200 mil. Kč) - výtahy 750 3 000 1 438 3 000 2 542

Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída17, Havířov-Podlesí 659 40 000 0 0

Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 23-33, Havířov-Podlesí 592 0

Sanace objektu Palackého 2

Sanace objektu Seifertova 8
Sanace zdrav. stř. na ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Bludovice
Sanace zdrav. stř. na ul. Budovatelů, Havířov-Suchá 
Sanace zdrav. stř. na ul. Gen. Svobody Havířov-Šumbark
Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov-Podlesí 10 330 0
Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 81c,d, Havířov-Podlesí
Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 20-24, Havířov-Město
Sanace ob.domu ul. Mánesova 44-48, Havířov-Město
Sanace ob.domu ul. 1.Máje 2, Havířov-Město 3 441 0
Změna užívání tří pater ubytovny na ul. Střední 3, Havířov-Šumbark
Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí 24 217 3 993 3 836 3 836

Sanace ob.domu ul. J.Gagarina  22-28, Havířov-Podlesí 41 749 5 842 5 046 5 046

Sanace ob.domu ul. Horymírova 1-5, Havířov-Město 238 56 399

Sanace ob.domu ul. Slezská 2-4, Havířov-Město 18 493

Sanace ob.domu ul. Slovanská 8-12, Havířov-Město 1 129 24 780 24 777 24 777

Snace ob.domu ul. Národní třída 31-35, Havířov-Město 26 753

Sanace ob.domu Klidná 13, Havířov 12 545

Rozdělení b.j.č.7, Mládí 1143/20 , Havířov-Šumbark

Rozdělení b.j.č.11, E. Destinnové 1166/16, Havířov-Šumbark

GO elektroinstalace v bytech a NP města

GO elektroinstalace 1 - 19 vlna 9 863 9 344 6 200 10 412 10 000

Výměna oken nebytových prostor

Výměna oken bytových prostor

Výměna oken Palackého 2 6 028

Výměna oken Seifertova 8 5 678

Výměna oken Jiráskova 2

Rozdělení b.j. č.3, Marie Pujmanové 1117/14 1 238

Rozdělení bytu č.3 E. Destinové 14 1 309

Rozdělení b.j. č.5, Marie Pujmanové 1117/14 1 235 0

PD sanace ob.domu ul. K.V.Raise 8-14, Havířov-Město

Neplánované investice 0
Investice do bytového fondu celkem 126 199 83 959 39 859 44 072 105 697

Financování z FNB celkem 159 003 154 099 86 191 114 212 143 534

Příjmy FNB
Zůstatky fondu k 1.1. daného roku 71 182 36 546 36 546 36 546 62 537

Převod z FNB - vypořádání předchozího roku -3 379 -11 402 -11 402 -11 402 0

Předpokládané příjmy - prodej bytů 556 0 0 0

Zálohy na HV z HČ po zdanění 98 915 90 000 45 020 90 000 62 000

Daň z příjmů PO z HČ předchozího období 21 792 23 919 23 919 23 919 21 224

Doplatek záloh na HV po zdanění předchozího roku 480

Přeplatek záloh na HV po zdanění předchozího roku -3 980 0

Dotace - sanace bytových domů 6 475 36 684 4 787 37 684

Úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 7 10 1 2 2

Celkem příjmy fondu 195 548 171 777 98 872 176 749 146 243

Rozdíl Příjmy-Výdaje 36 546 17 678 12 681 62 537 2 709

V Havířově dne 16.9.2022Marek Klimša

Zpracoval: Marek Klimša, Ing. Jiří Volný
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Článek I 

Pojmy a zkratky 

 

1. ZMH je Zastupitelstvo města Havířova. 

2. RMH je Rada města Havířova. 

3. MMH je Magistrát města Havířova. 

4. PO je příspěvková organizace. 

5. SSRZ je Správa sportovních a rekreačních zařízení, příspěvková organizace. 

6. MKS je Městské kulturní středisko, příspěvková organizace. 

7. Participativní rozpočet (dále jen „PaRo“) je způsob hospodaření s veřejnými 

prostředky, který umožňuje veřejnosti ovlivňovat použití těchto zdrojů. Představuje 

aktivní zapojení občanů a jejich přání do plánů města. 

8. Občan města je fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve statutárním městě Havířov. 

9. Město je statutární město Havířov. 

10. Návrh projektu je slovně vyjádřený nápad navrhovatele pro naplnění hlavní myšlenky 

PaRo.  

11. Realizovatelný návrh projektu návrh projektu, který označila pracovní skupina MMH 

jako realizovatelný. 

12. Projekt nebo také vítězný projekt je návrh projektu, který úspěšně prošel procesem 

PaRo a vyhrál při hlasování občanů. 

13. Účastník PaRo je každý občan statutárního města Havířova, který dosáhl věku 15 let. 

14. Realizátor projektu je příslušný odbor MMH nebo PO města Havířova, který byl 

pověřen realizací projektu. 

15. Navrhovatel projektu je účastník projektu, který podal návrh projektu. 

16. Koordinátor PaRo je zaměstnanec MMH, který zpracovává agendu koordinace PaRo. 

17. Informační prostor PaRo je část internetového portálu města Havířova, ve které 

koordinátor PaRo zveřejňuje informace. V informačním prostoru je možné dohledat 

také všechny podané návrhy projektů a veškeré informace k těmto návrhům. Je 

dostupný na https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-

rozpocet  

 

Článek II 

Obecná ustanovení 

 

1. Pro účely PaRo je město rozděleno na městské části, a to: 

• Město 

• Šumbark 

• Podlesí 

• Prostřední Suchá 

• Bludovice 

• Životice 

• Dolní Suchá 

• Dolní Datyně 

 

https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
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2. Každý jednotlivý cyklus PaRo je označován jako ročník s uvedením roku, ve kterém je 

organizováno jeho hlasování občanů. První je označen PaRo ročník 2023. 

 

 

Článek III 

Hlavní myšlenka PaRo 

 

1. Podporovat návrhy projektů, které budou sloužit občanům města, zkvalitňovat jejich 

životní prostředí, zlepšovat možnosti sportovního nebo rekreačního vyžití občanů města 

nebo zatraktivňovat město pro život. 

 

2. Podporovat návrhy projektů, které přinášejí do města něco nového, neotřelého a 

přínosného pro jeho občany. 

 

3. Podporovat návrhy projektů, které představují modernizaci, úpravy, změny nebo 

rozšíření možností využití stávajících veřejných prostor města. 

 

4. Podporovat návrhy projektů, které budou zvyšovat hrdost občanů na to, že jsou součástí 

města Havířova. 

Článek IV 

Finanční prostředky PaRo 

 

1. Celková finanční částka, která je určena na PaRo bude vyčleněna v rámci návrhu 

rozpočtu města na daný kalendářní rok a konání příslušného ročníku PaRo, Tato 

finanční částka se stanovuje včetně DPH. 

 

2. Z celkového finančního objemu dle bodu č. 1 bude primárně přiděleno 100.000 Kč 

každé městské části a zbývající finanční objem bude rozdělen na jednotlivé části města 

dle počtu obyvatel k 1. 1. předcházejícího kalendářního roku.  

 

3. Veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu města nebo jeho PO. 

 

4. Finanční prostředky části města budou navýšeny o objem všech nevyčerpaných 

finančních prostředků předcházejícího ročníku PaRo. 

 

5. Finanční prostředky části města budou navýšeny o objem nevyužitých finančních 

prostředků na realizaci vítězného projektu, který se stal nerealizovatelným v průběhu 

jeho realizace. Tyto prostředky budou navráceny pouze za předpokladu, že město 

nebude realizovat adekvátní náhradu vítězného nerealizovatelného projektu. O naplnění 

podmínky v případě pochybností rozhoduje bezvýhradně koordinátor PaRo.  

 

6. Do rozpočtu části města se také vrací nevyužité finanční prostředky po dokončení 

realizace vítězného projektu dřívějších ročníků. Do rozpočtu části města se nevracejí 
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finanční prostředky, které byly dodatečně přiděleny vítěznému projektu schválením 

Zastupitelstva města Havířova. 

 

 

Článek V 

Proces PaRo 

 

1. Cyklus PaRo se opakuje a navazuje každý jeho ročník 

a. fáze první – podávání návrhů 

b. fáze druhá – posuzování pracovní skupinou MMH 

c. fáze třetí – vyjádření občanských komisí 

d. fáze čtvrtá – hlasování občanů 

e. fáze pátá – realizace vítězných projektů 

 

2. Fáze podávání návrhů je zahájena zveřejněním oznámení o možném podáváním návrhů 

a lhůta pro podávání návrhů musí být stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů. 

Termín vyhlašuje koordinátor PaRo oznámením v informačním prostoru PaRo. 

 

3. Fáze posuzování pracovní skupinou MMH bezprostředně navazuje na ukončení lhůty 

pro podávání návrhů. Lhůta na vypracování stanovisek členů pracovní skupiny MMH 

musí být minimálně 30 kalendářních dnů. Termín odevzdání stanovisek oznamuje 

koordinátor PaRo na úvodní schůzce. V případě, že některý ze členů pracovní skupiny 

MMH nepředá své stanovisko v určeném termínu, koordinátor PaRo posoudí 

realizovatelnost návrhu projektu dle svých možností a následně o vzniklé situaci 

informuje poradu vedení MMH.  

 

4. Fáze vyjádření občanských komisí je zahájena po kompletaci seznamu realizovatelných 

návrhů projektu a jejich odeslání k vyjádření občanským komisím. Lhůta pro vyjádření 

je přesně 30 kalendářních dnů. Termín pro odevzdání vyjádření oznamuje koordinátor 

PaRo v doprovodném textu odesílaném společně se seznamem realizovatelných návrhů 

projektů. V případě, že v určeném termínu občanská komise nepředá vyjádření, o 

návrzích rozhodně koordinátor PaRo dle svých možností a následně informuje o vzniklé 

situaci poradu vedení MMH.  

 

5. Fáze hlasování občanů je zahájena dle harmonogramu vyhlášeného před zahájením 

daného ročníku PaRo a její délka je stanovena od prvního do posledního dne 

kalendářního měsíce, ve kterém dle harmonogramu tato fáze probíhá.  

 

6. Fáze realizace vítězných projektů je zahájena po ukončení hlasování občanů a po 

schválení rozpočtových úprav RMH a ZMH a převedení finančních prostředků 

jednotlivým realizátorům.  
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Článek VI 

Komunikace 

 

1. Komunikace a prezentace PaRo je v kompetenci koordinátora PaRo.  

 

2. Stěžejním komunikačním prostředkem je internetový portál MMH, kde koordinátor 

PaRo průběžně zveřejňuje informace. https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-

odbor/informace/participativni-rozpocet 

 

3. V informačním prostoru PaRo koordinátor zveřejňuje výši finančních prostředků 

vyčleněných pro jednotlivé městské části, všechny podané návrhy projektů včetně 

podstatných informací a aktualizuje informace u vítězných projektů.  

 

4. Koordinátor PaRo úzce spolupracuje s tiskovou mluvčí MMH, se kterou připravuje 

články do tiskového média MMH, na sociální síť MMH a do sekce aktuality webového 

portálu MMH.  

 

5. Koordinátor PaRo průběžně aktivně analyzuje a využívá další možnosti komunikace 

s občany města.  

 

6. Kontaktním místem pro PaRo je stanovena kancelář koordinátora PaRo, kancelář B603, 

tel.: 596 803 198 

 

7. Oficiální e-mailovou adresou je PaRo@Havirov-city.cz  

 

 

Článek VII 

Vhodné návrhy projektů 

 

1. Vhodný návrh projektu nesporně naplňuje některou z hlavních myšlenek PaRo 

uvedených ve Článku III. 

 

2. Návrh projektu musí směřovat vždy do nemovitosti nebo na nemovitost města a jeho 

realizace nesmí zasahovat do vlastnických práv třetích osob. Není možné směřovat 

návrhy projektů do nemovitostí, na kterých je město v pozici nájemce.  

 

3. Projekt nesmí směřovat do bytového fondu města. 

 

4. Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska komerčního, 

náboženského a politického charakteru.  

 

5. Realizace projektu nesmí vyžadovat změnu územního plánu či změnu způsobu využití 

plochy a její vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

 

https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
mailto:PaRo@Havirov-city.cz
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6. Primární směřování návrhu nesmí být do pouhého zpracování projektové dokumentace, 

oprav veřejného osvětlení a oprav veřejných komunikací a chodníků. 

 

7. V případě nejednoznačnosti, zda naplňuje či nenaplňuje návrh projektu výše uvedené 

podmínky, rozhoduje o tomto bezvýhradně koordinátor PaRo. 

 

 

Článek VIII 

Podání návrhů – první fáze cyklu PaRo 

 

1. Každý účastník PaRo může podat neomezené množství návrhů projektů. Veškeré 

přílohy jsou umístěny v informačním prostoru PaRo. https://www.havirov-

city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet   

 

2. Návrh projektu se podává na předepsaném a beze zbytku vyplněném formuláři. (příloha 

č. 1) 

 

3. Návrh projektu musí být podpořen alespoň pěti dalšími účastníky PaRo, a to písemnou 

formou s uvedením svých kontaktních údajů a vlastnoručním podpisem na určeném 

formuláři. (příloha č. 2) 

 

4. Preferované podání přihlášky návrhu je elektronickou formou do e-mailu koordinátora 

PaRo PaRo@Havirov-city.cz Vzhledem k tomu, že údaje uvedené v přihlášce a 

fotografie budou zveřejněny v informačním prostoru PaRo internetového portálu města 

Havířova, je preferována možnost jejich kopírování z elektronicky podané přihlášky. Je 

preferováno zaslání přihlášky ve formátu *.doc, *.docx 

 

5. Dalšími možnostmi podání je elektronickou formou e-mailem na Posta@Havirov-

city.cz, nebo písemnou formou na adresu: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 

01 Havířov-Město (bude-li návrh doručován v obálce, viditelně ji označte textem 

„PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET“, 

 

6. Do rozpočtu návrhu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní, 

bez ohledu na případné příjmy. 

 

7. V případě formálních chyb podaného návrhu projektu vyzve koordinátor PaRo 

navrhovatele k odstranění. V případě, že do 7 dnů od sdělení výzvy k odstranění chyb 

nebudou chyby navrhovatelem odstraněny, návrh projektu nebude zařazen do dalšího 

posuzování a bude vyřazen.  

 

 

 

https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet
mailto:PaRo@Havirov-city.cz
mailto:Posta@Havirov-city.cz
mailto:Posta@Havirov-city.cz
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Článek IX 

Pracovní skupina MMH – druhá fáze cyklu PaRo 

 

1. Pracovní skupina MMH (dále jen „pracovní skupina MMH“) je sestavena z níže 

uvedených zástupců příslušných odborů MMH a příspěvkové organizace, a to:  

• odboru komunálních služeb 

• odboru životního prostředí 

• odboru územního rozvoje 

• odboru ekonomického 

• odboru školství a kultury 

• odboru stavebního řádu a památkové péče 

• Správy sportovních a rekreačních zařízení 

 

2. Koordinátor odešle žádosti výše uvedeným odborům a příspěvkovým organizacím na 

nominování člena/členů do pracovní skupiny MMH s uvedením závazného termínu pro 

odpověď. Nejpozději do konání úvodní schůzky pracovní skupiny MMH předloží 

koordinátor seznam členů pracovní skupiny MMH ke schválení Radě města Havířova.  

 

3. Pracovní skupina MMH na své úvodní schůzce rozdělí formálně bezvadné návrhy 

projektů mezi své členy. Primárně se bude posuzovat fakt, který odbor nebo příspěvková 

organizace, by byla v případě schválení návrhu projektu, realizátorem tohoto projektu. 

Výstupem této úvodní schůzky bude zápis, ve kterém bude závazný termín pro 

odevzdání stanoviska k návrhu projektu a tento zápis bude všemi účastníky schůzky 

podepsán. 

 

4. Jednotliví členové pracovní skupiny MMH dále provádí na svých přidělených návrzích 

projektů kontrolu realizovatelnosti, přičemž se zaměří na popis aktivit a jim 

odpovídajícího rozpočtu návrhu projektu. Případě, že realizovatelnost projektu závisí 

na úpravě návrhu projektu, musí člen pracovní skupiny MMH vyvolat osobní setkání 

s navrhovatelem projektu s účastí koordinátora PaRo. Změny návrhu projektu jsou 

platné pouze za předpokladu, že navrhovatel projektu písemně souhlasil s každou jeho 

požadovanou změnou.  

 

5. Po ukončení posuzování návrhů projektů každý člen pracovní skupiny MMH odešle 

koordinátorovi PaRo stanovisko, ve kterém uvede, zda se jedná o projekt realizovatelný 

či projekt nerealizovatelný, přičemž v případě nerealizovatelného projektu uvede také 

důvody nerealizovatelnosti.  

 

6. Koordinátor PaRo předloží Radě města Havířova seznam všech nerealizovatelných 

návrhů projektů, včetně odůvodnění jejich nerealizovatelnosti dle stanovisek členů 

pracovní skupiny MMH a následně oznámí důvody nerealizovatelnosti také 

navrhovatelům projektů. 

 

7. Koordinátor PaRo zašle seznam realizovatelných a nerealizovatelných návrhů projektů 

předsedům jednotlivých občanských komisí.  
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Článek X 

Zapojení občanských komisí – třetí fáze cyklu PaRo 

 

1. Koordinátor PaRo zašle všechny realizovatelné návrhy projektů dle jejich místní 

příslušnosti občanským komisím.  

 

2. Členové občanských komisí hlasují o každém z přidělených návrhů, přičemž rozhodují 

o tom, zda návrh schvalují či neschvalují pro zařazení do občanského hlasování. Počet 

schválených návrhů projektů pro zařazení do občanského hlasování nesmí být více než 

deset.   

 

3. Rozhodnutí občanské komise musí být doloženo zápisem ze schůze komise s uvedením 

poměru hlasování a důvodů pro zamítnutí návrhů. 

 

4. Předseda občanské komise zodpovídá za předání informace o zamítnutí 

realizovatelného návrhu občanskou komisí navrhovateli projektu. 

 

5. Důrazně se doporučuje vyzvat navrhovatele, aby před členy občanské komise 

prezentovali svůj návrh projektu osobně a mohli zodpovědět dotazy členů komise a 

současně byla splněna informační povinnost mezi navrhovatelem a občanskou komisí.  

 

6. Občanské komise a její členové jsou přímo odpovědni za své rozhodnutí, protože jejich 

rozhodnutí bude veřejně prezentováno.  

 

7. Komisí vybrané návrhy budou zařazeny do hlasování občanů.  

 

 

Článek XI 

Hlasování občanů – čtvrtá fáze cyklu PaRo 

 

1. Hlasování občanů bude probíhat v termínu vyhlášeném koordinátorem PaRo.  

 

2. Hlasování bude probíhat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek 

organizátora veřejného hlasování.  

 

3. Hlasování je bezplatné.  

 

4. Každému občanovi bude umožněno hlasovat za asistence koordinátora PaRo 

v kanceláři koordinátora PaRo (kancelář B603, budova MMH, telefonní kontakt: 

596 803 198) 

 

5. Hlasování je anonymní.  

 

6. Každý hlasující má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas. 
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7. Vítězné návrhy projektů: 

• K určení pořadí projektů za jednotlivé městské části bude užito součtu kladných 

a záporných hlasů.  

• Vítězný návrh projektu musí obdržet v součtu minimálně 50 hlasů.  

• V případě rovnosti hlasů bude označen jako vítězný návrh projektu s vyšším 

rozpočtem.  

• V případě, že rozpočet městské části je výrazně vyšší než rozpočet vítězného 

projektu, budou realizovány také druhý a další návrhy projektů, do výše 

rozpočtu městské části. U každého vítězného projektu musí být naplněna 

podmínka 50 a více hlasů v součtu.  

 

Článek XII 

Realizace projektů – pátá fáze cyklu PaRo 

 

1. Vítězné projekty budou přiděleny určeným realizátorům. 

 

2. Vítězné projekty typu kulturních a zábavních akcí budou realizovány prostřednictvím 

ekonomického odboru MMH ve spolupráci s navrhovatelem projektu.  

 

3. Vítězné projekty budou financovány z rozpočtu města a budou realizátorům přiděleny 

na základě rozpočtových úprav schválených Zastupitelstvem města Havířova.  

 

4. Schválený projekt není možné měnit. Schválený projekt lze upravit pouze dílčími 

změnami, které nenaruší primární charakter projektu. Tyto úpravy je nutné konzultovat 

s navrhovatelem projektu a o jeho souhlasu s úpravami je nutné pořídit písemný záznam 

s podpisem navrhovatele. O každé úpravě je nutné informovat koordinátora PaRo.  

 

5. Na realizaci vítězného projektu není právní nárok.  

 

6. Pokud skutečné náklady na vítězný projekt překročí stanovený finanční objem, může 

být tento objem navýšen o 25%. O jeho dofinancování rozhodne ZMH. S ohledem na 

skokově navyšované ceny vstupů je možné o navýšení finančního objemu je možné 

požádat ZMH ihned po provedení průzkumu trhu, pro eliminaci zbytečných časových 

prodlev. V případě překročení finančního objemu o více než 25% se vítězný projekt 

stává nerealizovatelným. Realizátor tuto situaci ihned komunikuje navrhovateli projektu 

a koordinátorovi PaRo, který následně informaci předloží na schůzi Rady města 

Havířova.  

 

7. Pokud při přípravě realizace vítězného projektu dojde k vážným skutečnostem bránícím 

jeho realizaci, bude tato skutečnost oznámena neprodleně koordinátorovi PaRo. 

Koordinátor PaRo následně předloží informaci schůzi Rady města Havířova, která 

následně rozhodně o jeho nerealizovatelnosti.  
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8. Realizátor projektu informuje koordinátora PaRo o každém milníku v realizaci 

svěřeného projektu.  

 

9. Realizace projektu probíhá maximálně do konce následujícího kalendářního roku od 

jeho vítězství v občanském hlasování.  

 

10. Bezprostředně po dokončení realizace vítězného projektu realizátor předá 

koordinátorovi PaRo podrobné vyúčtování realizace a po kontrole vyúčtování bude 

požádán o navrácení nevyužitého finančního obnosu zpět do rozpočtu PaRo městské 

části.  

 

11. V případě, že to charakter projektu dovoluje a má vhodné podmínky pro umístění, 

realizátor umístí plakát o velikosti minimálně A4 s informací: „Tento projekt vybrali 

občané města hlasováním a byl financován v rámci Participativního rozpočtu města 

Havířova.“ (příloha č. 3). 

 

 

Článek XIII 

Pravomoci koordinátora PaRo 

 

1. Koordinátor PaRo zodpovídá za naplňování základní myšlenky PaRo a správného a 

spravedlivého průběhu PaRo, proto má bezvýhradnou pravomoc: 

1. v případě nejednoznačnosti výkladu těchto zásad PaRo určuje jeho správný 

výklad,  

2. určuje a vyhlašuje termíny pro všechny fáze cyklu PaRo a stanovuje 

harmonogram PaRo,  

3. v případě, že návrh projektu se neshoduje se základní myšlenkou PaRo, má 

právo veta a může označit projekt jako nerealizovatelný, přičemž o tomto sepíše 

krátký záznam, který předloží schůzi porady vedení na vědomí,  

4. v případě, že dle svých znalostí a schopností zhodnotí stanovisko člena pracovní 

skupiny MMH o realizovatelnosti nebo nerealizovatelnosti návrhu projektu jako 

mylné, má právo veta a může stanovisko změnit, přičemž o tomto sepíše krátký 

záznam, který předloží schůzi porady vedení na vědomí,  

5. v případě, že dle svých znalostí a schopností zhodnotí rozhodnutí občanské 

komise o realizovatelných návrzích jako nedůvodné, má právo veta a může 

rozhodnutí změnit, přičemž o tomto sepíše krátký záznam, který předloží schůzi 

porady vedení. 

 

2. Koordinátor PaRo může navrhnout udělení výjimky z libovolného pravidla těchto zásad 

pro návrh projektu za předpokladu, že jeho naplnění je v souladu se základní myšlenkou 

PaRo a jeho realizaci brání konkrétní pravidlo zásad neúměrně přísně, přičemž musí 

dodržet schvalovací postup: 

1. Koordinátor Paro vypracuje návrh na udělení výjimky, ve kterém uvede přesný 

popis současného stavu a důvody pro udělení výjimky ze zásad PaRo pro jeden 

konkrétní návrh projektu.  
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2. Koordinátor PaRo předloží svůj návrh na udělení výjimky ze zásad pro jeden 

konkrétní návrh projektu na schůzi porady vedení, která doporučí nebo 

nedoporučí předložení návrhu na udělení výjimky schůzi Rady města Havířova. 

3. Po kladném doporučení porady vedení následně koordinátor PaRo předloží svůj 

návrh na udělení výjimky ze zásad pro jeden konkrétní návrh projektu ke 

schválení schůzi Rady města Havířova.  

4. Po schválení výjimky Radou města Havířova koordinátor PaRo následně 

aplikuje výjimku.  

 

Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 

 

Tyto Zásady PaRo ruší dosavadní Zásady participativního rozpočtu města Havířova schválené 

Zastupitelstvem města Havířova pod č. usn. XX/XXZM/2021 ze dne XX.XX.2021 a nabývají 

účinnosti dnem jejich schválením Zastupitelstvem města Havířova. 

 

 

 

 

V Havířově dne 

 

 

Ing. Josef Bělica, MBA  v. r.              Ing. Ondřej Baránek v. r.                                                                                    

primátor města                          náměstek primátora  

                                                                                        pro ekonomiku a správu majetku 
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Příloha č. 1 

  

   

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ 

 
KONTAKT NA NAVRHOVATELE      
 
 

DATUM PODÁNÍ NÁVRHU  

 

ČÍSLO NÁVRHU 
(NEVYPLŇUJTE) 

 

 

☐   PŘEDKLADATEL DOSÁHL VĚKU 15 LET * 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

 

ULICE  

 

ČÍSLO ORIENTAČNÍ  

 

MÍSTNÍ ČÁST  

 

TELEFON  

 

EMAIL  

 
*zaškrtnout 

SPECIFIKACE NÁVRHU 

NÁZEV  
(krátký, výstižný, poutavý) 

 

 

 

POPIS  
(Několik vět čeho se návrh týká a co je jeho cílem, 

proč jej navrhuji.) 
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JAK VYUŽÍJÍ NÁVRH OBČANÉ 

MÍSTNÍ ČÁSTI  

 
(Krátký popis jak bude sloužit návrh občanům dané 

části, např. kolik osob jej využije, zda bude využíván 

sezónně nebo celoročně. Je-li realizace návrhu 

navržena v prostorách příspěvkové organizace města – 

např. škola, kulturní zařízení, knihovna, uveďte, jakým 

způsobem budou moci váš návrh využít občané místní 

části – otevírací hodiny a podobně.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTO REALIZACE 

 
(Co nejpřesněji popište místo, adresu, případně 

zmínku o tom, že mapka je doplněna jako příloha.) 
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PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ 

NÁVRHU 

POLOŽKA POPIS POČET 

KUSŮ 

CENA 

ZA KUS 

CENA 

CELKEM V Kč 

včetně DPH 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CELKOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ NÁVRHU: 

 

Přiložte také ilustrační obrázek (fotografii) k prezentaci návrhu. 

V případě investičního návrhu rovněž mapu a situační nákres místa realizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 16 - 
 

Příloha č. 2 

 

 

  

PODPISOVÝ ARCH 
 
 
 

Podpisem tohoto souhlasu zároveň vyjadřujete podporu návrhu participativního rozpočtu města 

Havířova. 

 

PODPISOVÝ ARCH 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ADRESA BYDLIŠTĚ PODPIS 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Podpisový arch, který dokládá podporu minimálně 5 dalších občanů části města, kteří dosáhli věku 15 let. 

Zde navrhovatel svůj podpis neuvádí. 

 

 

 

 

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu 

Navrhovatel bere na vědomí, že město Havířov v souvislosti s podaným návrhem zpracovává jeho osobní údaje v 

rozsahu výše uvedeném, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona 110/2019 Sb.,  

o zpracování osobních údajů, za účelem realizace participativního rozpočtu, a to po dobu 5 let od výběru vítězného 

návrhu. V případě, že bude navrhovatelův návrh vybrán, po dobu 5 let od ukončení realizace vybraného projektu. 

Město Havířov prohlašuje, že osobní údaje navrhovatele slouží výhradně pro komunikaci mezi městem a 

navrhovatelem a nebudou poskytovány jiným subjektům. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

         podpis navrhovatele 

 
dne: 
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Příloha č. 3 

 

 

 

 

Tento projekt vybrali občané 

města hlasováním a byl 

financován v rámci 

Participativního rozpočtu 

města Havířova. 
 

 

 

 



   Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru    Dodatek ke smlouvě o hypotečním úvěru    Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru 

 

Komerční banka, a. s., se sídlem:  

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

1/1 
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY  14. 10. 2019 

VER F DODATUSN.DOT  15.12.2022  10:26 DOP. 

 

 
99023568046 

 registrační číslo 

 
Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“) 
 
a 
 

Obec / Kraj  (dále jen „Klient“) 
Název: Statutární město Havířov 

Sídlo obecního / krajského úřadu: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

IČO: 00297488 

    
se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 30.9.2019, reg. č. 99023568046 (dále jen „Smlouva“). 
 
1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:  
 
Znění článku 8.2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 
8.2.1 Pro vyčerpanou jistinu platí: 

Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů dodavatelské faktury, smlouvy o dílo, popř. kupní 
smlouvy či jiné objednávky, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání Úvěru. Čerpání bude provedeno na účet 
dodavatele nebo popřípadě na Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z vlastních prostředků Klienta 
(dále jen "Refundace"). 
Čerpání bude provedeno ve výši 100 % fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty. 
Klient je povinen požádat o Čerpání v měně dle předloženého dokladu s výjimkou Refundace, kdy je povinen 
požádat o Čerpání v měně účtu, z něhož byla předchozí úhrada provedena. 
 
Pro nevyčerpanou jistinu platí: 
Nedočerpanou část Úvěru k 30.11.2022 v maximální výši 40 401 032,03 Kč (dále jen „Nedočerpaná část“) lze 
čerpat na Běžný účet Klienta bez předložení dokladů. Z toho 27 540 900,00 Kč bude čerpáno neúčelově pouze 
v případě nemožnosti účelového čerpání do 31.12.2022. 

 
2. Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku se nesjednává. 

 
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy 
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným 
nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 
zastupitelstva Klienta č. 31/2ZM/2022 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 12.12.2022. 
 
 
 

V Havířově dne  
 
 

 

V Ostravě dne  
 
 
 

 



Příloha č. 1 

 

1 z 2 

Seznam příspěvkových organizací 
 

 Název sídlo IČO 

1. 
Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Balzacova 2/1190 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Balzacova 1190/2 
61988685 

2. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Čs. armády 5/201 

736 01 Havířov-Město, 

Československé armády 201/5 
61988561 

3. 
Mateřská škola Havířov-Podlesí  

E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Emila Holuba 1403/7 
70958220 

4. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Horymírova 7/1194 

736 01 Havířov-Město, 

Horymírova 1194/7 
61988634 

5. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 
736 01 Havířov-Město, 

Lípová 718/15 
65890701 

6. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Mládí 23/1147 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Mládí 1147/23 
61988596 

7. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Moravská 14/404, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Moravská 404/14 
61988588 

8. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Okružní 1070/1a 
70958297 

9. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark 

Petřvaldská 32/262 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Petřvaldská 262/32 
61988570 

10. 
Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Přímá 8/1333, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Přímá 1333/8 
70958246 

11. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Puškinova 7a/908 

736 01 Havířov-Město, 

A. S. Puškina 908/7a 
61988707 

12. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Radniční 7/619 

736 01 Havířov-Město, 

Radniční 619/7 
61988715 

13. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a 
736 01 Havířov-Město, 

Sukova 820/2a 
65890710 

14. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Švabinského 7/933, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Město, 

Švabinského 993/7 
70958254 

15. 

Mateřská škola „U kamarádů", Havířov-

Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková 

organizace 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Čelakovského 1240/4 
70958289 

 



Seznam zadavatelů centralizovaného zadávání 

 

2 z 2 

 

 

 Název sídlo IČO 

16. 
Mateřská škola Havířov-Město  

U Stromovky 60 

736 01 Havířov-Město, 

U Stromovky 415/60 
65890698 

17. 
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá  

U Topolů 3/688, příspěvková organizace 

735 64 Havířov-Prostřední 

Suchá, U Topolů 688/3 
70958203 

 



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 9 017 114 17 770 170 18 153 190

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 027 0 2 048 0 1 944 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 135 0 135 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 829 0 14 162 0 14 509 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 161 114 1 560 170 1 700 190

8. Náklady - celkem 8 703 94 17 770 163 18 153 184

9. Opravy a udržování 145 2 494 2 380 0

10. Nákup drobného majetku 19 0 150 0 110 0

11. Nákup majetku DDHM 54 0 280 0 200 0

12. Osobní náklady  222 20 445 44 423 38

13. Energie 384 11 706 21 765 28

14. Ostatní náklady 1 050 61 1 533 96 1 766 118

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 829 0 14 162 0 14 509 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 19 830 200 20 430 210

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 000 0 2 100 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 90 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 15 960 0 16 400 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 870 200 1 930 210

8. Náklady - celkem 19 830 195 20 430 205

9. Opravy a udržování 400 0 400 0

10. Nákup drobného majetku 150 0 100 0

11. Nákup majetku DDHM 240 0 200 0

12. Osobní náklady  450 40 470 45

13. Energie 830 35 900 40

14. Ostatní náklady 1 800 120 1 960 120

15. Přímé náklady na vzdělávání 15960 0 16 400 0

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 6 598 0 9 601 0 10 495 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 234 0 1 234 0 1 440 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 130 0 130 0 90 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 4 803 0 7 476 0 8 110 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 561 0 891 0 945 0

8. Náklady - celkem 5 945 0 9 651 0 10 495 0

9. Opravy a udržování 30 0 146 0 130 0

10. Nákup drobného majetku 69 0 69 0 40 0

11. Nákup majetku DDHM 0 0 25 0 70 0

12. Osobní náklady  80 0 164 0 159 0

13. Energie 393 0 686 0 850 0

14. Ostatní náklady 570 0 1 085 0 1 136 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 4 803 0 7 476 0 8 110 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 11 846 0 12 850 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 584 0 1 743 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 130 0 150 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 8 921 0 9 813 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 171 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 040 0 1 144 0

8. Náklady - celkem 11 846 0 12 850 0

9. Opravy a udržování 140 0 150 0

10. Nákup drobného majetku 80 0 90 0

11. Nákup majetku DDHM 170 0 180 0

12. Osobní náklady  175 0 192 0

13. Energie 935 0 1 029 0

14. Ostatní náklady 1 425 0 1 396 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 8 921 0 9 813 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola "U kamarádů" Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 4 040 0 6 580 0 6 917 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 604 0 878 0 1 141 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 86 0 86 0 139 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 192 0 5 334 0 5 556 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 137 0 171 0 0 0

7. Ostatní výnosy 107 0 197 0 220 0

8. Náklady - celkem 4 110 0 6 690 0 6 917 0

9. Opravy a udržování 152 0 152 0 74 0

10. Nákup drobného majetku 13 0 25 0 40 0

11. Nákup majetku DDHM 24 0 24 0 50 0

12. Osobní náklady  47 0 87 0 101 0

13. Energie 238 0 346 0 355 0

14. Ostatní náklady 444 0 722 0 741 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 192 0 5 334 0 5 556 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 045 0 7 110 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 225 0 1 240 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 5 600 0 5 650 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 220 0 220 0

8. Náklady - celkem 7 045 0 7 110 0

9. Opravy a udržování 75 0 40 0

10. Nákup drobného majetku 60 0 60 0

11. Nákup majetku DDHM 60 0 60 0

12. Osobní náklady  110 0 120 0

13. Energie 380 0 400 0

14. Ostatní náklady 760 0 780 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 5 600 0 5 650 0

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 965 205 13 750 319 14 173 310

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 893 0 1 335 0 1 487 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 95 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 554 0 11 494 0 11 884 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 90 0 0 0

7. Ostatní výnosy 518 205 831 319 802 310

8. Náklady - celkem 7 662 183 13 750 319 14 173 310

9. Opravy a udržování 36 0 140 0 195 0

10. Nákup drobného majetku 1 0 150 0 150 0

11. Nákup majetku DDHM 32 0 138 0 95 0

12. Osobní náklady  82 71 154 109 61 105

13. Energie 423 3 670 7 695 7

14. Ostatní náklady 534 109 1 004 203 1 093 198

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 554 0 11 494 0 11 884 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 14 820 320 15 210 340

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 800 0 1 980 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 100 0 100 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 12 200 0 12 400 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 820 320 830 340

8. Náklady - celkem 14 820 320 15 210 340

9. Opravy a udržování 200 0 210 0

10. Nákup drobného majetku 150 0 160 0

11. Nákup majetku DDHM 100 0 110 0

12. Osobní náklady  70 110 80 120

13. Energie 900 15 1 000 20

14. Ostatní náklady 1 200 195 1 250 200

15. Přímé náklady na vzdělávání 12 200 0 12 400 0

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Skutečnost 1.-8./2022 Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 176 0 10 490 0 11 366 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 193 0 1 190 0 1 349 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 100 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 5 329 0 8 382 0 9 087 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 654 0 918 0 930 0

8. Náklady - celkem 6 529 0 10 539 0 11 366 0

9. Opravy a udržování 253 0 320 0 436 0

10. Nákup drobného majetku 4 0 70 0 60 0

11. Nákup majetku DDHM 4 0 80 0 60 0

12. Osobní náklady  48 0 148 0 152 0

13. Energie 210 0 522 0 557 0

14. Ostatní náklady 681 0 1 017 0 1 014 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 5 329 0 8 382 0 9 087 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 11 645 0 12 025 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 495 0 1 465 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 9 200 0 9 600 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0

7. Ostatní výnosy 950 0 960 0

8. Náklady - celkem 11 645 0 12 025 0

9. Opravy a udržování 430 0 300 0

10. Nákup drobného majetku 70 0 70 0

11. Nákup majetku DDHM 70 0 70 0

12. Osobní náklady  165 0 175 0

13. Energie 660 0 730 0

14. Ostatní náklady 1 050 0 1 080 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 9 200 0 9 600 0

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Horymírová 7/1194

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 814 0 14 268 0 14 745 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 226 0 1 821 0 1 945 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 293 0 12 067 0 12 400 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 295 0 380 0 400 0

8. Náklady - celkem 7 900 0 14 280 0 14 745 0

9. Opravy a udržování 257 0 307 0 390 0

10. Nákup drobného majetku 90 0 110 0 138 0

11. Nákup majetku DDHM 213 0 220 0 208 0

12. Osobní náklady  161 0 269 0 280 0

13. Energie 401 0 656 0 670 0

14. Ostatní náklady 485 0 651 0 659 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 293 0 12 067 0 12 400 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 15 120 0 15 480 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 100 0 2 250 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 12 600 0 12 800 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 420 0 430 0

8. Náklady - celkem 15 120 0 15 480 0

9. Opravy a udržování 440 0 470 0

10. Nákup drobného majetku 180 0 230 0

11. Nákup majetku DDHM 250 0 280 0

12. Osobní náklady  290 0 300 0

13. Energie 690 0 710 0

14. Ostatní náklady 670 0 690 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 12 600 0 12 800 0

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 451 0 11 635 0 13 659 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 865 0 1 274 0 1 346 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 320 000 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 027 0 9 599 0 11 321 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 50 0 0 0

7. Ostatní výnosy 559 0 712 0 992 0

8. Náklady - celkem 7 317 0 11 687 0 13 659 0

9. Opravy a udržování 146 0 206 0 200 0

10. Nákup drobného majetku 136 0 140 0 80 0

11. Nákup majetku DDHM 37 0 80 0 100 0

12. Osobní náklady  49 0 200 0 134 0

13. Energie 353 0 533 0 610 0

14. Ostatní náklady 569 0 929 0 1 214 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 027 0 9 599 0 11 321 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 14 700 0 16 900 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 400 0 1 440 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 12 260 0 14 330 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 040 0 1 130 0

8. Náklady - celkem 14 700 0 16 900 0

9. Opravy a udržování 220 0 240 0

10. Nákup drobného majetku 90 0 110 0

11. Nákup majetku DDHM 110 0 130 0

12. Osobní náklady  160 0 180 0

13. Energie 620 0 640 0

14. Ostatní náklady 1 240 0 1 270 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 12 260 0 14 330 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 9 721 0 15 154 45 16 121 47

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 352 0 2 027 0 2 120 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 60 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 7 779 0 12 142 0 13 016 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 150 0 0 0

7. Ostatní výnosy 590 0 835 45 985 47

8. Náklady - celkem 9 789 0 15 154 43 16 121 45

9. Opravy a udržování 212 0 270 0 387 0

10. Nákup drobného majetku 139 0 224 0 110 0

11. Nákup majetku DDHM 176 0 206 0 145 0

12. Osobní náklady  185 0 375 0 220 0

13. Energie 475 0 840 43 950 45

14. Ostatní náklady 823 0 1 097 0 1 293 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 7 779 0 12 142 0 13 016 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 17 425 49 18 475 50

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 235 0 2 225 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 70 0 100 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 14 020 0 15 030 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 100 49 1 120 50

8. Náklady - celkem 17 425 47 18 475 47

9. Opravy a udržování 300 0 310 0

10. Nákup drobného majetku 150 0 155 0

11. Nákup majetku DDHM 155 0 120 0

12. Osobní náklady  230 0 240 0

13. Energie 1 250 47 1 300 47

14. Ostatní náklady 1 320 0 1 320 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 14 020 0 15 030 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1 

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 8 340 0 13 723 0 14 692 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 252 0 1 878 0 1 972 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 45 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 851 0 11 100 0 12 210 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 300 0 0 0

7. Ostatní výnosy 237 0 445 0 510 0

8. Náklady - celkem 7 983 0 13 723 0 14 692 0

9. Opravy a udržování 161 0 240 0 280 0

10. Nákup drobného majetku 61 0 180 0 140 0

11. Nákup majetku DDHM 22 0 363 0 162 0

12. Osobní náklady  64 0 168 0 178 0

13. Energie 432 0 830 0 890 0

14. Ostatní náklady 392 0 842 832

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 851 0 11 100 0 12 210 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 15 850 0 16 830 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 000 0 2 050 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 13 300 0 14 200 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 550 0 580 0

8. Náklady - celkem 15 850 0 16 830 0

9. Opravy a udržování 300 0 320 0

10. Nákup drobného majetku 150 0 120 0

11. Nákup majetku DDHM 180 0 160 0

12. Osobní náklady  185 0 190 0

13. Energie 920 0 990 0

14. Ostatní náklady 815 0 850 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 13 300 0 14 200 0

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 

P.č. Ukazatel

Skutečnost 1.-8./2022 Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 15 227 0 23 385 0 23 771

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 926 0 2 884 0 3 021 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 350 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 12 006 0 18 661 0 18 750 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 295 0 1 840 0 2 000 0

8. Náklady - celkem 15 109 0 23 369 0 23 771

9. Opravy a udržování 284 0 306 0 330 0

10. Nákup drobného majetku 121 0 128 0 115 0

11. Nákup majetku DDHM 103 0 122 0 134 0

12. Osobní náklady  236 0 452 0 421 0

13. Energie 711 0 1 135 0 1 228 0

14. Ostatní náklady 1 648 0 2 565 0 2 793 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 12 006 0 18 661 0 18 750 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 23 980 0 24 080 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 080 0 3 130 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 18 750 0 18 750 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 2 150 0 2 200 0

8. Náklady - celkem 23 980 0 24 080 0

9. Opravy a udržování 350 0 400 0

10. Nákup drobného majetku 150 0 120 0

11. Nákup majetku DDHM 200 0 170 0

12. Osobní náklady  440 0 450 0

13. Energie 1 280 0 1 350 0

14. Ostatní náklady 2 810 0 2 840 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 18 750 0 18 750 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1 

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 254 0 8 494 0 9 515 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 960 0 1 408 0 1 945 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 5 524 0 5 596 0 6 087 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 181 0 380 0 0 0

7. Ostatní výnosy 589 0 1 110 0 1 483 0

8. Náklady - celkem 6 699 0 8 422 0 9 515 0

9. Opravy a udržování 110 0 326 0 312 0

10. Nákup drobného majetku 47 0 71 0 89 0

11. Nákup majetku DDHM 122 0 295 0 288 0

12. Osobní náklady  96 0 138 0 166 0

13. Energie 241 0 735 0 960 0

14. Ostatní náklady 559 0 1 261 0 1 613 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 5 524 0 5 596 0 6 087 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 12 275 0 12 160 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 570 0 1 610 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 9 300 0 9 400 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 275 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 130 0 1 150 0

8. Náklady - celkem 12 275 0 12 160 0

9. Opravy a udržování 190 0 175 0

10. Nákup drobného majetku 85 0 90 0

11. Nákup majetku DDHM 100 0 115 0

12. Osobní náklady  65 0 75 0

13. Energie 865 0 890 0

14. Ostatní náklady 1 670 0 1 415 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 9 300 0 9 400 0

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č.1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 6 920 0 10 722 0 10 787 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 850 0 1 242 0 1 141 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 50 0 50 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 5 499 0 8 499 0 8 664 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 17 0 34 0 0 0

7. Ostatní výnosy 554 0 947 0 982 0

8. Náklady - celkem 6 508 0 10 509 0 10 787 0

9. Opravy a udržování 26 0 155 0 176 0

10. Nákup drobného majetku 35 0 50 0 70 0

11. Nákup majetku DDHM 31 0 100 0 100 0

12. Osobní náklady  147 0 229 0 161 0

13. Energie 243 0 485 0 515 0

14. Ostatní náklady 527 0 991 0 1 101 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 5 499 0 8 499 0 8 664 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 11 508 0 11 474 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 388 0 1 392 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 100 0 100 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 8 700 0 8 750 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 320 0 222 0

6. Zapojení fondů do výnosů 20 0 20 0

7. Ostatní výnosy 980 0 990 0

8. Náklady - celkem 11 408 0 11 374 0

9. Opravy a udržování 200 0 200 0

10. Nákup drobného majetku 90 0 100 0

11. Nákup majetku DDHM 180 0 180 0

12. Osobní náklady  100 0 110 0

13. Energie 514 0 550 0

14. Ostatní náklady 1 624 0 1 514 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 8 700 0 8 720 0

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č.1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 10 180 0 16 071 0 17 632 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 975 0 1 975 0 2 060 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 45 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 7 545 0 13 126 0 14 582 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 660 0 970 0 990 0

8. Náklady - celkem 8 917 0 15 843 0 17 632 0

9. Opravy a udržování 54 0 415 0 397 0

10. Nákup drobného majetku 41 0 90 0 90 0

11. Nákup majetku DDHM 86 0 190 0 150 0

12. Osobní náklady  86 0 228 0 200 0

13. Energie 340 0 687 0 739 0

14. Ostatní náklady 765 0 1 107 0 1 474 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 7 545 0 13 126 0 14 582 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 18 305 0 18 685 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 285 0 2 155 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 15 000 0 15 500 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 1 020 0 1 030 0

8. Náklady - celkem 18 035 0 18 685 0

9. Opravy a udržování 340 0 350 0

10. Nákup drobného majetku 95 0 95 0

11. Nákup majetku DDHM 150 0 150 0

12. Osobní náklady  240 0 270 0

13. Energie 900 0 1 000 0

14. Ostatní náklady 1 310 0 1 320 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 15 000 0 15 500 0

Doplňková činnostHlavní činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 4 294 0 7 795 0 7 999 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 704 0 1 061 0 1 169 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 222 0 6 124 0 6 200 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 368 0 610 0 630 0

8. Náklady - celkem 4 172 0 8 131 0 7 999 0

9. Opravy a udržování 15 0 45 0 84 0

10. Nákup drobného majetku 2 0 25 0 43 0

11. Nákup majetku DDHM 18 0 35 0 80 0

12. Osobní náklady  52 0 113 0 130 0

13. Energie 164 0 332 0 358 0

14. Ostatní náklady 699 0 1 457 0 1 104 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 222 0 6 124 0 6 200 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 8 240 0 8 500 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 300 0 1 450 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 300 0 6 400 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 640 0 650 0

8. Náklady - celkem 8 240 0 8 500 0

9. Opravy a udržování 110 0 140 0

10. Nákup drobného majetku 50 0 80 0

11. Nákup majetku DDHM 100 0 120 0

12. Osobní náklady  150 0 160 0

13. Energie 380 0 400 0

14. Ostatní náklady 1 150 0 1 200 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 300 0 6 400 0

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 4 567 0 7 102 0 7 366 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 546 0 863 0 947 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 55 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 629 0 5 619 0 5 731 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 392 0 620 0 688 0

8. Náklady - celkem 4 494 0 7 144 0 7 366 0

9. Opravy a udržování 30 0 57 0 100 0

10. Nákup drobného majetku 0 0 0 0 0 0

11. Nákup majetku DDHM 14 0 90 0 80 0

12. Osobní náklady  51 0 91 0 108 0

13. Energie 216 0 397 0 440 0

14. Ostatní náklady 554 0 890 0 907 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 629 0 5 619 0 5 731 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 810 0 8 050 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 980 0 1 000 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 100 0 6 300 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 730 0 750 0

8. Náklady - celkem 7 810 0 8 050 0

9. Opravy a udržování 100 0 60 0

10. Nákup drobného majetku 30 0 0 0

11. Nákup majetku DDHM 100 0 80 0

12. Osobní náklady  120 0 130 0

13. Energie 480 0 510 0

14. Ostatní náklady 880 0 970 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 100 0 6 300 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 4 681 0 6 454 0 6 898 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 200 0 1 200 0 1 513 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 341 0 5 114 0 5 185 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 140 0 140 0 200 0

8. Náklady - celkem 4 064 0 6 507 0 6 898 0

9. Opravy a udržování 55 0 81 0 167 0

10. Nákup drobného majetku 19 0 70 0 145 0

11. Nákup majetku DDHM 7 0 97 0 125 0

12. Osobní náklady  47 0 49 0 139 0

13. Energie 188 0 327 0 372 0

14. Ostatní náklady 407 0 769 0 765 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 341 0 5 114 0 5 185 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 728 0 8 494 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 664 0 1 830 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 120 0 140 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 5 704 0 6 274 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 240 0 250 0

8. Náklady - celkem 7 728 0 8 494 0

9. Opravy a udržování 160 0 180 0

10. Nákup drobného majetku 150 0 160 0

11. Nákup majetku DDHM 140 0 160 0

12. Osobní náklady  153 0 168 0

13. Energie 410 0 450 0

14. Ostatní náklady 1 011 0 1 102 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 5 704 0 6 274 0

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 1

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 19 774 0 7 343 0 7 429 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 571 0 831 0 834 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 771 0 6 056 0 6 146 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 50 0 0 0

7. Ostatní výnosy 332 0 406 0 449 0

8. Náklady - celkem 4 607 0 7 381 0 7 429 0

9. Opravy a udržování 68 0 94 0 110 0

10. Nákup drobného majetku 40 0 45 0 52 0

11. Nákup majetku DDHM 79 0 79 0 80 0

12. Osobní náklady  44 0 170 0 106 0

13. Energie 146 0 255 0 274 0

14. Ostatní náklady 459 0 682 0 661 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 771 0 6 056 0 6 146 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 550 0 7 650 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 900 0 930 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 200 0 6 260 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 450 0 460 0

8. Náklady - celkem 7 550 0 7 650 0

9. Opravy a udržování 110 0 100 0

10. Nákup drobného majetku 50 0 60 0

11. Nákup majetku DDHM 60 0 70 0

12. Osobní náklady  130 0 140 0

13. Energie 320 0 340 0

14. Ostatní náklady 680 0 680 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 200 0 6 260 0

Název PO: Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 34 360 251 52 549 378 58 004 500

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 708 0 3 979 0 4 530 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 90 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 29 822 0 46 049 0 50 430 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 167 0 167 0 90 0

7. Ostatní výnosy 1 663 251 2 354 378 2 954 500

8. Náklady - celkem 33 510 152 52 557 290 58 004 412

9. Opravy a udržování 372 1 657 2 550 2

10. Nákup drobného majetku 19 0 156 0 183 0

11. Nákup majetku DDHM 32 0 120 0 222 0

12. Osobní náklady  41 34 70 59 97 69

13. Energie 1 085 68 1 916 129 2 262 154

14. Ostatní náklady 2 139 49 3 589 100 4 260 187

15. Přímé náklady na vzdělávání 29 822 0 46 049 0 50 430 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 61 268 520 63 000 540

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 5 478 5 510

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 52 500 54 000

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů 90 90

7. Ostatní výnosy 3 200 520 3 400 540

8. Náklady - celkem 61 268 450 63 000 480

9. Opravy a udržování 550 2 600 2

10. Nákup drobného majetku 200 200

11. Nákup majetku DDHM 200 200

12. Osobní náklady  98 62 100 67

13. Energie 3 320 170 3 400 190

14. Ostatní náklady 4 400 216 4 500 221

15. Přímé náklady na vzdělávání 52 500 54 000

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 24 512 843 42 459 1 268 45 732 1 407

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 591 0 3 855 0 5 521 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 20 012 0 35 597 0 37 578 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 909 843 3 007 1 268 2 633 1 407

8. Náklady - celkem 24 376 654 42 835 1 357 45 732 1 170

9. Opravy a udržování 358 35 513 64 596 178

10. Nákup drobného majetku 38 0 83 0 110 0

11. Nákup majetku DDHM 68 0 239 0 390 0

12. Osobní náklady  423 175 690 360 771 0

13. Energie 1 124 264 1 975 588 2 272 616

14. Ostatní náklady 2 353 180 3 738 345 4 015 376

15. Přímé náklady na vzdělávání 20 012 0 35 597 0 37 578 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 48 170 1 580 50 280 1 610

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 5 870 5 890

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 39 500 41 400

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 2 800 1 580 2 990 1 610

8. Náklady - celkem 48 170 0 1 580 50 280 1 610

9. Opravy a udržování 600 130 600 130

10. Nákup drobného majetku 100 100

11. Nákup majetku DDHM 350 350

12. Osobní náklady  820 360 880 380

13. Energie 2 500 670 2 500 670

14. Ostatní náklady 4 300 420 4 450 430

15. Přímé náklady na vzdělávání 39 500 41 400

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Příloha č. 2

Název PO:  Základní škola F. Hrubína Havířov - Podlesí, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 20 121 135 33 538 234 35 078 238

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 984 0 3 345 0 3 473 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 60 0 60 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 17 650 0 29 424 0 30 896 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 100 0 100 0 100 0

7. Ostatní výnosy 387 135 669 234 609 238

8. Náklady - celkem 19 799 107 33 568 183 35 078 187

9. Opravy a udržování 412 0 480 0 400 0

10. Nákup drobného majetku 15 0 113 0 159 0

11. Nákup majetku DDHM 84 0 290 0 200 0

12. Osobní náklady  200 26 588 45 548 48

13. Energie 773 15 1 335 29 1 538 29

14. Ostatní náklady 665 66 1 338 109 1 337 110

15. Přímé náklady na vzdělávání 17 650 0 29 424 0 30 896 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 35 230 240 36 139 242

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 501 0 3 550 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 31 120 0 31 980 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 609 240 609 242

8. Náklady - celkem 35 230 240 36 139 242

9. Opravy a udržování 499 0 450 0

10. Nákup drobného majetku 170 0 150 0

11. Nákup majetku DDHM 250 0 200 0

12. Osobní náklady  561 58 570 0

13. Energie 1 630 48 1 699 0

14. Ostatní náklady 1 000 134 1 090 242

15. Přímé náklady na vzdělávání 31 120 0 31 980 0

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Příloha č. 2

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 27 128 359 44 651 579 43 039 579

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 251 0 3 331 0 3 618 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 85 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 23 356 0 37 407 0 37 647 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 17 0 17 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 504 359 3 896 579 1 774 579

8. Náklady - celkem 27 847 276 44 651 557 43 039 564

9. Opravy a udržování 198 0 320 50 370 50

10. Nákup drobného majetku 15 0 65 5 84 5

11. Nákup majetku DDHM 53 0 106 18 109 18

12. Osobní náklady  116 94 252 122 240 122

13. Energie 1 007 90 1 490 203 1 714 203

14. Ostatní náklady 3 102 92 5 011 159 2 875 166

15. Přímé náklady na vzdělávání 23 356 0 37 407 0 37 647 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 43 600 579 43 600 579

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 800 3 800

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 200 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 38 000 38 000

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 1 800 579 1 800 579

8. Náklady - celkem 43 600 575 43 600 570

9. Opravy a udržování 400 0 450 0

10. Nákup drobného majetku 160 10 90 10

11. Nákup majetku DDHM 150 10 180 10

12. Osobní náklady  250 122 230 122

13. Energie 1 780 267 1 800 262

14. Ostatní náklady 2 860 166 2 850 166

15. Přímé náklady na vzdělávání 38 000 0 38 000 0

Příloha č. 2

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 27 452 330 42 909 475 44 413 480

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 388 0 3 545 0 3 897 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 250 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 22 480 0 35 414 0 36 391 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 15 0 30 0 0 0

7. Ostatní výnosy 2 569 330 3 920 475 4 125 480

8. Náklady - celkem 26 561 190 42 909 475 44 413 480

9. Opravy a udržování 180 3 500 18 420 18

10. Nákup drobného majetku 27 0 75 0 75 0

11. Nákup majetku DDHM 30 0 255 4 294 2

12. Osobní náklady  56 34 147 127 184 118

13. Energie 1 303 32 2 052 96 2 382 104

14. Ostatní náklady 2 485 121 4 466 230 4 667 238

15. Přímé náklady na vzdělávání 22 480 0 35 414 0 36 391 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 45 200 485 46 350 490

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 000 0 4 100 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 37 000 0 38 000 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 4 200 485 4 250 490

8. Náklady - celkem 45 200 485 46 350 490

9. Opravy a udržování 500 18 500 18

10. Nákup drobného majetku 75 0 75 0

11. Nákup majetku DDHM 280 2 300 2

12. Osobní náklady  180 118 180 118

13. Energie 2 400 114 2 500 114

14. Ostatní náklady 4 765 233 4 795 238

15. Přímé náklady na vzdělávání 37 000 0 38 000 0

Název PO: Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Příloha č. 2

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 10 755 26 17 208 30 19 771 44

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 705 0 2 546 0 3 211 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 60 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 8 946 0 14 082 0 16 000 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 83 0 120 0 100 0

7. Ostatní výnosy 21 26 460 30 460 44

8. Náklady - celkem 10 405 15 17 425 24 19 771 38

9. Opravy a udržování 62 0 210 0 290 0

10. Nákup drobného majetku 11 0 35 0 75 0

11. Nákup majetku DDHM 13 0 120 0 110 0

12. Osobní náklady  231 0 418 3 437 10

13. Energie 683 13 1 261 16 1 483 19

14. Ostatní náklady 459 2 1 299 5 1 376 9

15. Přímé náklady na vzdělávání 8 946 0 14 082 0 16 000 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 21 070 0 50 0 22 070 0 50 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 500 0 3 500 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 17 000 0 18 000 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 100 0 100 0

7. Ostatní výnosy 470 50 470 50

8. Náklady - celkem 21 077 0 43 0 22 077 0 43

9. Opravy a udržování 290 0 290 0

10. Nákup drobného majetku 100 0 100 0

11. Nákup majetku DDHM 150 0 150 0

12. Osobní náklady  437 12 437 12

13. Energie 1 600 21 1 600 21

14. Ostatní náklady 1 500 10 1 500 10

15. Přímé náklady na vzdělávání 17 000 0 18 000 0

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Příloha č. 2

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 23 416 21 35 832 75 40 345 120

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 951 0 2 916 0 3 583 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 100 0 100 0 80 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 21 310 0 32 641 0 36 512 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 155 21 275 75 250 120

8. Náklady - celkem 23 163 10 35 832 20 40 345 65

9. Opravy a udržování 177 0 350 0 360 0

10. Nákup drobného majetku 29 0 90 0 133 0

11. Nákup majetku DDHM 149 0 160 0 200 0

12. Osobní náklady  103 0 220 0 298 0

13. Energie 843 10 1 402 20 1 707 65

14. Ostatní náklady 552 0 969 0 1 135 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 21 310 0 32 641 0 36 512 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 44 602 150 46 927 170

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 189 0 4 505 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 40 163 0 42 172 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 250 150 250 170

8. Náklady - celkem 44 602 80 46 927 85

9. Opravy a udržování 396 0 416 0

10. Nákup drobného majetku 146 0 153 0

11. Nákup majetku DDHM 220 0 231 0

12. Osobní náklady  328 0 344 0

13. Energie 2 100 80 2 300 85

14. Ostatní náklady 1 249 0 1 311 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 40 163 0 42 172 0

Příloha č. 2

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná                                                       

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 12 762 73 20 747 109 21 531 95

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 111 0 3 130 0 3 473 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 10 144 0 16 957 0 17 281 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 288 0 288 0 341 0

7. Ostatní výnosy 219 73 372 109 436 95

8. Náklady - celkem 12 368 32 20 747 65 21 531 65

9. Opravy a udržování 198 0 399 0 420 0

10. Nákup drobného majetku 21 0 81 0 80 0

11. Nákup majetku DDHM 39 0 120 0 100 0

12. Osobní náklady  414 12 255 22 272 22

13. Energie 881 0 1 512 0 1 881 0

14. Ostatní náklady 671 20 1 423 43 1 497 43

15. Přímé náklady na vzdělávání 10 144 0 16 957 0 17 281 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 21 871 134 21 911 138

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 720 3 760

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 17 281 17 281

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů 390 380

7. Ostatní výnosy 480 134 490 138

8. Náklady - celkem 21 871 103 21 911 107

9. Opravy a udržování 450 460

10. Nákup drobného majetku 90 90

11. Nákup majetku DDHM 320 320

12. Osobní náklady  290 40 300 42

13. Energie 1 920 1 930

14. Ostatní náklady 1 520 63 1 530 65

15. Přímé náklady na vzdělávání 17 281 17 281

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Příloha č. 2

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná

P.č. Ukazatel



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 23 413 662 38 110 840 38 181 760

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 956 0 4 495 0 4 311 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 19 097 0 29 061 0 29 351 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 191 0 332 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 169 662 4 222 840 4 519 760

8. Náklady - celkem 23 145 614 38 025 823 38 181 742

9. Opravy a udržování 239 0 502 0 488 0

10. Nákup drobného majetku 23 0 30 0 50 0

11. Nákup majetku DDHM 206 0 206 0 180 0

12. Osobní náklady  359 247 510 280 203 0

13. Energie 1 361 222 2 370 283 2 370 283

14. Ostatní náklady 1 860 145 5 346 260 5 539 459

15. Přímé náklady na vzdělávání 19 097 0 29 061 0 29 351 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 40 089 798 40 089 798

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 526 4 526

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 30 818 30 818

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 4 745 798 4 745 798

8. Náklady - celkem 40 089 778 40 089 778

9. Opravy a udržování 512 512

10. Nákup drobného majetku 52 52

11. Nákup majetku DDHM 189 189

12. Osobní náklady  214 214

13. Energie 2 488 297 2 488 297

14. Ostatní náklady 5 816 481 5 816 481

15. Přímé náklady na vzdělávání 30 818 30 818

Příloha č. 2

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov-Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 23 504 270 39 048 591 39 700 641

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 905 0 4 285 0 4 861 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 19 575 0 33 175 0 33 318 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 024 270 1 588 591 1 521 641

8. Náklady - celkem 23 318 320 39 163 449 39 700 527

9. Opravy a udržování 559 3 732 5 691 9

10. Nákup drobného majetku 7 0 52 0 25 0

11. Nákup majetku DDHM 18 0 25 0 85 0

12. Osobní náklady  207 58 353 108 371 147

13. Energie 1 216 29 2 137 57 2 520 71

14. Ostatní náklady 1 736 230 2 689 279 2 690 300

15. Přímé náklady na vzdělávání 19 575 0 33 175 0 33 318 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 41 260 647 42 732 641

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 5 002 0 5 058 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 34 650 0 36 036 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 1 608 647 1 638 641

8. Náklady - celkem 41 260 568 42 732 562

9. Opravy a udržování 641 8 668 8

10. Nákup drobného majetku 70 0 30 0

11. Nákup majetku DDHM 110 0 25 0

12. Osobní náklady  369 170 373 167

13. Energie 2 772 73 3 049 69

14. Ostatní náklady 2 648 317 2 551 318

15. Přímé náklady na vzdělávání 34 650 0 36 036 0

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 29 861 708 46 322 1 300 49 639 1 320

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 662 0 3 934 0 4 161 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 340 0 340 0 273 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 25 676 0 39 908 0 43 028 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 523 708 2 480 1 300 2 450 1 320

8. Náklady - celkem 30 071 495 46 580 924 49 639 1 039

9. Opravy a udržování 425 3 477 5 369 6

10. Nákup drobného majetku 137 0 239 0 140 0

11. Nákup majetku DDHM 205 0 250 0 250 0

12. Osobní náklady  285 255 509 342 449 433

13. Energie 1 066 20 1 688 112 1 895 130

14. Ostatní náklady 2 277 217 3 509 465 3 508 470

15. Přímé náklady na vzdělávání 25 676 0 39 908 0 43 028 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 54 750 1 320 56 770 1 320

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 200 0 4 200 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 450 0 480 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 48 000 0 50 000 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 2 550 1 320 2 570 1 320

8. Náklady - celkem 54 750 1 066 56 770 1 086

9. Opravy a udržování 430 6 400 6

10. Nákup drobného majetku 170 0 190 0

11. Nákup majetku DDHM 220 0 200 0

12. Osobní náklady  480 440 500 450

13. Energie 1 900 150 1 900 155

14. Ostatní náklady 3 550 470 3 580 475

15. Přímé náklady na vzdělávání 48 000 0 50 000 0

Příloha č. 2

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 31 281 1 503 50 298 2 350 51 260 2 900

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 009 0 5 892 0 5 980 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 160 0 160 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 23 990 0 39 106 0 39 300 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 28 0 0 0 180 0

7. Ostatní výnosy 3 254 1 503 5 300 2 350 5 800 2 900

8. Náklady - celkem 30 714 1 067 50 292 2 192 51 260 2 270

9. Opravy a udržování 86 15 315 30 315 40

10. Nákup drobného majetku 16 0 70 0 21 0

11. Nákup majetku DDHM 94 0 100 0 169 0

12. Osobní náklady  838 225 1 340 418 1 439 25

13. Energie 1 702 97 2 853 264 2 815 270

14. Ostatní náklady 3 988 730 6 508 1 480 7 201 1 935

15. Přímé náklady na vzdělávání 23 990 0 39 106 0 39 300 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 52 650 3 100 53 470 3 300

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 6 400 6 520 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 200 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 40 000 40 600 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 250 250 0

7. Ostatní výnosy 6 000 3 100 6 100 3 300

8. Náklady - celkem 52 650 2 975 53 470 3 215

9. Opravy a udržování 400 55 400 65

10. Nákup drobného majetku 100 0 120 0

11. Nákup majetku DDHM 150 0 150 0

12. Osobní náklady  1 500 550 1 550 600

13. Energie 3 200 370 3 300 450

14. Ostatní náklady 7 300 2 000 7 350 2 100

15. Přímé náklady na vzdělávání 40 000 0 40 600 0 0

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 30 262 695 52 500 1 060 55 283 1 140

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 628 0 6 894 0 7 833 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 22 537 0 40 532 0 42 500 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 380 0 200 0

7. Ostatní výnosy 3 097 695 4 694 1 060 4 750 1 140

8. Náklady - celkem 29 585 542 52 576 999 55 283 1 115

9. Opravy a udržování 530 8 650 12 485 15

10. Nákup drobného majetku 34 0 128 0 245 0

11. Nákup majetku DDHM 140 0 200 0 100 0

12. Osobní náklady  723 160 1 302 405 1 459 435

13. Energie 1 822 47 3 401 100 4 067 100

14. Ostatní náklady 3 799 327 6 363 482 6 427 565

15. Přímé náklady na vzdělávání 22 537 0 40 532 0 42 500 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 56 183 1 190 56 968 1 250

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 8 233 0 8 518 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 43 000 0 43 500 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 200 0 200 0

7. Ostatní výnosy 4 750 1 190 4 750 1 250

8. Náklady - celkem 56 183 1 170 56 968 1 225

9. Opravy a udržování 505 20 530 25

10. Nákup drobného majetku 265 0 285 0

11. Nákup majetku DDHM 120 0 140 0

12. Osobní náklady  1 559 465 1 659 495

13. Energie 4 167 110 4 267 120

14. Ostatní náklady 6 567 575 6 587 585

15. Přímé náklady na vzdělávání 43 000 0 43 500 0

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 798 12 11 572 20 12 068 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 845 0 1 251 0 1 490 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 886 0 10 216 0 10 310 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 8 0 8 0 153 0

7. Ostatní výnosy 59 12 97 20 115 0

8. Náklady - celkem 7 888 8 11 755 14 12 068 0

9. Opravy a udržování 161 0 170 0 130 0

10. Nákup drobného majetku 12 0 30 0 30 0

11. Nákup majetku DDHM 102 0 117 0 90 0

12. Osobní náklady  91 0 164 3 273 0

13. Energie 361 7 591 9 707 0

14. Ostatní náklady 275 1 467 2 528

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 886 0 10 216 0 10 310 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 12 210 12 310

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 645 1 690

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 10 400 10 450

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 50 50

7. Ostatní výnosy 115 120

8. Náklady - celkem 12 210 12 310

9. Opravy a udržování 130 130

10. Nákup drobného majetku 35 40

11. Nákup majetku DDHM 95 90

12. Osobní náklady  280 290

13. Energie 740 770

14. Ostatní náklady 530 540

15. Přímé náklady na vzdělávání 10 400 10 450

Příloha č. 2

Název PO:  Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 13 675 10 22 398 65 23 210 20

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 696 0 2 903 0 3 190 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 11 943 0 19 450 0 19 500 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 500 0

7. Ostatní výnosy 36 10 45 65 20 20

8. Náklady - celkem 13 424 9 22 367 60 23 210 19

9. Opravy a udržování 49 0 190 0 240 0

10. Nákup drobného majetku 19 0 55 0 75 0

11. Nákup majetku DDHM 9 0 30 0 150 0

12. Osobní náklady  88 0 199 0 307 0

13. Energie 937 8 1 771 54 2 255 17

14. Ostatní náklady 379 1 672 6 683 2

15. Přímé náklady na vzdělávání 11 943 0 19 450 0 19 500 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 24 022 21 24 832 22

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 452 0 5 212 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 19 550 0 19 600 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 20 21 20 22

8. Náklady - celkem 24 022 20 24 832 21

9. Opravy a udržování 387 0 523 0

10. Nákup drobného majetku 95 0 110 0

11. Nákup majetku DDHM 150 0 150 0

12. Osobní náklady  405 0 510 0

13. Energie 2 739 17 3 239 18

14. Ostatní náklady 696 3 700 3

15. Přímé náklady na vzdělávání 19 550 0 19 600 0

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 8 736 0 12 971 0 12 619 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 891 0 1 335 0 1 294 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 7 655 0 11 271 0 11 000 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 15 0 15 0 20 0

7. Ostatní výnosy 175 0 350 0 305 0

8. Náklady - celkem 8 599 0 13 023 0 12 619 0

9. Opravy a udržování 101 0 257 0 240 0

10. Nákup drobného majetku 66 0 90 0 50 0

11. Nákup majetku DDHM 13 0 55 0 65 0

12. Osobní náklady  135 0 234 0 235 0

13. Energie 237 0 406 0 454 0

14. Ostatní náklady 392 0 710 0 575 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 7 655 0 11 271 0 11 000 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 12 740 12 740

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 335 0 1 335 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 11 100 0 11 100 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 305 0 305 0

8. Náklady - celkem 12 740 12 740

9. Opravy a udržování 240 0 240 0

10. Nákup drobného majetku 50 0 50 0

11. Nákup majetku DDHM 70 0 70 0

12. Osobní náklady  235 0 235 0

13. Energie 470 0 470 0

14. Ostatní náklady 575 0 575 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 11 100 0 11 100 0

Příloha č. 2

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 27 653 591 45 468 875 50 255 970

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 013 0 4 470 0 5 201 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 23 005 0 36 512 0 40 468 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 100 0 100 0

7. Ostatní výnosy 1 635 591 4 386 875 4 486 970

8. Náklady - celkem 27 100 286 45 578 774 50 255 912

9. Opravy a udržování 186 7 294 11 292 11

10. Nákup drobného majetku 76 0 125 0 130 0

11. Nákup majetku DDHM 40 0 105 0 170 0

12. Osobní náklady  257 63 651 206 670 344

13. Energie 1 283 152 2 389 239 2 761 239

14. Ostatní náklady 2 253 64 5 502 318 5 764 318

15. Přímé náklady na vzdělávání 23 005 0 36 512 0 40 468 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 53 500 0 1 000 0 54 500 0 1 000 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 5 800 0 5 800 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 43 000 0 44 000 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 100 0 100 0

7. Ostatní výnosy 4 600 1 000 4 600 1 000

8. Náklady - celkem 53 500 942 0 54 500 0 942

9. Opravy a udržování 350 18 350 18

10. Nákup drobného majetku 150 0 150 0

11. Nákup majetku DDHM 250 0 250 0

12. Osobní náklady  750 344 750 344

13. Energie 3 050 260 3 050 260

14. Ostatní náklady 5 950 320 5 950 320

15. Přímé náklady na vzdělávání 43 000 0 44 000 0

Příloha č. 2

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025 (v tis.Kč) příloha č. 3

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 121 553 5 178 065 31 190 412

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 36 169 0 33 169 0 36 169 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 3 000 0 2 800 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 26 323 0 51 231 0 57 577 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 67 0 115 0 40 0

7. Ostatní výnosy 58 995 5 93 550 31 96 626 0

8. Náklady - celkem 111 900 5 177 908 30 190 412 0

9. Opravy a udržování 1 058 0 2 786 0 3 000 0

10. Nákup drobného majetku 120 0 171 0 170 0

11. Nákup majetku DDHM 771 0 1 622 0 1 500 0

12. Osobní náklady  85 539 2 134 807 18 143 208 0

13. Energie 6 116 0 10 395 1 12 399 0

14. Ostatní náklady 18 297 3 28 127 10 30 135 0

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 194 601 0 197 679 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 36 834 0 37 154 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 59 128 0 59 875 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 80 0 120 0

7. Ostatní výnosy 98 559 0 100 530 0

8. Náklady - celkem 194 601 0 197 679 0

9. Opravy a udržování 3 000 0 3 000 0

10. Nákup drobného majetku 180 0 180 0

11. Nákup majetku DDHM 1 500 0 1 500 0

12. Osobní náklady  144 640 0 146 086 0

13. Energie 13 639 0 14 321 0

14. Ostatní náklady 31 642 0 32 591 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025 (v tis.Kč) příloha č. 3

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 17 918 0 29 310 0 30 450 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 16 400 0 25 500 0 28 430 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 752 0 1 456 0 0 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 8 0 22 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 11 0 941 0 620 0

7. Ostatní výnosy 747 0 1 391 0 1 400 0

8. Náklady - celkem 17 257 0 29 310 0 30 450 0

9. Opravy a udržování 138 0 250 0 410 0

10. Nákup drobného majetku 68 0 130 0 120 0

11. Nákup majetku DDHM 228 0 500 0 500 0

12. Osobní náklady  12 639 0 21 820 0 23 135 0

13. Energie 860 0 1 500 0 1 719 0

14. Ostatní náklady 3 324 0 5 110 0 4 566 0

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 32 700 0 34 600 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 31 200 0 33 050 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 0 0 0 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 500 0 1 550 0

8. Náklady - celkem 32 700 0 34 600 0

9. Opravy a udržování 420 0 410 0

10. Nákup drobného majetku 150 0 150 0

11. Nákup majetku DDHM 550 0 550 0

12. Osobní náklady  24 860 0 26 590 0

13. Energie 1 830 0 1 890 0

14. Ostatní náklady 4 890 0 5 010 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Městská knihovna Havířov

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025 (v tis.Kč) příloha č. 3

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 46 009 754 82 727 2 179 89 107 2 012

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 31 200 0 47 107 0 48 513 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 0 0 2 000 0 0 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 100 0 150 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 9 907 0 4 150 0

7. Ostatní výnosy 14 709 754 23 563 2 179 36 444 2 012

8. Náklady - celkem 41 105 339 84 429 477 90 439 680

9. Opravy a udržování 508 0 1 698 7 1 900 0

10. Nákup drobného majetku 57 0 80 0 90 0

11. Nákup majetku DDHM 398 0 860 0 800 0

12. Osobní náklady  14 925 312 27 694 335 29 546 468

13. Energie 3 505 0 6 045 0 6 698 0

14. Ostatní náklady 21 712 27 48 052 135 51 405 212

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 95 810 2 040 100 810 2 040

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 55 110 0 57 610 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 0 0 0 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 3 500 0 3 500 0

7. Ostatní výnosy 37 200 2 040 39 700 2 040

8. Náklady - celkem 97 100 750 102 100 750

9. Opravy a udržování 3 000 10 4 000 10

10. Nákup drobného majetku 100 0 100 0

11. Nákup majetku DDHM 850 0 850 0

12. Osobní náklady  32 050 500 33 550 500

13. Energie 9 500 0 12 000 0

14. Ostatní náklady 51 600 240 51 600 240

Název PO: Městské kulturní středisko Havířov

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025 (v tis.Kč) příloha č. 3

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 30 215 113 35 307 170 37 147 170

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 10 790 0 12 983 0 13 000 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 14 472 0 14 961 0 15 000 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 5 0 30 0 30 0

6. Zapojení fondů do výnosů 83 0 140 0 1 535 0

7. Ostatní výnosy 4 865 113 7 193 170 7 582 170

8. Náklady - celkem 22 420 62 35 307 90 37 147 90

9. Opravy a udržování 186 0 270 0 210 0

10. Nákup drobného majetku 40 0 90 0 37 0

11. Nákup majetku DDHM 174 0 250 0 300 0

12. Osobní náklady  17 595 0 27 834 0 29 219 0

13. Energie 691 0 1 300 0 1 425 0

14. Ostatní náklady 3 734 62 5 563 90 5 956 90

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 37 760 180 38 665 185

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 13 750 0 14 100 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 15 750 0 16 100 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 32 0 35 0

6. Zapojení fondů do výnosů 200 0 200 0

7. Ostatní výnosy 8 028 180 8 230 185

8. Náklady - celkem 37 760 95 38 665 100

9. Opravy a udržování 220 0 300 0

10. Nákup drobného majetku 40 0 55 0

11. Nákup majetku DDHM 250 0 300 0

12. Osobní náklady  29 300 0 29 600 0

13. Energie 1 700 0 1 800 0

14. Ostatní náklady 6 250 95 6 610 100

Název PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 3

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 56 003 0 93 873 0 96 961 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 31 200 0 46 775 0 46 775

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 8 139 0 18 580 0 22 354

5. Dotace z jiných rozpočtů 2 246 0 2 976 0 3 240

6. Zapojení fondů do výnosů 31 0 3 294 0 2 767

7. Ostatní výnosy 14 387 0 22 248 0 21 825

8. Náklady - celkem 58 877 0 93 873 0 96 961 0

9. Opravy a udržování 482 0 756 0 1 034 0

10. Nákup drobného majetku 24 0 133 0 85 0

11. Nákup majetku DDHM 169 0 493 0 484 0

12. Osobní náklady  47 695 0 75 122 0 76 217 0

13. Energie 1 629 0 2 486 0 2 578 0

14. Ostatní náklady 8 878 0 14 883 0 16 563 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 100 905 0 102 983 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 50 997 0 51 715 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 24 074 0 25 282 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 3 240 0 3 240 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 22 594 0 22 746 0

8. Náklady - celkem 100 905 0 102 983 0

9. Opravy a udržování 1 024 0 890 0

10. Nákup drobného majetku 120 0 106 0

11. Nákup majetku DDHM 791 0 674 0

12. Osobní náklady  80 362 0 82 574 0

13. Energie 2 587 0 2 608 0

14. Ostatní náklady 16 021 0 16 131 0

Název PO: Sociální služby města Havířova

P.č. Ukazatel

Skutečnost 1.-8./2022 Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025 (v tis.Kč) přloha č. 3

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 53 414 744 83 531 1 031 97 764 1 054

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 41 558 0 66 490 0 79 138 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 15 027 0 17 381 0 8 000 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 0 0 0 0 0 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 11 855 744 17 041 1 031 18 627 1 054

8. Náklady - celkem 52 586 936 83 531 1 030 97 764 1 053

9. Opravy a udržování 2 473 20 3 941 20 4 500 10

10. Nákup drobného majetku 447 0 498 0 140 0

11. Nákup majetku DDHM 1 293 0 1 644 0 800 0

12. Osobní náklady  32 954 539 53 151 516 63 978 540

13. Energie 8 870 34 14 871 41 18 184 49

14. Ostatní náklady 6 548 344 9 426 453 10 163 454

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 111 340 1 200 122 480 1 320

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 88 940 0 97 840 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 12 000 0 14 000 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 0 0 0 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 22 400 1 200 24 640 1 320

8. Náklady - celkem 111 340 1 180 122 480 1 310

9. Opravy a udržování 5 000 20 5 500 30

10. Nákup drobného majetku 160 0 180 0

11. Nákup majetku DDHM 880 0 970 0

12. Osobní náklady  70 400 600 77 440 660

13. Energie 23 700 60 26 070 70

14. Ostatní náklady 11 200 500 12 320 550

Název PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) příloha č. 3 

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 11 780 0 16 043 0 16 588 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 163 0 3 239 0 3 786 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 5 869 0 9 547 0 9 547 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 36 0 66 0 0 0

7. Ostatní výnosy 2 712 0 3 191 0 3 255 0

8. Náklady - celkem 9 980 0 15 957 0 16 588 0

9. Opravy a udržování 125 0 226 0 400 0

10. Nákup drobného majetku 43 0 150 0 150 0

11. Nákup majetku DDHM 20 0 140 0 200 0

12. Osobní náklady  1 365 0 2 182 0 2 739 0

13. Energie 775 0 1 400 0 1 400 0

14. Ostatní náklady 1 783 0 2 312 0 2 152 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 5 869 0 9 547 0 9 547 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 17 300 0 17 548 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 250 0 4 348 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 9 600 0 9 600 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 3 450 0 3 600 0

8. Náklady - celkem 17 300 0 17 548 0

9. Opravy a udržování 400 0 400 0

10. Nákup drobného majetku 150 0 150 0

11. Nákup majetku DDHM 200 0 200 0

12. Osobní náklady  2 850 0 2 950 0

13. Energie 1 800 0 1 800 0

14. Ostatní náklady 2 300 0 2 448 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 9 600 0 9 600 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost



Příloha č. 1

Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

leden 4. 1. LOUSKÁČEK P. I. Čajkovskij MKS Kino Centrum Královský balet Londýn    www.mkshavirov.cz

leden 19. - 22.. 1. 9 SCANDI MKS Kino Centrum
Přehlídka nových filmů severských 

kinematografií
www.mkshavirov.cz

leden 20. 1.
Novoroční koncert - Čtyři tenoři a Filharmonie 

Bohuslava Martinů Zlín
MKS KD Leoše Janáčka

Slavnostní úvod do nového roku 

města
www.mkshavirov.cz

únor 5. 2. 25 let od české premiéry velkofilmu TITANIC  MKS Kino Centrum
Obnovená premiéra legendárního 

filmu TITANIC
www.mkshavirov.cz

únor 6. 2. Ocenění dárců krve OŠK, MKS Kino Centrum

Slavnostní předání ocenění 

dobrovolným dárcům krve spojené 

s kulturním programem

vstup zdarma
www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

únor  17. 2. Ples pro Havířov MKS Společenský dům Havířov 

Společenský večer s programem 

a tombolou. Rozhodnutím RMH je 

výtěžek plesu věnován 

na humanitární účely.

www.mkshavirov.cz 

březen * Beseda se spisovatelkou Danutou Chlup MK
MK Havířov, pobočka ul. 

Šrámkova

Setkání s regionální spisovatelkou, 

autorkou knihy Jizva s tématem 

životické tragédie

akce pro veřejnost www.knihovnahavirov.cz

březen * Mini Manga fest MK
MK Havířov, pobočka ul. 

Šrámkova, K-klub

Akce zaměřená na podporu 

čtenářství a rozšíření povědomí 

o devátém umění, tj. komiksu. 

Součástí přednáška, workshop, 

soutěže.

akce pro veřejnost www.knihovnahavirov.cz

březen * Český lev 2023 MKS Kino Centrum
Přehlídka nejlepších filmů za rok 

2022
www.mkshavirov.cz

březen 9. - 15. 3. 95. ročník OSCARA MKS Kino Centrum
Přehlídka nejlepších filmů za rok 

2022
www.mkshavirov.cz

březen 13. - 17. 3. Kolotoč dětského filmu MKS Kino Centrum Dětský divák a filmový svět zvýhodněné vstupné www.mkshavirov.cz

březen 19. 3. LAZEBNÍK SEVILLSKIJ - G. Rossini MKS Kino Centrum Královská opera Londýn    www.mkshavirov.cz

březen 27. 3. Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů OŠK, MKS Kino Centrum

Slavnostní předání ocenění 

pedagogickým pracovníkům, 

družstvům/kolektivům, žákům 

www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

HARMONOGRAM VÝZNAMNÝCH CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2023
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Příloha č. 1

Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

březen 

- duben
31. 3. - 5. 4. Svátky jara MKS

Společenský dům Havířov 

Kulturní dům Leoše Janáčka                           

Kino Centrum 

Kulturní program - připomínka 

tradic velikonočních svátků 
zvýhodněné vstupné www.mkshavirov.cz 

duben * 30. dny evropského filmu MKS Kino Centrum
Jubilejní přehlídka nejzajímavějčích 

evropských filmů
www.mkshavirov.cz 

duben * Velikonoční turnaj SSRZ Hala Fénix Bowlingový turnaj veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

duben 21. 4. Den Země                                        OŠK

náměstí Republiky a okolí, 

travnaté plochy a další 

veřejná prostranství

Program environmentální výchovy, 

přednášky, soutěže, prezentace 

ekologických neziskových 

organizací, naučné stezky 

vstup zdarma www.havirov-city.cz

duben 24. 4. 

Ocenění osobností ve vybraných oblastech 

společenského života a udělení Ceny města Havířova 

za rok 2022

OŠK, MKS KD Leoše Janáčka
Slavnostní předání oceněným 

s kulturním programem

www.havirov-city.cz,  

www.mkshavirov.cz 

duben 28. 4. Výročí Ostravsko-opavské operace OKP kostel sv. Anny

Pietní akt při příležitosti 78. výročí 

Ostravsko-opavské operace (30. 4. 

1945)

zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

duben 30. 4. TURANDOT G. Puccini MKS Kino Centrum Královská opera Londýn    www.mkshavirov.cz

květen * Zábavné odpoledne s BESIPem SSRZ
Dětské dopravní hřiště 

Havířov-Šumbark

Zábavný program pro děti a rodiče 

s dopravní tématikou
vstup zdarma www.ssrz.cz

květen * Jarní turnaj SSRZ Hala Fénix Badmin. turnaj smíšených dvojic veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

květen * Noc offline MK
MK Havířov, pobočka ul. 

Šrámkova, K-klub

Nocování v knihovně s cílem ukázat 

mladým lidem, že čas se dá trávit 

bez mobilů a internetu.

akce pro veřejnost www.knihovnahavirov.cz

květen 1. 5. Havířovský májový den MKS náměstí Republiky 

Kulturní program na náměstí 

Republiky s havířovskými 

interprety, spolky, kluby, atd.

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

HARMONOGRAM VÝZNAMNÝCH CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2023 2

http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.ssrz.cz/
http://www.havirov-city.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.ssrz.cz/
http://www.ssrz.cz/
http://www.knihovnahavirov.cz/


Příloha č. 1

Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

květen 5. 5. Den vítězství OKP
kostel sv. Anny + 11 pietních 

míst na území města

Pietní akt při příležitosti 78. výročí 

ukončení 2. světové války (8. 5. 

1945)

zahájení v 9:00 www.havirov-city.cz

květen 14. 5. FIGAROVA SVATBA W. A. Mozart MKS Kino Centrum Královská opera Londýn    www.mkshavirov.cz

květen 18. 5. Rychle a zběsile 10 MKS Kino Centrum
Světová premiéra jubilejního 10. 

pokračování diváky oblíbené ságy
www.mkshavirov.cz 

květen 27. 5. Den otevřených dveří SSRZ havířovská sportoviště
Seznámení s jednotlivými 

sportovišti SSRZ Havířov
vstup zdarma www.ssrz.cz

květen - 

červen
* Majáles

Gymnázium, 

Havířov - Podlesí, 

příspěvková 

organizace

náměstí Republiky Studentský Majáles vstup zdarma

www.havirov-city.cz, 

www.gsh.cz

červen * Letní turnaj v minigolfu SSRZ ul. Astronautů Turnaj v minigolfu vstup zdarma www.ssrz.cz

červen * S BESIPem do školy SSRZ
Dětské dopravní hřiště 

Havířov-Šumbark

Zábavný program pro děti a rodiče s 

dopravní tématikou
vstup zdarma www.ssrz.cz

červen * utkání ALL STARS HLZŠ OŠK, ASTERIX Sportovní hala Slávie

Závěrečný turnaj Havířovské ligy 

základních škol, vč. vyhodnocení 

Havířovské ligy středních škol

vstup zdarma www.havirov-city.cz

červen 22. 6. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb OSV náměstí Republiky

Prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb a návazných aktivit, hudební 

program

vstup zdarma www.havirov-city.cz

červen       24. - 25. 6. Den - pro děti, historie, barev, pro všechny MKS náměstí Republiky

Interaktivní zábavný program 

na náměstí Republiky k příležitosti 

Dne dětí a ukončení školního roku.                                   

vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červen - 

červenec
* Závod České skateboardové asociace

SSRZ, Skate klub 

Havířov, z. s.
areál Lázeňská Závod skateboardistů www.ssrz.cz

červenec 4. 7. Výročí tragédie na Dole Dukla OKP

Památník v areálu 

Centrálního hřbitova 

v Havířově-Šumbarku

Pietní akt při příležitosti 62. výročí 

tragédie na Dole Dukla (7. 7. 1961)
zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz
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červenec 16. 7. TRUBADÚR G. VERDI MKS Kino Centrum Královská opera Londýn    www.mkshavirov.cz

červenec 22. 7. Pod havířovským nebem MKS areál Letního kina
Festival amatérských kapel v rámci 

mikroregionu
www.mkshavirov.cz

červenec 

- srpen

týden v červenci 

a srpnu
Letní příměstský tábor

SSRZ, Skate klub 

Havířov, z. s.
areál Lázeňská Příměstské tábory www.ssrz.cz

červenec 

- srpen
* Beach volejbalový turnaj SSRZ

Bech volejbal v areálu 

Letního koupaliště Jindřich
Amatérský turnaj v beachvolejbalu 

vstup dle platného ceníku Letního 

koupaliště Jindřich
www.ssrz.cz

červenec 

- srpen
* Triatlon SSRZ Letní koupaliště Jindřich Amatérský závod triatlonistů

vstup dle platného ceníku Letního 

koupaliště Jindřich
www.ssrz.cz

červenec 9., 16., 23.          

a 30. 7.
Pohádkové prázdniny MKS park za KD Radost Hrané pohádky pro děti vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červenec 9., 16., 23.          

a 30. 7.
Hudební prázdniny MKS park za KD Radost 

Koncerty dechových, folklórních, 

jazzových, folkových, popových 

a jiných orchestrů a jednotlivců 

+ interpreti TV ŠLÁGR 

vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červenec 
13. a 27. 7.     Děti, pojďte si hrát! MKS park za KD P. Bezruče 

Interaktivní odpoledne pro děti 

s hranou pohádkou 
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

srpen 5. 8. Životická tragédie MKS, OKP Památník životické tragédie
Pietní akt při příležitosti 79. výročí 

životické tragédie (6. 8. 1944)
zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

 

srpen
6., 13. a 20. 8. Léto s pohádkou MKS park za KD Radost Hrané pohádky pro děti vstup zdarma www.mkshavirov.cz

srpen
6., 13. a 20. 8. Hudební léto MKS park za KD Radost 

Koncerty dechových, folklórních, 

jazzových, folkových, popových 

a jiných orchestrů a jednotlivců 

+ interpreti TV ŠLÁGR 

vstup zdarma www.mkshavirov.cz

srpen     10. a 24. 8. Za kulturákem na dece MKS park za KD P. Bezruče 
Interaktivní odpoledne pro děti 

s hranou pohádkou 
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

září * Den otevřených lezeckých stěn SSRZ areál Lázeňská Lezecká stěna ve skateparku vstup zdarma www.ssrz.cz

září * Konec léta s hororem MKS Kino Centrum Přehlídka nových hororových filmů www.mkshavirov.cz
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září 8. - 9.  9. Havířovské slavnosti MKS areál Sportovní haly Slávie

Bohatý hudební program doplněný 

soutěžemi pro veřejnost. Tradiční 

městské slavnosti.

www.mkshavirov.cz 

září 16. - 22. 9. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut OŠK náměstí Republiky

Prezentace neziskových organizací 

se zaměřením na ekologickou 

dopravu, sportovní aktivity 

související s ekologickou tématikou.

Pátek 22. 9. 2023 hlavní program na 

náměstí Republiky a přilehlých 

prostorách, vstup zdarma

www.havirov-city.cz

říjen * Book!Con vol. 4 MK
MK Havířov, pobočka 

ul. Šrámkova, K-klub

Dva dny plné přednášek, 

workshopů a RPG her pro mládež.
akce pro veřejnost www.knihovnahavirov.cz

 říjen * Be2Can MKS Kino Centrum
Filmové festivaly (Berlín, Cannes, 

Karlovy Vary, Benátky)
www.mkshavirov.cz

říjen * Závěrečný skate den pro děti
SSRZ, Skate klub 

Havířov, z. s.
areál Lázeňská Závěrečný den pro děti akce pro veřejnost www.ssrz.cz

říjen 13. 10. MISS RENETA

Klub přátel školy, 

Havířov–Pr. Suchá, 

SŠ Havířov-Pr. 

Suchá, 

MKS - 

spolupořadatel

KD Leoše Janáčka
Mezinárodní projekt soutěže krásy 

studentek středních škol
www.missreneta.cz 

říjen 26. - 27. 10. Kolotoč dětského filmu vol. 2 MKS Kino Centrum Dětský divák a filmový svět zvýhodněné vstupné www.mkshavirov.cz

říjen 27. 10. Den vzniku samostatného československého státu OKP kostel sv. Anny

Slavnostní shromáždění 

u příležitosti 105. výročí vzniku 

republiky (28. 10. 1918)

zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

listopad * Jak budeme v zimě lyžovat? SSRZ Hala Fénix
Běžkařský a lyžařský trenažér v hale 

Fénix
akce pro děti www.ssrz.cz

listopad 10. 11. Den válečných veteránů OKP kostel sv. Anny

Pietní akt k připomínce 

významného dne (ukončení 

1. světové války)

zahájení v 11:00 www.havirov-city.cz

listopad 16. 11. Dune? Part Two MKS Kino Centrum
Světová premiéra druhé části 

celosvětového hitu
www.mkshavirov.cz

listopad 25. 11. Rozsvícení městského vánočního stromu MKS náměstí Republiky 
Slavnostní zahájení Vánočního 

městečka
vstup zdarma www.mkshavirov.cz
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listopad

-prosinec
24. 11. - 22. 12. Vánoční městečko MKS náměstí Republiky 

Prodejní jarmark s kulturním 

programem, ukázky tradic a zvyků, 

výtvarné dílny, připomínka tradic 

vánočních svátků.

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

prosinec * Vánoce na lezeckých stěnách SSRZ Hala Fénix Lezecké stěny v hale Fénix vstup zdarma www.ssrz.cz

prosinec * Genealogická přednáška II. - lektor T. Kempný MK
MK Havířov, pobočka 

ul. Šrámkova
akce pro veřejnost www.knihovnahavirov.cz

prosinec 1. 12. Den pro dětskou knihu MK MK Havířov, ul. Svornosti

Program na podporu dětského 

čtenářství – beseda s umělcem, 

tvoření, čtení.

akce pro veřejnost a ZŠ www.knihovnahavirov.cz

prosinec
31. 12. 2023 / 

1. 1. 2024
Silvestrovsko - novoroční ohňostroj MKS náměstí Republiky Oslava příchodu nového roku. vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

Legenda: *  

MK Městská knihovna Havířov
MKS Městské kulturní středisko Havířov
SSRZ Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
KD kulturní dům
MMH Magistrát města Havířova
OŽP odbor životního prostředí
OKS odbor komunálních služeb
OÚR odbor územního rozvoje
OŠK odbor školství a kultury
OKP odbor kancelář primátora
OSV odbor sociálních věcí

Změna programů a termínů vyhrazena. Termíny uvedené v harmonogramu celoměstských akcí mohou být z organizačních a nepředvídaných důvodů upraveny. Nastane-li takový případ, budou občané města o této skutečnosti 

informováni prostřednictvím webových stránek pořadatele akce.

termín akce bude upřesněn pořadatelem akce na jeho webových stránkách
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Komunitní plán rozvoje 

sociálních služeb 

a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova 

na období 2023-2025 



 

 

Vážení a milí spoluobčané,  

právě listujete novým Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2023-2025, díky kterému získáte informace o sociálních a 

souvisejících službách v našem městě a také o jejich rozvoji. Jeho smyslem je stanovit priority v 

oblasti udržitelnosti a rozvoje takových sociálních služeb, které budou nejen odpovídat potřebám 

občanů, ale zároveň budou poskytovány na vysoké úrovni, v souladu s právními předpisy i 

dobrými mravy.  

Tento dokument určuje směr k zajištění dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb pro 

občany našeho města. Cíle zde stanovené, reagují na potřeby občanů, využívají poznatky a 

zkušenosti odborníků z praxe a zároveň berou v úvahu efektivní využívání finančních prostředků. 

V nepříznivé sociální situaci se může ocitnout kdokoliv z nás či našich blízkých, a právě tehdy 

oceníme dobře fungující a dostupné sociální služby. Život není jednoduchý a někdy je velmi složité 

přiznat si, že potřebujeme pomoc či podporu, a ještě složitější bývá o ni požádat nebo ji přijmout. 

Věřím proto, že Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního 

města Havířova na období 2023-2025 bude srozumitelným průvodcem a přispěje ke zlepšení 

kvality života všech, kteří to potřebují. 

Za tvorbou tohoto dokumentu je nespočet hodin usilovné práce celého týmu, děkuji všem, kteří se 

na jeho přípravě podíleli a aktivně se zapojují do celého procesu komunitního plánování. Děkuji 

za podněty, připomínky, vstřícnost, profesionální a zároveň lidský přístup. 

Dovolte mi, abych jmenovitě poděkovala zejména paní Michaele Václavkové, která tvorbě 

dokumentu věnovala veškerý svůj čas a do jeho tvorby dokázala zapojit také studentky a studenty 

Střední školy Havířov-Prostřední Suchá, obor sociální činnost či Gymnázia na ul. Studentské.   

 

Mgr. Stanislava Gorecká  

náměstkyně primátora pro sociální oblast 

 

  



 

Vážení spoluobčané,  

 

po několika letech opět otevíráte obsáhlý dokument, který vzniká z procesu komunitního 

plánování, které je založeno na myšlence, že na utváření podoby služeb by se měli podílet 

především lidé, kterých se tyto služby nejvíce týkají a někdy i přímo ovlivňují jejich životy. 

V procesu komunitního plánování jde o spolupráci zadavatele (tj. obce, města nebo kraje) 

s poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že potřeby občanů se mění a 

vyvíjí, je spolupráce mezi výše jmenovanými nezbytná, neboť nové poznatky a potřeby slouží 

k utváření kvalitnějšího a efektivnějšího systému poskytování sociálních služeb.  

Cílem procesu je zformovat systém sociálních služeb, který by zaručoval jejich dostupnost pro 

všechny osoby nacházející se v nepříznivé životní situaci, přičemž je nezbytné zároveň garantovat 

kvalitu služeb a zavést jejich účinnou kontrolu. Zároveň je třeba zajistit, aby vytvořený systém byl 

schopen pružně reagovat na změny potřeb obyvatel.  

Při vytváření nového komunitního plánu jsme vycházeli z dosavadních zkušeností a ohlasů těch, 

kteří sociální služby využívají, poskytují je. Město Havířov chce být vnímavé k potřebám občanů, 

kteří žijí v jeho celém správním obvodu. Cítí také potřebu neustále zvyšovat kvalitu a dostupnost 

sociálních služeb, určených lidem v nepříznivé sociální situaci a přizpůsobit tyto služby 

nejnovějším trendům. 

Dokument byl zpracován pod garancí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova, proto 

děkuji svým kolegům, spolupracovníkům z tohoto odboru za profesionální nasazení  

a příkladnou spolupráci. Rovněž děkuji všem zapojeným účastníkům, kteří se jakkoli podíleli 

na zpracování strategického dokumentu, za jejich odvedenou práci, jejímž výsledkem je 

dokument, který právě držíte ve svých rukou.  

Věřím, že předkládaný dokument se pro Vás stane užitečnou pomůckou, neboť dříve či později se 

může každý z nás, nebo někdo z našich blízkých, dostat do tíživé sociální situace, se kterou se bez 

pomoci druhých nebude moci uspokojivě vypořádat.  

 

Ing. Bernarda Urbancová 

vedoucí odboru sociálních věcí  

 

 

 



 

ÚVOD 

Komunitní plánování je metodou, jenž umožňuje zpracovávat materiály v různých oblastech pro 

rozvoj veřejného života. Tato metoda se využívá na území krajů či obcí a jedná se o proces, který 

zjišťuje potřeby a zdroje na daném území a hledá nejlepší vhodná řešení v rámci území. 

U komunitního plánování je důležité nejen zapojení všech účastníků, kterých se daná oblast týká, 

ale i vedení dialogu, celý proces vyjednávání a dosažení výsledku, který by většina účastníků 

podpořila. 

Komunitní plánování sociálních služeb si klade za cíl posílit sociální soudržnost komunity, má 

podporovat sociální začleňování osob a zároveň předcházet sociálnímu vyloučení a jeho vzniku, 

jak u jednotlivců, tak i skupin. 

Komunitní plán je výsledkem dohody mezi obcí, poskytovali služeb, uživateli – občany území.  

I zde sehrává roli stanovení priorit v návaznosti na reálné možnosti místní komunity (obce, města, 

kraje…), není však vázán na omezenou dobu jednoho funkčního období (odtud (ne)viditelnost 

práce jeho předkladatelů u voličů v daném volebním období). Jedná se o dlouhodobý cyklický 

proces aktivního zjišťování potřeb občanů daného území a hledání způsobů jejich uspokojování  

s využitím dostupných zdrojů s jediným cílem. Tímto cílem je vytvoření funkčního systému 

sociálních a souvisejících služeb k řešení nepříznivých životních situací občanů daného území 

(reagujícím na skutečně zjištěné potřeby) a hledání způsobů uspokojení těchto potřeb s 

maximálním využitím dalších zdrojů a s efektivním vynaložením veřejných prostředků. 
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1. PROCES KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Hlavním cílem komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je zajistit dostupnost 

sociálních služeb na území města, jež bude odpovídat místním aktuálním potřebám a bude 

pružně reagovat na změny. Celý proces KPSS ve městě upravuje „Základní listina komunitního 

plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova1“, jež 

slouží k vymezení pravidel, principů a hodnot, kterými se tento proces řídí. Základní listina je 

veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni účastníci KPSS.  

 

1.1. Principy komunitního plánování 

Princip dohody – partnerství a spolupráce 

Bez dohody není plánování sociálních služeb. Střednědobý plán sociálních služeb je dohoda 

mezi uživateli, poskytovateli a zadavatelem nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a 

postupu realizace odsouhlasených aktivit. 

Princip posílení občanské společnosti 

Každý má právo starat se, zajímat se a participovat na věcech veřejných. Plánování propojuje 

aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy. Každý má právo se vyjádřit, mluvit za 

sebe samotného i bez pověření, funkce či mandátu od zájmové skupiny. 

Princip „Vše je veřejné“ 

KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v plánování sociálních služeb jsou veřejně 

dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování 

jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. 

Princip rovnosti mezi všemi účastníky 

Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování 

musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Každý má 

právo se vyjádřit a právo mluvit.  

Princip skutečných potřeb 

Zahrnuje aktivní zjišťování skutečných (ne domnělých) potřeb všech zúčastněných stran.  

 

 

Princip triády 

 
1 Dostupné na: https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/dokumenty 

https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/dokumenty
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Obrázek 1 Schéma triády 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jedním ze základních principů komunitního plánování je plánování sociálních služeb za účasti 

tzv. triády, která je složena ze zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. 

Přínosem plánování sociálních služeb na základě triády je, že v obci jsou dosažitelné takové 

služby, které lidé opravdu potřebují. Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám, 

je schopen průběžně reagovat na změny a finanční prostředky jsou vynakládány efektivněji. 

Smyslem KPSS je vybudovat systém řízení a rozhodování založený na spolupráci 

 

 

 

 

 

 

 

Princip kompetence účastníků 

V řízení KPSS musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi a pozicí. 

Dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení, stejně jako dovednosti budovat týmy, 

projektově řídit a plánovat, vede k možnosti svobodně vyjádřit své názory a postoje, otevírat 

diskusi, umožňuje uzavírat dohody. 

Princip cyklického opakování procesu 

Komunitní plán je dokument vyžadující pravidelnou aktualizaci. Tvoří spirálu, v níž se fáze, 

témata a mnohé problémy cyklicky opakují, je nutné se jimi opětovně zabývat a vyhodnocovat 

je na nové úrovni vývoje.  

Princip dosažitelnosti řešení 

Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů  

v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, 

přání lidí a lidským, finančním i materiálním zdrojům. Výsledek komunitního plánování je 

vždy kompromis mezi přáním a možnostmi materiálních, finančních a lidských zdrojů. 

Princip přímé úměry průběhu, který je stejně důležitý jako výsledek 

Kvalitně probíhající proces plánování je pro občany stejně přínosný jako výstup plánování. 

Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. 

1 PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál, 2015. ISBN 

1.2. Organizační struktura komunitního plánování v Havířově 
(Schválená Zastupitelstvem města Havířova dne 16. 12. 2019, usnesením č. 312/10ZM/2019.)  
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Obrázek 2 Schéma organizační struktury 

Zdroj: www.havirov-city.cz 

KPSS je proces, který má svou jasně definovanou organizační strukturu, která je jádrem 

spolupráce všech zúčastněných stran, a také je základem úspěchu celého komunitního 

plánování. Nejedná se o strukturu neměnnou, lze ji v průběhu celého procesu upravovat 

v závislosti na obsahu jednotlivých fází a podle aktuálních úkolů. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Zastupitelstvo města Havířova a Rada města Havířova 

Schvalovací orgány města, které deklarují politickou vůli aktivně se na procesu realizace plánu 

podílet včetně vyjádření politické podpory celému procesu plánování sociálních služeb. 

Komise pro plánování sociálních služeb 

Je iniciativním a poradním orgánem Rady města Havířova. Ve vztahu k procesu KPSS plní 

řídící roli (řídící skupina). Komise projednává a připomínkuje výstupy celého procesu 

komunitního plánování. Činnost komise se řídí jednacím řádem komisí a statutem. 

Dotčené komise Rady města Havířova  

Jsou iniciativními a poradními orgány Rady města Havířova. Projednávají a připomínkují 

výstupy z komunitního plánování v oblastech týkajících se jejich činnosti uvedené statutem 

komise. 
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Obrázek 3 Pracovní skupiny KP 

Zdroj: www.havirov-city.cz 

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova  

Je garantem procesu KPSS a zodpovídá za zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb 

(komunitní plán), její následnou implementaci a evaluaci. 

Manažer sociálních služeb 

Manažerem sociálních služeb je osoba pověřena Radou města Havířova, aby v procesu 

komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově zastupovala město. 

Koordinuje a metodicky řídí proces plánování sociálních služeb včetně vedení vedoucích 

pracovních skupin. Zastupuje a hájí zájmy pracovních skupin v komisi. Zpracovává KPSS. 

Vedoucí pracovní skupiny  

Osoba zvolená členy skupiny. Zodpovídá za činnost skupiny a její výstupy. Ze své činnosti je 

odpovědná manažerovi sociálních služeb.  

Pracovní skupiny 

V rámci KPSS ve statutárním městě Havířově je pomoc prostřednictvím sociálních služeb 

poskytována podle cílových skupin. V rámci KPSS nyní existuje 5 pracovních skupin (dále jen 

PS), na které město svou pomoc soustřeďuje. 

 

 

 

 

 

 

PS jsou v období zpracování komunitního plánu zodpovědné za definování problémových 

oblastí, formulaci strategických cílů a opatření k jejich naplnění. V období realizace jsou PS 

zodpovědné za jeho postupnou implementaci vč. monitoringu a evaluaci dosažených výsledků. 

Proces plánování je založen na principu partnerství a spolupráce v rámci komunity. Účastníky 

procesu komunitního plánování v Havířově se mohou stát všichni, kdo se dobrovolně hlásí 

k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho realizaci. PS jsou složeny ze zástupců 

poskytovatelů sociálních služeb a organizací návazných aktivit, uživatelů sociálních služeb, 

zadavatele a veřejnosti. Komunitní plánování je procesem dlouhodobým a cyklickým, proto 

v pracovních skupinách dochází k obměně jejich členů, nebo ke změně organizační struktury. 

Činnost PS se řídí společným organizačním řádem1 a jednacím řádem pracovních skupin.2  

1,2 Dostupné na: https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/dokumenty 

https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/dokumenty
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1.3. Historie komunitního plánování ve městě 

Plánovací období 2005–2013 

Samotná příprava procesu komunitního plánování sociálních služeb 

ve městě Havířově započala již v roce 2001.  

Zastupitelstvo města Havířova (dále jen ZMH) dne 12. 12. 2005 

schválilo usnesením č. 106/23/ZM/05 první „Komunitní plán rozvoje 

sociálních služeb ve městě Havířově“, platný do roku 2015. 

První komunitní plán byl především výčtem cílů a opatření bez 

finanční nákladovosti jednotlivých služeb, odhadů, počtu klientů 

apod., proto výroční zpráva o plnění cílů a opatření byla pouhým 

konstatováním toho, zda byl cíl splněn či nikoliv. Vyhodnocení bylo 

vypracováno z podkladů pracovních skupin komunitního plánování 

za období let 2005-2013. Celkem bylo komunitním plánem navrhnuto 127 opatření, z nichž 100 

bylo buďto splněno, plněno průběžně nebo částečně splněno, 25 opatření nebylo splněno a 2 

opatření nebylo nutno dále plnit. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Graf 1 Vyhodnocení 1. komunitního plánu za období 2005-2013 

Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 
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Obrázek 4 První komunitní plán 

rozvoje sociálních služeb ve 

městě Havířově 
Zdroj: https://www.havirov-

city.cz/ 
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Plánovací období 2014–2018 s prodloužením do 2019  

Od 1. 1. 2007 došlo k zásadním změnám především v oblasti 

plánování, financování a podmínek poskytování sociálních služeb 

z důvodů přijetí zákona o sociálních službách. V návaznosti na zákon 

vyvstala potřeba zpracovat komunitní plán nový. ZMH dne 24. 9. 

2012 schválilo zpracování nového komunitního plánu a následně dne 

23. 6. 2014 schválilo v pořadí druhý „Komunitní plán sociálních 

služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 

2014-2017“, který byl následně dne 24. 4. 2017 ZMH prodloužen do 

roku 2019. Obsahoval celkem 24 cílů a 69 opatření a byl každoročně 

vyhodnocován. Pro vyhodnocení jednotlivých cílů a opatření byly 

sledovány počty služeb a počty uživatelů, okamžitá kapacita a realizátoři opatření. V rámci 

vyhodnocení cílů a opatření byly porovnány předpokládané náklady se skutečnými provozními 

náklady na službu. V roce 2018 bylo z výše uvedených opatření 63 plněno nebo částečně 

plněno a pouze 6 opatření v rozhodném období plněno nebylo. Výroční zprávy za jednotlivé 

roky jsou dostupné na webových stránkách města2. 

 

 

Graf 2 Vyhodnocení 2. komunitního plánu za období let 2015-2018 

Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

 

 

 
2Dostupné na:https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/dokumenty 
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Plánovací období 2020–2024  

rozděleno na dvě části: 

 l. část Komunitní plán 2020–2022    

ll. část Výhled ke Komunitnímu plánu 2023–2024 

„Aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a 

souvisejících aktivit statutárního města Havířova       

na období 2020–2024“ schválilo zastupitelstvo města na svém 

zasedání dne 16.12.2019. 

Tento strategický dokument města byl tvořen v rámci 

dotovaného projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, 

který byl spolufinancován z ESF, programu OPZ. 

Původní záměr vytvořit KPSS na pětileté období vzal za své při změně Zákona o sociálních 

službách v roce 2019, který stanovuje střednědobé plány na dobu tří let. V průběhu tvorby 

strategického dokumentu bylo tedy přistoupeno k jeho dělení na dvě části, s určitým 

nastaveným výhledem, což nám s tímto podkladem umožňuje v současné době tvořit 

střednědobý komunitní plán na další cyklické tříleté období. 

V průběhu realizace komunitního plánu docházelo ke každoročnímu monitoringu, jehož 

výsledky byly publikovány směrem k veřejnosti a k vedení města prostřednictvím Zprávy o 

plnění cílů a opatření. Nutno podotknout, že celý průběh byl ovlivněn pandemií covid 19. 

Komunitní plán tohoto období obsahuje celkem 19 cílů a 36 opatření, které byly obrazem 

aktuální potřebnosti ve městě v době jeho tvorby v roce 2019. Shrnutí jeho plnění v číslech: 

 

  
Graf 3 Vyhodnocení Komunitního plánu za období 2020-2022 

Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, pracovní skupiny, vlastní zpracování 
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1.4. Příprava nového komunitního plánu na období 2023–2025 

Zásadní bylo stanovení období 2023–2025, neboť předcházející výhled nekorespondoval 

s tříletým plánovacím obdobím. Toto stanovení proběhlo schválením zastupitelstva města na 

zasedání dne 21.6.2021. 

V důsledku nenadálé personální změny na pozici manažera sociálních služeb došlo k zahájení 

vlastní přípravy s velkým zpožděním oproti plánovanému časovému harmonogramu. 

Časový průběh přípravy byl nastaven stejně napříč všemi pracovními skupinami, které 

jednotlivě na svých četných setkáních provedly revizi, a tím nově vytvořily SWOT analýzy. 

Následně ze slabých stránek a příležitostí vybraly body, jež převedly na konkrétní cíle  

a opatření, které je třeba v následném období řešit (například vznik nové služby, rozšíření 

kapacity služby, podpory služeb a navazujících aktivit). V rámci diskusí na pracovních 

skupinách bylo hojně využíváno znalostí a zkušeností členů pracovních skupin, kteří přicházejí 

s cílovými skupinami do styku v rámci své základní pracovní činnosti. 

Zároveň v tomto období probíhalo dotazníkové šetření „Mapování potřeb“ mezi uživateli  

a veřejností, do kterého byli velmi aktivně zapojeni jak sociální pracovníci u poskytovatelů 

sociálních služeb, tak studenti Střední školy v Prostřední Suché studující obor „Sociální 

činnost-sociálně výchovná“, kteří se vydávali s dotazníky za veřejností do různých městských 

částí Havířova. Využili jsme i možnosti elektronického vyplňování, kdy studenti Gymnázia 

v Havířově zpracovali tyto e-dotazníky na speciálním serveru. Předmětné dva dotazníky (pro 

uživatele a pro veřejnost) byly tvořeny na workshopu zapojením členů všech pracovních 

skupin, projevujících zájem se zúčastnit.  

Navazujícím krokem bylo vyhodnocení popisovaného dotazníkového šetření a sepsání výstupní 

analýzy ve formě zprávy. Různé sociodemografické a statistické údaje o současném stavu  

a podmínek na území města Havířova, jež se objevují v tomto dokumentu či dalších průběžně 

tvořených analýzách, získávali a zpracovávali opět studenti Gymnázia.  

Koordinátorem veškerých popisovaných činností byl manažer sociálních služeb, který ještě 

pracoval metodou kulatých stolů s uživateli v několika zařízeních služeb poskytovatelů.   

   

Obrázek 7 Průběh plánování  

Zdroj: vlastní zpracování 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU, MÍSTNÍ PODMÍNKY 

A SPECIFIKA  

  

Havířov je statutární město ležící na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi 

v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí 

s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov 

a Václavovice. 

Po stránce správní je město Havířov děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, Životice, 

Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně.  

Obrázek 8 Části města 

 

 
Tabulka 1 Rozloha a počet obyvatel k 31. 12. 2021                                             

Zdroj: SmH, vlastní zpracování                                                                 

*Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří k. ú. Bludovice 

Část města Počet obyvatel Rozloha 

Město  30 273 642,7 ha 

Bludovice 2 780 935,3 ha 

Podlesí* 13 499 - 

Šumbark 16 476 379,7 ha 

Prostřední Suchá 4 550 595,6 ha 

Životice* 1 355 - 

Dolní Suchá 953 436,6 ha 

Dolní Datyně 601 217,4 ha 

Celkem 70 487 3 207,3 ha 
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23%

Prostřední 
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Graf 4 Přehled počtu obyvatel k 31.12.2021 

Zdroj: SmH, vlastní zpracování                                                                 
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Statutární město Havířov (dále jen SmH) je obcí s rozšířenou působností. Do jeho správního 

obvodu patří obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.  

Obec Počet obyvatel Rozloha 

Albrechtice 3 890 1 268 ha 

Horní Bludovice 2 524 899 ha 

Horní Suchá 4 469 979 ha 

Těrlicko 4 798 2 465 ha 

Celkem 15 681 5 611 ha 
 

Tabulka 2 Počet obyvatel obcí ve správním obvodu k 31. 12. 2021 

Zdroj: evidence obyvatel – obecní úřady 

Celkový počet obyvatel ve správním obvodu města Havířova je 86 168, což je o 2 040 méně 

oproti roku 2019, kdy byl zpracováván předchozí KP. 

 

 

2.1. Struktura obyvatelstva a její vývoj  

Přesto, že se Havířov svým počtem obyvatel řadí mezi největší města v ČR, tak i zde dochází 

k postupnému úbytku. Největší pokles ve vývoji nastal již dříve, mezi rokem 2010 a 2011, kdy 

počet obyvatel poklesl o více než 3 tisíce. V dalších letech se úbytek obyvatel pohybuje okolo 

1500 osob. Data jsou uvedena vždy k 31. 12. daného roku. 

 

Graf 5 Vývoj počtu obyvatel v Havířově v letech 2012-2021 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Pro plánování sociálních služeb nestačí mít informace jen o aktuální situaci v sociální oblasti, 

ale je nutné předpokládat budoucí vývoj. Dle prognózy vývoje bude nadále docházet k poklesu 

počtu obyvatel. Následný graf vychází z projekce Českého statistického úřadu 

pro Moravskoslezský kraj a je přepočítán pro město Havířov. Uvedená prognóza počítá 

s neměnnými podmínkami do budoucna, jedná se tak pouze o odhady. V roce 2051 by dle 

projekce měl počet obyvatel klesnout až na 57 634 obyvatel. Prognóza vývoje se dále 

soustřeďuje na budoucí rozložení obyvatel dle pohlaví, ve kterém nezaznamenává přílišné 

odchylky od současného stavu. 

 

 

Graf 6 Prognóza vývoje počtu obyvatel Havířova do roku 2051 

Zdroj: ČSÚ, výpočty a zpracování Sociotrendy  

 

Věkové rozložení obyvatelstva 

Obyvatelstvo je strukturováno do věkových skupin podle míry ekonomické aktivity: 

• 0–14 let (předproduktivní), 

• 15–64 let (produktivní),  

• 65 a více let (postproduktivní). 

Vývoj počtu obyvatel spadajících do produktivní věkové skupiny má v časovém období let 

2012 až 2021 výrazně klesající tendenci. Jistý pokles v počtu zaznamenala i dětská věková 

skupina, naopak počet obyvatel v postproduktivní věkové skupině postupně a lineárně narůstá. 

Demografická struktura poukazuje na obecně známou skutečnost – stárnutí populace.  
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Graf 7 Vývoj věkové struktury obyvatel ve městě Havířově v letech 2012-2021 
Zdroj: ČSÚ, SmH, vlastní zpracování  

 

V rámci demografického stárnutí populace dochází k proměně věkové struktury obyvatel a ke 

zvyšování podílu osob starších 65 let a poklesu podílu osob mladších 15 let. Jinými slovy, starší 

věkové skupiny rostou četnostně relativně rychleji než celková populace. O změně struktury 

obyvatelstva vypovídá vývoj statistických ukazatelů, a to index stáří nebo průměrný věk. 

Index vyjadřuje, kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. U obou 

ukazatelů v Havířově lze vysledovat stoupající trend. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

průměrný věk 41,8 42,1 42,5 42,9 43,2 43,5 43,8 44,0 44,3 44,4 

index stáří 130,2 133,5 139,0 143,2 147,6 151,3 154,2 154,4 156,9 158,4 

 

Tabulka 3 Vývoj indexu stáří a průměrného věku obyvatel Havířova  
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování   

 

 

 

Graf 8 Vývoj věkové struktury obyvatel ve městě Havířově v letech 2012-2021 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování  
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Na stárnutí populace poukazuje také věková pyramida, která znázorňuje zastoupení 

jednotlivých věkových kategorií rozdělených dle pohlaví. V roce 2021 nejpočetnější skupinu 

v Havířově tvořili obyvatelé ve věku 55-59 let, což také predikuje postupné stárnutí populace 

a budoucí nárůst počtu osob v postproduktivní věkové kategorii. V produktivním věku 

převažuje cca o 2 tisíce počet mužů nad počtem žen, zatímco v postproduktivní složce je 

výrazněji zastoupená ženská populace, cca o 3,5 tisíce. 

 

  
 
Graf 9 Věková pyramida Havířova 2021 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Vzdělanostní struktura 

Dosažená úroveň vzdělání je důležitou charakteristikou k posouzení kulturního kapitálu 

obyvatelstva. V Havířově mají největší zastoupení osoby se středním vzděláním bez maturity 

a středním vzděláním s maturitou. Základním, případně neukončeným vzděláním, disponuje 

pětina obyvatel města. Bez vzdělání je pouze 1 % občanů. Desetina náleží osobám 

s vysokoškolským vzděláním. Grafické zpracování uvádí přesně jednotlivé podíly.  

Vyšší podíl osob se středním vzděláním včetně vyučení náleží mužům, a to o 13 % více než 

ženám. Obdobně vysokoškolsky vzdělaných mužů je o 1,9 % více než žen. V ostatních 

vzdělanostních úrovních dominuje zastoupení žen. 

 

Graf 10 Struktura obyvatel podle nejvyššího ukončeného vzdělání 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování  
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2.2. Problematika bydlení 

Výchozím strategickým dokumentem města v oblasti bydlení je „Koncepce bydlení 

statutárního města Havířova“3 schválená Zastupitelstvem města Havířova dne 23. 1. 2006  

pod číslem usnesení 1109/86/06.  

SmH disponuje obsáhlým bytovým fondem. Za účelem jeho správy a údržby je ve městě 

zřízena Městská realitní agentura, s.r.o., pod kterou spadá téměř 8 tisíc bytů. Více než polovina 

z nich se nachází v části Havířov-Město. Způsob podávání a vyřizování žádostí o nájem bytu 

v majetku statutárního města Havířova je upraven platnými „Zásadami pro uzavírání 

nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“4.  

Kvalita a bezpečnost bydlení obyvatel města  

V rámci analýzy potřeb občanů byla v roce 2019 zjišťována kvalita bydlení obyvatel dle částí 

města Havířova, v roce 2022 byl zjišťován pocit bezpečí, rovněž dle městských částí. Získaná 

data se shodují a jsou promítnuta do názorné barevné mapy. Nejlepší a nejbezpečnější části  

v zelených polích, až po horší vnímání kvality a bezpečí, které jsou vyjádřena červeně.  

 

Obrázek 9 Kvalita a bezpečí bydlení obyvatel v jednotlivých částech města Havířova 
Zdroj: Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb  

a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-bydleni 
4 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace-oddeleni-rozpoctu-majetku/zasady-

pro-uzavirani-najemnich-smluv 
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Havířov mimo jiné disponuje i tzv. byty v Domech zvláštního určení (dále jen DZU), které 

jsou zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob, a malometrážními byty 

pro seniory, tzv. byty v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS). 

Byty v DZU jsou určeny osobám se zdravotním postižením s těžkou vadou nosného 

a pohybového ústrojí, jejichž přidělování se řídí „Zásadami pro vznik nájmu bytu v domech 

zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova“5. Byty v DZU nespadají 

do sociálních služeb definovaným zákonem o sociálních službách. Celkem se ve městě nachází 

79 bezbariérových bytů ve vlastnictví města. 

DPS není zařízením sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Přidělování bytů 

v DPS se řídí „Zásadami pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou 

službou) v majetku statutárního města Havířova“, které schválila Rada města Havířova.6 

Celkem se na území města nachází 356 bytů.  

Popis ubytoven a ubytovacích zařízení ve městě 

Ubytovací zařízení ve městě lze rozdělit na ubytovny komerčního charakteru a dále na zařízení 

sociálních služeb – azylové domy a noclehárny. 

Azylové domy poskytují, dle zákona o sociálních službách, pobytové služby na přechodnou 

dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Noclehárna následně 

poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického 

zařízení a přenocování. Uvádíme přehled ubytovacích zařízení se schváleným provozním 

řádem MPSV platný k 30.06.2022. 

Název zařízení Adresa  

Ubytovna Střední Střední 504/3, Havířov-Šumbark 

Hotelový dům Impuls U Hřiště 1324/13b, Havířov-Prostřední Suchá 

Ubytovna Lidická Lidická 600/1a, Havířov-Šumbark 

Ubytovna Školní Školní 601/2, Šumbark, 736 01 Havířov 1 

Ubytovna Fryštátská Fryštátská 1467/20, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4 

Azylový dům pro rodiny   Dvořákova 235/21, Havířov-Město 

Azylový dům pro muže  Na Spojce 807/2, Havířov-Město 

Noclehárna pro muže Na Spojce 807/2, Havířov-Město 

 

Tabulka 4 Přehled ubytoven a ubytovacích zařízení ve městě 

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

 

 
5 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/informace/zasady-pro-vznik-najmu-bytu-v-

domech-zvlastniho-urceni-bezbarierove 
6 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/informace/domy-s-pecovatelskou-sluzbou 
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První dvě uváděné ubytovny byly okamžitě v době rané fáze potřebnosti poskytnuty rodinám  

a osobám prchajícím před válkou na Ukrajině a dosud jsou tímto způsobem využívány. 

V Havířově v Dolní Suché se nachází pobytové středisko uprchlického zařízení, které slouží 

k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu, a to po dobu řízení ve věci jejich žádosti 

o mezinárodní ochranu. Ubytovaným klientům jsou k dispozici sociální pracovníci, 

pedagogové volného času, pracovníci stálé služby a další. Klienti mají možnost využívat 

nabídku volnočasových aktivit, dobrovolných kurzů češtiny, právní či psychologické 

poradenství. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří samotné 

ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického 

nebo psychického násilí. Středisko provozuje Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. 

2.3. Nezaměstnanost a trh práce, exekuce 

Město Havířov a celý okres Karviná se dlouhodobě řadí mezi lokality s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti. Průměrná nezaměstnanost v České republice se v prosinci 2021 pohybovala 

okolo 3,5 %, v okresu Karviná koncem roku 2021 dosahovala výše nezaměstnanosti 

dominantních 8,5 %, nejvíce z celé ČR. Volných pracovních míst v evidenci ÚP v okrese 

Karviná bylo 202 celkem a celkový počet uchazečů o zaměstnání činil 20102 osob 

(z toho 6250 žen a 13852 mužů). * Zdroj MPSV 

  
Obrázek 10 Index nezaměstnanosti podle okresů v roce 2021 

Zdroj: MVČR, zpracování MVČR 
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Zaměstnanost či nezaměstnanost řešeného území je ovlivněna stabilitou podnikatelského 

prostředí, rozvojem infrastruktury, kvalitou a četností dopravní dostupnosti, kvalifikační 

strukturou obyvatelstva, rozvojem obytných zón a ochotou obyvatel dojíždět za prací. 

 

Nezaměstnanost v Havířově ve sledovaném období let 2015 až 2020 neustále klesala z 12,6 % 

na 6,9 %. V roce 2021 došlo opět k nárůstu nezaměstnaných na 8,2 %, což bylo velmi ovlivněno 

celosvětovou pandemií covid 19, projev nastal již koncem roku 2020. Sledovaná statistika 

zahrnuje uchazeče o zaměstnání v produktivním věku 15-64 let. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

počet obyvatel 75 049 74 101 73 274 72 382 71 903 71 200 70 165

počet uchazečů o zaměstnání 9 469 8 777 7 808 6 189 5 087 4 917 5 723
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Graf 11 Nezaměstnanost město Havířov 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

Graf 12 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Nejen v nezaměstnanosti, ale i v počtu exekucí se okres Karviná řadí mezi vysoce problémové 

regiony. Podle statistik má exekuci každý sedmý občan v Havířově starší 15 let. Nejčastěji 

zastoupenou věkovou skupinou v exekuci je střední generace ve věku 30-64 let, avšak dluhová 

past se nedotýká pouze této kategorie, viz následující tabulka. Podíl osob v exekuci je jeden 

z nejvyšších v celé České republice (14,58 %), oproti celorepublikovému průměru jde téměř  

o dvojnásobek. Poslední zpracování je za rok 2019. 

Ukazatele rok 2019 

Počet obyvatel v exekuci  8 932 

Celkový počet exekucí 51 065 

Podíl osob v exekuci 14,58 % 

Průměrný počet exekucí na osobu 5,7 

Podíl (počet) osob ve věku 18–29 let 14 % (1 210) 

Podíl (počet) osob ve věku 30–64 let 80 % (7 136) 

Podíl (počet) seniorů – věk 65+ 7 % (586) 

 

Tabulka 5 Zastoupení počtu a podílu osob s exekucí v Havířově 

Zdroj: www.mapaexekuci.cz, vlastní zpracování 

 

 

 

Obrázek 11 Mapa exekucí 2019 

Zdroj: www.mapaexekuci.cz  

 

 

http://www.mapaexekuci.cz/
http://www.mapaexekuci.cz/
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2.4. Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb. a je jedním z opatření, kterými 

Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Je formou pomoci osobám 

s nedostatečnými příjmy, jejichž celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení 

základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Dávky hmotné nouze jsou 

v členění tří kategorií a jsou vypláceny prostřednictvím Úřadu práce. Uvedené grafy s číselnými 

údaji kontaktního pracoviště Havířov předkládají jak počty jednotlivých dávek, tak jejich výši.  

Z uvedených údajů je možno konstatovat, že počet dávek se v posledních třech letech drží 

zhruba na stejné úrovni.  

 

Graf 13 Počet vyplacených dávek hmotné nouze ÚP KoP Havířov 
Zdroj: ÚP, vlastní zpracování  

Graf 14 Finanční prostředky – dávky hmotné nouze ÚP KoP Havířov 

Zdroj: ÚP, vlastní zpracování  
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3. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Na území statutárního města Havířova jsou sociální služby z velké části poskytovány třemi 

příspěvkovými organizacemi města (Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, SANTÉ 

– centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Sociální služby města Havířova), 

z další části dvěma příspěvkovými organizacemi kraje (Benjamin, příspěvková organizace, 

Dětské centrum PLUTO) a z největší části několika neziskovými organizacemi či obchodními 

společnostmi, jejichž výčet je zaznamenán níže v různých souvislostech.  

Ke dni 1. 7. 2022 je na území města Havířova poskytováno celkem 52 registrovaných sociálních 

služeb dle zákona o sociálních službách, které poskytuje 23 poskytovatelů.   

 

3.1. Přehled sociálních služeb poskytovaných na území města Havířova 

 
Poskytovatel 

Počet 

služeb 

1. Andělé stromu života p.s. 

Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života (odborné sociální poradenství-

8033161) 

Terénní odlehčovací služba Strom života (odlehčovací služby-4397935) 

 

2 

2. Anděl strážný, z.ú. 

Tísňová péče (tísňová péče-8384795) 

 

1 

3. Armáda spásy v České republice, z. s. 

Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov (azylové domy-1201512) 

Armáda spásy, Azylový dům pro rodiny Havířov (azylové domy-1100631) 

Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov 

(nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-1461792) 

Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov (noclehárny-4502063) 

Armáda spásy, Vyhlídka Havířov (služby následné péče-4023688) 

Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov (služby následné péče-5069181) 

Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP Havířov 

(sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením-

9583580) 

Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov (terénní programy-

3730898) 

Armáda spásy, Terénní programy Havířov (terénní programy-9888745) 

 

9 

4. Benjamín, příspěvková organizace 

Benjamín, příspěvková organizace (domovy pro osoby se zdravotním 

postižením-4878366) 

 

1 

5. Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.  

Tlumočnické služby (tlumočnické služby-1926246) 

1 
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6. Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace   

Odborné sociální poradenství (Odborné sociální poradenství-4345934) 

 

1 

7. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 

Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory-9134461) 

Domov seniorů Havířov (domovy se zvláštním režimem-2621319)  

 

2 

8. DUHA Senior s.r.o. 

Domácí péče (pečovatelská služba-6994594) 

 

1 

9. Charita Český Těšín 

Charitní centrum pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením-3415571) 

 

1 

10. KAFIRA o.p.s.  

KAFIRA o.p.s. (sociální rehabilitace-3459300) 

 

1 

11. Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (pečovatelská služba-5234053) 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (odlehčovací služby-8777696) 

 

2 

12. Linka bezpečí, z.s. 

Linka bezpečí (telefonická krizová pomoc-6206589 a 1842029) 

 

1 

13. Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.  

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. (odborné sociální poradenství-8949406) 

 

1 

14. Podané ruce – osobní asistence  

Podané ruce – osobní asistence (osobní asistence-9781801) 

 

1 

15. RAMONA senior o.p.s. 

Ramona senior o.p.s. (osobní asistence-1615083) 

 

1 

16. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Denní stacionář (denní stacionáře-4039646) 

MIKADO (denní stacionáře-9876569) 

Stacionář Lípová (denní stacionáře-5447282) 

Chráněné bydlení (chráněné bydlení-9250237) 

Chráněné bydlení – odlehčovací služba (odlehčovací služby-7188471) 

 

5 

17. SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. 

SENECURA SENIORCENTRUM HAVÍŘOV (domovy pro seniory-

7302992) 

SENECURA SENIORCENTRUM HAVÍŘOV (domovy se zvláštním 

režimem-4127002) 

 

2 

18. Slezská diakonie 

PORADNA PRO RODINU, odborné sociální poradenství (odborné sociální 

poradenství-1443002) 

4 
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OBČANSKÁ PORADNA, odborné sociální poradenství (odborné sociální 

poradenství-5881200) 

INTERVENČNÍ CENTRUM (intervenční centra-7219229) 

RÚT Havířov (sociální rehabilitace-7592715) 

 

19. SOS dětské vesničky, z.s. 

SOS Kormidlo (sociální rehabilitace-9652684) 

 

1 

20. Sociální služby města Havířova 

Odborné sociální poradenství pro seniory (odborné sociální poradenství-

3585560) 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odborné sociální poradenství-

1406016) 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (odborné sociální 

poradenství-3721364) 

Pečovatelská služba (pečovatelská služba-9753468) 

Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče (odlehčovací služby-

3982387) 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odlehčovací služby-9419566) 

Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář (denní stacionáře-

1180280) 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (raná péče-1676477) 

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (kontaktní 

centra-8008943) 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní 

centra-6422385) 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi-5509869)  

11 

21. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

Pracoviště SONS ČR (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením) 

 

1 

22. Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava (raná péče-4287928) 

 

1 

23. Spolek PORTAVITA  

Cesta k domovu (terénní programy-5065877) 

 

1 

 Celkem služeb 52 

Tabulka 6 Přehled sociálních služeb poskytovaných na území města Havířova, jejich zařízení a druhů poskytovaných služeb 

Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, registr sociálních služeb, vlastní zpracování 
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3.2. Druhy poskytovaných sociálních služeb 

Následující údaje vypovídají o zastoupení sociálních služeb v Havířově, které definuje 

typologie do jejich základního rozdělení, služby poradenské, péčové a preventivní.  

Druhy sociálních služeb 
Počet 

služeb 

p.o. 

obec 

NNO, 

jiné 

Odborné sociální poradenství 8 3 5 

Služby poradenské 8 3 5 

Denní stacionáře 4 4 - 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 - 1 

Domovy pro seniory 2 1 1 

Domovy se zvláštním režimem 2 1 1 

Chráněné bydlení 1 1 - 

Odlehčovací služby 5 3 2 

Osobní asistence 2 - 2 

Pečovatelská služba 3 1 2 

Tísňová péče 1 - 1 

Tlumočnické služby 1 - 1 

Služby sociální péče celkem 22 11 11 

Azylové domy 2 - 2 

Intervenční centra 1 - 1 

Kontaktní centra 1 1 - 

Nízkoprahová denní centra 1 1 - 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 - 1 

Noclehárny 1 - 1 

Raná péče 2 1 1 

Služby následné péče 2 - 2 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 1 - 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby  

se zdravotním postižením 

3 - 3 

Sociální rehabilitace 3 - 3 

Telefonická krizová pomoc 1 - 1 

Terénní programy 3 - 3 

Služby sociální prevence celkem 22 4 18 

Celkem sociálních služeb 52 18 34 
Tabulka 7 Druhy sociálních služeb dle zřizovatele 

Zdroj: Poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 
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3.3. Zdroje pro plánování sociálních služeb 

Mezi hlavní zdroje plánování sociálních služeb patří: 

• sociodemografické údaje, místní podmínky a specifika,  

• statistická data a prognózy populačního vývoje, 

• SWOT analýzy vytvořené v pracovních skupinách KPSS, 

• analýza potřeb občanů, 

• analýza potřeb uživatelů, 

• analýza poskytovatelů sociálních služeb, 

• vlastní data (informace získané na pracovních skupinách KPSS), 

• metodiky. 

Analýza poskytovatelů sociálních služeb  

Pro tvorbu nového komunitního plánu byla vytvořena aktuální „Analýza poskytovatelů 

sociálních služeb“, popisující situaci v oblasti poskytování sociálních služeb. Sběr dat 

pro analýzu probíhal v lednu roku 2022 prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření 

a následných strukturovaných rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb. Kritériem pro výběr 

subjektů bylo poskytování sociálních služeb podle typologie MPSV a působnost na území 

města Havířova. Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni výše uvedení poskytovatelé vyjma 

Dětského centra PLUTO, jež odborné sociální poradenství zahájilo 1.3.2022 a SOS dětských 

vesniček, jež sociální rehabilitaci zahájili rovněž 1.3.2022.  

Předmětem zkoumání analýzy byly základní údaje o poskytovatelích sociálních služeb 

na území města (členění sociálních služeb dle druhu), údaje o poskytovaných službách na území 

města, počty uživatelů, dělení uživatelů dle místa trvalého bydliště, počty neuspokojených 

zájemců o službu, zdroje financování a náklady. 

Poskytovatelé sociálních služeb měli také možnost vyjádřit se k chybějícím službám na území 

města. Dle poskytovatelů je potřeba zaměřit svou pozornost a vybudovat nové služby 

pro všechny cílové skupiny. Nejčastěji opakující se chybějící články jsou služby pro osoby 

s mentálním postižením, osoby s psychiatrickou diagnózou, seniory, osoby ohrožené závislostí 

či závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší v seniorském věku, děti, mládež a rodinu. 

Vzhledem k sociodemografickému vývoji je nutné do budoucna posílit kapacity terénních  

i pobytových služeb pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. 
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Analýza potřeb občanů  

Uskutečněné dotazníkové šetření vlastními zdroji Statutárního města Havířov bylo zaměřeno 

na mapování potřeb občanů, sociální rizika obyvatel města Havířova ve vztahu k procesům 

komunitního plánování sociálních služeb s ohledem na specifika města. 

Analýza potřeb občanů města byla provedena terénním výzkumným dotazníkovým šetřením  

a on-line dotazníkovým šetřením. Výzkumnými jednotkami výběrového souboru byli obyvatelé 

města Havířova od 15 let s pobytem na tomto území. Výzkumný soubor veřejnosti se skládal 

z 1084 respondentů a byl získán prostřednictvím stratifikovaného výběrového šetření 

s ohledem na demografické charakteristiky města Havířova. Výzkumný soubor uživatelů 

sociálních služeb se skládal z 282 respondentů a byl získán prostřednictvím výběrového šetření 

osob zapadajících do cílové skupiny a ochotných ke spolupráci. 

Doporučení vyplývající ze získaných analýz 

• Zajistit sociální službu adiktologie, především pro cílovou skupinu dětí pod 15 let, a to 

jednak jako odborné sociální poradenství a pak také jako terénní službu. 

• V závislosti na potřeby rozšířit službu pro osoby s duševním onemocněním, sociální 

rehabilitaci, dále podpořit pro tyto osoby službu samostatného bydlení. 

• Zajistit především pobytové služby pro cílovou skupinu seniorů (domov pro seniory, 

domov se zvláštním režimem).  

• Zajistit pobytové služby pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. 

• Rozšíření pobytové služby krizové bydlení jednak kapacitně a jednak nastavením formy 

krizového lůžka tady a teď. 

• Zajistit sociální služby pro osoby bez přístřeší zaměřené na samotné ženy (azylový dům 

pro ženy, noclehárna pro ženy). 

• Zaměřit se na dluhové poradenství ve městě a na prevenci. 

Veškerá doporučení byla projednána na pracovních skupinách komunitního plánování. 

 

3.4. Financování sociálních služeb 

V České republice je systém financování sociálních služeb založen na principu vícezdrojového 

financování, které je upraveno zákonem o sociálních službách a vyhláškou MPSV č 505/2006 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. Hlavní zdroje financování sociálních služeb tvoří veřejné zdroje (dotace ze státního 
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rozpočtu MPSV, dotace z kraje, dotace z obce), úhrady uživatelů a úhrady zdravotních 

pojišťoven, následují účelové státní dotace a další jiné zdroje. U pobytových sociálních služeb 

je významným zdrojem financování také příspěvek na péči, který je dle zákona o sociálních 

službách určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují 

pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném 

stupněm závislosti. Z poskytnutého příspěvku je hrazena pomoc, kterou uživateli může 

poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, 

dětský domov nebo speciální lůžkové zařízení hospicového typu.  

Výše příspěvku na péči 

stupeň závislosti7 do 18 let věku nad 18 let věku 

Ι. stupeň  3 300 Kč 880 Kč 

ΙΙ. stupeň 6 600 Kč 4 400 Kč 

III. stupeň 13 900 Kč 12 800 Kč 

IV. stupeň 19 200 Kč 19 200 Kč 
Tabulka 8 Výše příspěvku na péči 

Zdroj: zákon o sociálních službách, vlastní zpracování 

 

Financování sociálních služeb v Havířově 

Dalším zdrojem informací je finanční analýza zdrojů financování sociálních služeb, která je 

prováděna každoročně odborem sociálních věcí na základě dotazníkového šetření.      

U poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území města Havířova jsou sledovány tyto 

zdroje financování:  

• dotace ze státního rozpočtu (MPSV – kapitola 313), 

• dotace z Moravskoslezského kraje (dále jen MSK), včetně individuálních projektů, 

• dotace z rozpočtu města Havířov (včetně příspěvku zřizovatele, pokud jím je), 

• úhrady uživatelů sociálních služeb (včetně příspěvku na péči), 

• ostatní (úhrady zdravotních pojišťoven, strukturální fondy Evropské unie (dále jen 

SF EU), dotace z jiných institucí, dotace z jiných krajů, dotace z jiných obcí, dary, 

příjmy z vlastní činnosti a další). 

 
7 Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby (mobilita, orientace, 

komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní 

aktivity a péče o domácnost). Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich 

hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb. 
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Graf 16 Zdroje financování sociálních služeb v Havířově v roce 2021 

Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

V roce 2021 činily provozní náklady za sociální služby v Havířově přes 423 mil. Kč, přičemž 

z rozpočtu města byla na sociální služby vynaložena částka ve výši 80 mil. Kč. Z této částky 

byly financovány převážně služby sociální péče, mezi které spadá pečovatelská služba, 

odlehčovací služby, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy 

pro seniory, domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení.  

 
Tabulka 9 Zdroje financování sociálních služeb dle základních druhů za rok 2021 

Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 
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Dotace města Havířova dle základních druhů

PORADENSTVÍ

PÉČE

PREVENCE

DRUH SLUŽEB 
2021 

dotace 
MPSV 

dotace MSK 
dotace města 

Havířova 
úhrady 

uživatelů 
ostatní zdroje 

náklady 
celkem 

PORADENSTVÍ 3 386 000 Kč 167 000 Kč 2 793 015 Kč 0 Kč 327 696 Kč 6 673 711 Kč 

PÉČE 41 705 943 Kč 57 304 025 Kč 71 662 739 Kč 92 084 504 Kč 96 715 862 Kč 359 473 073 Kč 

PREVENCE 18 762 400 Kč 24 184 754 Kč 5 566 429 Kč 3 833 570 Kč 4 865 029 Kč 57 212 182 Kč 

CELKEM 63 854 343 Kč 81 655 779 Kč 80 022 182 Kč 95 918 074 Kč 101 908 588 Kč 423 358 966 Kč 

Graf 17 Poskytnuté dotace z rozpočtu města 

na sociální služby dle základních druhů  

Zdroj: poskytovatelé soc. služeb, vlastní 

zpracování 
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Graf 18 Financování sociálních služeb z rozpočtu města dle zřizovatele 

Zdroj: poskytovatelé soc. služeb, vlastní zpracování 

V Havířově má své zázemí celkem 15 poskytovatelů sociálních služeb v celkem 44 službách, 

dalších 8 služeb terénního charakteru poskytují organizace, jejichž zázemí je v jiném městě. 

Z celkového množství pak 18 služeb poskytují příspěvkové organizace města, kterým byla 

poskytnuta v roce 2021 částka na provoz převyšující 77,5 mil. Kč. Nestátní neziskové 

organizace a jiné disponovaly s dotacemi z města ve výši 2,3 mil. Kč.  

Jedním z důležitých subjektů zajišťujících financování sociálních služeb je Moravskoslezský 

kraj, který podpořil sociální služby na území města v roce 2021 částkou ve výši 81,7 mil. Kč. 

Většina z dotací MSK byla příspěvkem na služby sociální péče (57,3 mil. Kč), následují služby 

sociální prevence (24,2 mil. Kč) a odborné sociální poradenství (0,2mil. Kč).  

Je zde na místě porovnat financování, a především provozní náklady poskytovaných sociálních 

služeb za předchozí období, konkrétně za poslední 4 roky, od tvorby minulého komunitního 

plánu. Uvedený graf má vypovídající statistický charakter, je zde patrno neustálé konstantní 

zvyšování provozních nákladů zabezpečujících provoz sociálních služeb v Havířově. 

97%

3%

Financování z rozpočtu města 2021 dle zřizovatele

příspěvková organizace města

nestátní neziskové organizace a jiné
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Graf 19 Provozní náklady sociálních služeb 2018-2021 
Zdroj: poskytovatelé soc. služeb, vlastní zpracování 

 

Podmínky financování sociálních služeb z rozpočtu města 

Statutární město Havířov podporuje rozvoj a udržitelnost sociálních služeb prostřednictvím 

přidělování dotací z rozpočtu města, které se řídí platnými „Zásadami pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova“8 (dále jen Zásady). Příspěvkové organizace města jsou 

financovány z rozpočtu města.  

O poskytnutí dotace žadatel žádá formou písemné žádosti na předepsaném formuláři, 

ke kterému doloží potřebné doklady ve stanoveném rozsahu. Formuláře k žádostem 

o poskytnutí dotace jsou k dispozici na webových stránkách města. Dotace se poskytuje na účel 

určený žadatelem v žádosti o dotaci podané v souladu se Zásadami.  

Lhůty pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu města jsou následující: 

• 1. kolo do 31. 10. - žádosti o poskytnutí dotace pro následující kalendářní rok, 

• 2. kolo do 31. 3. - žádosti o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce. 

Doručené žádosti jsou příslušnými odbory vyhodnoceny a posuzovány příslušnými komisemi. 

O přidělení dotací rozhodují orgány města na svém zasedání.  

Statutární město Havířov mimo sociální služby poskytuje dotace v sociální oblasti na: 

• projekty a činnosti na podporu aktivit souvisejících se sociální oblastí, a to na: 

o podporu dobrovolnictví na území města Havířova, 

 
8 Dostupné na: https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-

rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova 

264 542 434

344 089 207
377 120 051

422 827 969

2018 2019 2020 2021

Provozní náklady sociálních služeb 2018-2021

https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
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o volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi ohrožené 

sociálním vyloučením, seniory a osoby se zdravotním postižením, 

o podporu celoroční činnosti svépomocných organizací, 

• projekty a činnosti žadatelů v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence, 

a to zejména na: 

o rizikové skupiny občanů a občany ohrožené sociálně patologickými jevy, 

o společensky nepřizpůsobivé občany a obecně na snižování kriminality ve městě. 

 

3.5. Síť sociálních služeb 

Zákon o sociálních službách definuje síť jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné 

kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou 

sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob 

na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Obec spolupracuje s krajem 

při určování sítě sociálních služeb na území kraje, za tím účelem sděluje kraji informace 

o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce 

a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. Kraj určuje síť sociálních služeb 

na území kraje, přitom přihlíží k informacím sděleným obcí. 

V průběhu zpracování tvorby komunitního plánu již v minulém období vyvstala potřeba přesně 

definovat síť sociálních služeb statutárního města Havířova, však k dnešnímu dni nedošlo 

k jejímu naplnění. Potřebnost vzniku trvá a je uvedena v návrhové části komunitního plánu 

v průřezových cílech a opatřeních. Vzhledem k plánovaným změnám v oblasti sociálních 

služeb bude síť definována v průběhu roku 2023. V současné době pokrýváme potřeby občanů 

stávajícími registrovanými sociálními službami poskytovanými na území města, v souvislosti 

pak se souvisejícími aktivitami.  

Nově vytvořená a vydefinovaná síť bude obsahovat identifikační údaje sociální služby, druh  

a formu poskytování služby, převažující cílovou skupinu, kapacitu a status zařazení do sítě. 

Spolu s vytvořenou sítí budou schválena i závazná kritéria pro vstup do sítě sociálních služeb.  
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4. CÍLE A OPATŘENÍ 

Z analytické části procesu plánování a z jednání pracovních skupin, kulatých stolů a byly 

vydefinovány potřeby k řešení, které se přetvořily do cílů na další období. K jejich naplnění by 

měly sloužit nadefinovaná opatření.  

4.1. Průřezové cíle a opatření 

V průřezových cílech a jejich opatřeních se ukrývají přesahová témata napříč více cílovými 

skupinami, potažmo pracovními skupinami.  

 

Cíl 1 Plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Opatření 1.1 Zachovat proces komunitního plánování ve městě včetně organizační 

struktury 

Opatření 1.2 Vznik sítě sociálních služeb města Havířova 

Opatření 1.3 Vznik Adiktologické poradny 

Cíl 2 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 2.1 Rozšíření informovanosti laické i odborné veřejnosti 

Opatření 2.2 Dobrovolnické programy 

Opatření 2.3 Mezioborová spolupráce se školstvím 

Opatření 2.4 Mezioborová spolupráce se zdravotnictvím 

Opatření 2.5 Podpora organizacím prostřednictvím zvýhodněného pronájmu 

nebytových prostor 

Cíl 3 Case management 

Opatření 3.1 Případový týmový case management 
 

Tabulka 10 Přehled průřezových cílů a opatření 

Vlastní zpracování 

 

 

Cíl 1 Plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Opatření 1.1 Zachovat proces komunitního plánování  

Popis opatření Cílem komunitního plánování je zejména posilování sociální 

soudržnosti komunity, podpora sociálního začleňování a předcházení 

sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Zachování procesu 

komunitního plánování je důležité z hlediska udržení a rozvoje 

sociálních služeb na území města. Plánování sociálních služeb 

se zabývá věcmi veřejnými, ovlivňuje kvalitu života občanů města 

a zdůrazňuje význam místní samosprávy, proto je i nadále důležitá 

podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb 

a souvisejících aktivit. 

Vertikální pyramida organizační struktury a systému spolupráce bude 

zachována. Změna je plánována ve snížení počtu pracovních skupin 

(dále jen PS), a to sloučením PS 4 a 5 v jednu společnou. Jedná se  

o sloučení skupin Osob ohrožených závislostmi a Osob v přechodné 



  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                            39 

krizi s tím, že členství zůstane zachováno. K tomuto sloučení dojde 

z důvodu velmi silně navzájem a oboustranně prolínajících se aspektů 

potřebnosti sociálních služeb a návazných aktivit u cílových skupin 

klientů. V PS 4 máme v současnosti pouze 2 registrované sociální 

služby ve 3 zařízeních, v roce 2023 jsou plánována už jen 2 zařízení.  

Realizátoři SmH, organizační struktura (Komise pro plánování sociálních služeb, 

manažer sociálních služeb, členové PS komunitního plánování, jejich 

vedoucí) 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• udržení a rozvoj sociálních služeb na území města, 

• efektivnější přenos informací mezi zapojenými subjekty, 

• zapojení veřejnosti/uživatelů do procesu komunitního plánování. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Osobní náklady vedoucích PS (DPP): 65 000 Kč 

Občerstvení, materiál: 50 000 Kč 

Analýzy: 200 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 1.2 Vznik sítě sociálních služeb města Havířova  

Popis opatření Potřeba definice a vytvoření sítě sociálních služeb a zajištění její 

provázanosti na financování z rozpočtu města vyvstala již v minulém 

plánovacím období a stále trvá. Její tvorba bude navazovat a vycházet 

z krajské sítě sociálních služeb.  

V současné době je území města Havířova pokryto stávajícími 

registrovanými sociálními službami poskytovanými na území města, 

kterými jsou jak příspěvkové organizace města, tak služby NNO či 

soukromých subjektů. Jejich financování probíhá z rozpočtu 

statutárního města Havířov v různých formách příspěvků a dotací.   

Z důvodu měnící se potřebnosti bude síť sociálních služeb SmH 

v následném období průběžně aktualizována.  

Město je odpovědné za zajištění dostupných sociálních služeb na svém 

území. Cílem opatření je poskytovat a podporovat takové sociální 

služby, které jsou potřebné, kvalitní a efektivní.  

Z důvodu nutnosti aktualizace sítě budou poskytovatelé sociálních 

služeb 1x ročně vyzváni k vykazování dat o poskytovaných službách se 

zaměřením na informace o finanční nákladnosti a využitelnosti služby 

z důvodu efektivity a hospodárnosti. Nedostatečně využívané 

a duplicitní služby budou vyřazeny ze sítě a nebudou z rozpočtu města 

finančně podporovány.  

Realizátoři SmH – OSV v rámci stávajících pracovních úvazků 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• vytvoření definice sítě sociálních služeb, 

• mapování potřebnosti jednotlivých sociálních služeb k jejich 

efektivnímu využívání,  

• zvýšení efektivity investovaných finančních prostředků, 



  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                            40 

• postupná optimalizace sociálních služeb v cyklickém období 

komunitního plánování. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč  

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2023 (průběžná aktualizace 1x ročně) 

Opatření 1.3  Vznik Adiktologické poradny (odborné sociální poradenství + 

terénní služba) 

Popis opatření SmH deklarovalo potřebnost vzniku adiktologického poradenství již  

v předchozím komunitním plánu, v PS Osoby ohrožené závislostmi. 

V průběhu času se tato potřeba přesunula do průřezových cílů, neboť 

přesahuje a prolíná se s PS Osob v přechodné krizi a PS Děti, mládež  

a rodina.    

Stoupající potřebnost adiktologického poradenství vyplývá ze 

statistických údajů OSPOD na MMH, jež v roce 2021 zaznamenal cca 

80 případů dětí do 15 let, které jsou ohroženy závislostním chováním, 

vhodných klientů adiktologie. Ve středisku výchovné péče nyní evidují 

15 dětí jako vhodných klientů. V problémové oblasti dochází ke 

snižování věkové hranice dětí u prvních experimentů s legální či 

nelegální návykovou látkou (dále jen NL), zkušenosti dětí jsou již na  

1. stupni ZŠ. Ani rodiče dětí s těmito problémy se v případě potřeby 

pomoci a prevence nemají v Havířově na koho obrátit.  

Nutno přihlédnout i ke stoupající tendenci závislostí na PC a mobil 

gamblingu.  

Adiktologická poradna nesupluje sociální službu Kontaktní  

a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (dále jen KPC), 

které momentálně působí v Havířově jako jediné nízkoprahové zařízení 

zabývající se závislostním chováním, pro cílovou skupinu od 15 let.  

Každá z popisovaných služeb pracuje s odlišnou cílovou skupinou, co 

se týká způsobu práce, motivace, věku, sociální situace a fáze užívání 

NL, ve které se uživatelé nacházejí.  

Také potřebné prostory Adiktologické poradny jsou vzhledem ke svým 

cílům a nabízeným službám diametrálně odlišné od KPC. 

Plánovaný počet uživatelů za rok: až 400 intervencí (60 min. jednání), 

až 150 uživatelů. 

Kapacitně je takovýto provoz plánován na 2,0 úvazky. 

Realizátoři NNO, PO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zvýšení dostupnosti adiktologického poradenství pro cílové skupiny 

osob ohrožených jakýmkoli závislostním chováním v Havířově, 

• snížení věkové hranice pro cílovou skupinu, 

• prevence kriminality a rizikového chování především u dětí 

a mládeže, 
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• včasný záchyt a řešení závislostního chování u dětí a mládeže, 

• poradenství pro rodiny s dětmi, které experimentují nebo užívají 

NL, dojde např. ke zklidnění rodinného prostředí a následnému 

ukončení experimentu, motivaci k léčbě, stanovení základních 

komunikačních a funkčních pravidel, přípravě rodiny na situaci, 

kdy je uživatel v léčbě či se z ní vrací apod, 

• specifické a strukturované poradenství pro uživatele ke splnění 

požadavků potřebných k nástupu do léčby, 

• následná péče a doléčování pro osoby po absolvované léčbě. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Provozní náklady:  

1 200 000,-Kč (mzdové a osobní náklady)  

120 000,-Kč (energie, služby, materiál)  

150 000,-Kč (vybavení služby jednorázově)  

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, SmH, MSK, SF EU 

Termín realizace 2023-2024 

Cíl 2 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Cíl 2.1 Rozšíření informovanosti laické i odborné veřejnosti  

Popis opatření Opatření spočívá v rozšíření informovanosti veřejnosti o sociálních 

službách ve městě prostřednictvím např.: 

• aktivní využití moderních mediálních a distribučních kanálů 

k propagaci zejména internet a sociální sítě, mediální nástěnky, 

• přiblížení se veřejnosti změnou používaných slovních spojení 

s minimálním množstvím odborných výrazů, vyjadřováním se 

běžnou mluvou,  

• zachování doprovodného programu Veletrhu poskytovatelů 

sociálních služeb s několika vystoupeními žáků škol a členů 

volnočasových aktivit, 

• vydání aktualizovaného katalogu sociálních služeb prostřednictvím 

Radničních listů, 

• aktualizace interaktivního katalogu sociálních služeb na webových 

stránkách města, eventuálně na facebooku města, 

• aktualizace a zpřehlednění webových a FB stránek jednotlivých 

poskytovatelů sociálních služeb, 

• zviditelnění v Radničních listech, TV Polar, ÚP 

• pořádání Dnů otevřených dveří v jednotlivých sociálních službách, 

• promítání statických letáků či videí na mediálních nástěnkách,  

• účastí vhodnou formou na dalších akcích v Havířově.     

Realizátoři SmH, PO, NNO, Nemocnice Havířov 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zvýšení informovanosti o sociálních službách a souvisejících 

aktivitách v Havířově mezi laickou i odbornou veřejností, 

• zvýšení vědomosti z podvědomých výrazů ze sociální oblasti,  

• zvýšení propagace poskytovatelů sociálních služeb, 
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• zvýšení povědomí o procesu komunitního plánování ve městě. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb: 175 000 Kč 

Tisk katalogů: 150 000 Kč 

Propagační služby: 50 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 2.2 Dobrovolnické programy 

Popis opatření Dobrovolníci z dobrovolnického centra ADRA jsou vysíláni do 

sociálních a zdravotnických organizací ve městě, a také k osamělým či 

handicapovaným osobám přímo do jejich domácností. Všude vyplňují 

volný čas uživatelům a pomáhají tak zkvalitňovat a doplňovat 

poskytované sociální služby a související aktivity.  

Mimo dobrovolnického centra provozuje organizace ADRA, o.p.s. ve 

městě také charitativní obchůdky a sociální šatník, kde je nabízena 

cílená materiální pomoc sociálně potřebným v podobě charitativních 

sbírek a potravinových balíčků. 

Počet dobrovolníků: cca 180. 

Počet odpracovaných dobrovolnických hodin: cca 6 500. 

Počet spolupracujících organizací: 10. 

Počet dobrovolnických návštěv: cca 12000 pro cca 500 klientů. 

Opatření spočívá v pokračování a prohlubování nastavené spolupráce. 

Realizátoři Dobrovolnické centrum ADRA 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zkvalitnění/zpříjemnění poskytovaných sociálních služeb 

a souvisejících aktivit, 

• integrace znevýhodněných osob, 

• podpora mezigeneračního setkávání, 

• nezištná pomoc sociálně potřebným. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

300 000 – 400 000 Kč na dobrovolnictví z rozpočtu města  

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 2.3 Mezioborová spolupráce se školstvím 

Popis opatření Opatření se zaměřuje na prohlubování mezioborové spolupráce  

v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit a celého resortu 

školství na území města Havířova. Vzájemná spolupráce škol, OSPOD, 

zdravotních služeb a NNO jako možnost společně a aktuálně reagovat 

na některé problémy dětí a rodin.  Naplnění opatření by spočívalo ve 

společném setkávání (Kulaté stoly) nad tématy spojující vyjmenované 

oblasti (práce s rodinou), svolávání případových konferencí při řešení 

konkrétních situací v rodinách.  
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Cílem je navázat či vylepšit spolupráci aktivním a konstruktivním 

způsobem mezi jednotlivými aktéry:  

- v oblasti vzájemné komunikace a informovanosti, 

- v oblasti prevence a zmírnění dopadů rizikového chování u dětí 

a školní mládeže, 

- v oblasti prevence špatných zdravotních návyků a postojů, 

- v oblasti integrace zdravotně postižených osob, 

- v oblasti mezigeneračního setkávání občanů Havířova, 

- v oblasti medializace.   

Realizátoři SmH, PO, NNO, zástupci ZŠ, SŠ a VŠ 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• efektivnější přenos informací a tím i rychlé řešení některých situací, 

• navázání bližší komunikace se zákonnými zástupci dětí, 

• efektivní rozdělení rolí (kompetencí zúčastněných) při práci 

s rodinou, 

• aktivní spolupráce mezi resorty s cílem odbourávání negativních 

jevů ve společnosti, 

• využití nabídky přednášek ze strany poskytovatelů sociálních služeb 

a souvisejících aktivit pro školy, 

• prevence sociálně patologických jevů u dětí,  

• zvýšení povědomí dětí o sociální pomoci. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Režijní náklady 100 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 2.4 Mezioborová spolupráce se zdravotnictvím 

Popis opatření Opatření se zaměřuje na prohlubování mezioborové spolupráce  

v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit a celého resortu 

zdravotnictví na území města Havířova. Vzájemná spolupráce OSV, 

zdravotních služeb a NNO jako možnost společně a aktuálně reagovat 

na některé problémy klientů.  Naplnění opatření by spočívalo ve 

společném setkávání (Kulaté stoly) nad tématy spojujícími dané 

problémy, svolávání případových konferencí při řešení konkrétních 

situací či případů.  

Cílem je navázat užší spolupráci aktivním a konstruktivním způsobem 

mezi jednotlivými aktéry:  

- v oblasti vzájemné komunikace a informovanosti, 

- v oblasti předávání informací u navazujících úkonů s klientem, 

- v oblasti využívání návazných sociálních služeb, 

- v oblasti prevence špatných zdravotních návyků a postojů, 

- v oblasti integrace zdravotně postižených osob, 

- v oblasti zajištění zdravotní péče občanům v přechodné krizi, 
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- v oblasti možností zajištění terénní zdravotní péče pro chudé, 

- v oblasti medializace. 

Realizátoři SmH, PO, NNO, Nemocnice Havířov, Sanatorium Kochova, 

zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• efektivnější přenos informací, 

• aktivní spolupráce mezi resorty s cílem odbourávání negativních 

dopadů na klienty potřebující danou péči, 

• využití nabídky oboustranné odborné pomoci, 

• prevence sociálně patologických jevů u ohrožených skupin občanů. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Režijní náklady 100 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 2.5  Podpora organizacím prostřednictvím zvýhodněného pronájmu 

nebytových prostor 

Popis opatření Cílem opatření je podpora organizacím, které poskytují sociální služby 

a související aktivity občanům města Havířova, a to prostřednictvím 

zvýhodněného pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města 

za tzv. přijatelné nájemné. Případně také prostřednictvím jiných 

vlastníků nebytového či bytového fondu.  

Výše nájmu nebytových prostor bývá často úskalím pro vznik nové 

nebo rozšíření stávající sociální služby či související aktivity. 

Realizátoři SmH, vlastníci nebytového či bytového fondu 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• podpora poskytovatelů sociálních služeb, 

• podpora organizací poskytujících související aktivity.  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nerelevantní 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2023-2025 

Cíl 3 Case management 

Opatření 3.1 Případový týmový case management 

Popis opatření Vytvoření prostoru a podmínek pro případový case management. 

Klienti sociálních služeb často komunikují či spolupracují s různými 

subjekty a svou situaci opakovaně sdělují na více místech, ne vždy jsou 

schopni ji popsat stejně. V těchto situacích je vnímána potřeba 

efektivního vytvoření prostoru pro případové konference a mít je jako 

běžnou součást práce sociálních pracovníků napříč službami,  

a zainteresovanými institucemi města či státu. Takovýto případový case 

management v aplikaci aktivních týmů je moderní, efektivní a flexibilní 

nástroj pro řešení nepříznivých sociálních situací klientů. Iniciátorem 
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vyvstalého konkrétního případu může být člen kterékoli pracovní 

skupiny. Na základě tohoto podnětu bude určen sociální pracovník, 

jenž se stane klíčovým koordinátorem daného případu. 

Realizátoři SmH a všechny sociální služby a související aktivity napříč pracovními 

skupinami, zdravotnictví, školy, státní instituce ÚP, OSSZ, PMS 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• získání uceleného a nezkresleného přehledu o případu (kauze), 

• zjednodušení předávání informací mezi všemi stranami, 

• zajištění relevantnosti předávaných informací, 

• urychlení řešení každého případu včasnou intervencí, 

• získání ucelených kazuistik pro následná řešení případů. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2023-2025 

 

Tabulka 11 Průřezové cíle a opatření

Vlastní zpracování 
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Děti, mládež a rodina 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Děti, mládež a rodina 

4.2.1 Popis pracovní skupiny 

 Organizace Registrovaná soc. služba / související aktivita 

1. Armáda spásy v České republice, 

z.s. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Azylový dům pro rodiny 

Terénní programy Prevence bezdomovectví 

2. Dětské centrum PLUTO Odborné sociální poradenství 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  

3. Magistrát města Havířova, OSPOD Zadavatel  

4. Multigenerační centrum Lučina Související aktivita Volnočasové aktivity 

5. Slezská diakonie Intervenční centrum 

Poradna pro rodinu 

Související aktivita Program pro pěstounské rodiny 

6. Sociální služby města Havířova Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Související aktivita Služby pro pěstounské rodiny 

Související aktivita Bezplatné právní poradenství  

7. Úřad práce ČR, pracoviště Havířov Související aktivita IPS-volba povolání 

8. ZIP Zábava Informace Poradenství 

a pomoc 

Související aktivita Preventivní programy a 

volnočasové aktivity 
Tabulka 12 Seznam členů PS1 

Vlastní zpracování 

 



  

  47  

V pracovní skupině PS1 jsou začleněny výše uvedené organizace, jedná se o registrované 

sociální služby, a také o související aktivity, jež velmi vhodně tyto služby doplňují a jež jsou 

zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě v návaznosti na tuto cílovou skupinu.  

Výčet těchto organizací koresponduje s poskytováním služeb pro danou cílovou skupinu vyjma 

SOS dětských vesniček, které začaly svou registrovanou sociální službu v Havířově poskytovat 

od května 2022, stejně tak začaly v letošním roce s podporou pěstounských rodin v programu 

Přístav.  

 

4.2.2 Popis cílové skupiny 

Cílovými osobami jsou rodiny s dětmi, které se z nějakého důvodu ocitly v nepříznivé sociální 

a krizové situaci a nejsou schopny si samy pomoci, nedokážou samy své problémy řešit. Dále 

jsou to děti různého věku, které žijí v nevyhovujících podmínkách, či jsou svým prostředím 

ovlivňovány k nežádoucímu jednání, nebo potřebují aktivně a bezpečně vyplnit svůj volný čas. 

Cílovým tématem je vytvoření pevného zázemí pro podpoření funkčního rodinného systému 

v rámci poskytovaných služeb. Současně také pomoci dětem a mládeži, které mohou být 

negativně ovlivňovány v jejich osobnostním nastavení, či nevhodném okolním prostředí. 

Pomoci jim překonat jejich osobní krizi a navrátit zpět.  

Specifika a potřeby cílové skupiny 

Rodina je považována za nejdůležitější článek naší společnosti. Je prvním místem, ve kterém 

se děti učí lásce, úctě a respektu, v osvojování základních etických vzorců a vzorců chování. 

V rodinách, na které je zaměřena pomoc této pracovní skupiny, dochází nejčastěji k narušení 

nebo celkové ztrátě některé z jejich funkcí, výchovné, ochranitelské, ekonomické, emocionální, 

socializační či k ztrátě rodičovských kompetencí. Rodina pak nedokáže vytvořit podnětné 

a bezpečné prostředí pro růst a vývoj dětí, je špatně zvládán provoz domácnosti, členové rodiny 

chaoticky fungují, chybí rodinná autorita, hůře se řeší rodinné konflikty nebo dochází k rozpadu 

rodinného systému jako takového.  

Tyto ne zcela funkční rodiny pak hledají pomoc u odborníků, aby jim pomohli s řešením jejich 

stávající krizové situace. Pomoc může být poskytnuta např. prostřednictvím: 

• vyhledání vhodného bydlení, krizového ubytování, 

• pomoc s oddlužením, 

• terapeutická pomoc s nabytím rodičovských kompetencí, 

• pomoc s výchovnými problémy jejich dětí, 
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• nabídky pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, 

• hledání ochrany a možnosti řešení v případech řešení domácího násilí apod. 

Kromě rodiny pracuje tato skupina i s problematikou týkající se nezletilých dětí nejrůznějšího 

věku. Nejčastěji se jedná o děti, které řeší: 

• problematický vztah ve své rodině, 

• špatné školní výsledky, 

• šikanu, 

• týrání a zneužívání, 

• kriminalitu a své kriminální jednání, 

• aktivní trávení volného času. 

Tyto děti jsou považovány za ohrožené, a to z důvodu jejich vyloučení z rodiny nebo kolektivu, 

ale i na základě jejich patologického chování vůči ostatním či zdravotního omezení. Velmi 

často pak dochází k sociálnímu selhání těchto dětí i v dospělosti. Nejčastěji pak vyhledávají 

pomoc v podobě bezpečných volnočasových aktivit, poradenství či z nabídky terapie. Velkou 

cenu pro ně má vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém mohou zažít své pocity úspěchu 

a poznat své vlastní možnosti a dovednosti. 

Dnešní postmoderní doba má vliv na rodinné prostředí, na kulturu a filosofii rodiny. 

V současné rodině dochází k posouvání hodnot a ztrátě osobního kontaktu. Děti, které vyrůstají 

v dnešní společnosti, snadno nabývají dojmu, že něco „mít“ je důležitější než někým „být“. 

Cílem stále zůstává princip a podpora aktivit pro zdravé fungování rodiny, aktivit směřujících 

k udržení a posílení stávajících či získání nových rodičovských kompetencí.  

4.2.3 Základní statistický přehled o sociálních službách PS1 k 1.1.2022   

Registrované sociální služby v roce 

2021 s místem poskytování služby 

v Havířově = zařízení služby se 

nachází v Havířově  

Počet 

služeb 

Počet 

uživatelů 

Počet 

neuspokojených 

zájemců 

z kapacitních 

důvodů  

Celkem 

náklady  

v Kč 

Odborné sociální poradenství 

Slezská diakonie 

Sociální služby města Havířova 

Dětské centrum Pluto 

3 

 

 

 

 

325 

143 

0 

 

0 

0 

0 

 

1 242 692 

1 565 490 

0 

Intervenční centrum 

Slezská diakonie 

1 

 

 

214 

 

0 

 

2 454 600 

Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež 

Armáda spásy 

1 

 

 

100 

 

0 

 

1 828 187 

Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 

Armáda spásy 

Sociální služby města Havířova 

2 

 

 

 

 

 

44 

21 

 

 

0 

0 

 

 

2 043 806 

1 505 559 

 

Celkem 

 

7 

 

847 

 

0 

 

10 640 334 
Tabulka 13 Základní statistický přehled služeb o sociálních službách PS1 k 1.1.2022 

Zdroj: Analýzy poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 
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4.2.4 SWOT Analýza9 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• nadšení zainteresovaných pracovníků 

• praktičnost, účelovost 

• komplexnost, provázanost 

• multidisciplinarita 

• široká nabídka 

• pokrytí věkových kategorií - 0-18 

• podpora rodinného systému 

• osvěta náhradní rodinné péče 

• otevřenost 

• spolupráce-dobré a efektivní využití profesních 

vztahů-vím kam koho posílám 

• profesionalita, odbornost 

• snaha být efektivní  

• reakce na trendy-aktuálnost-návaznost na vývoj, 

reflexe na vývoj, potřeby 

• časová flexibilita 

• vzájemný respekt  

• znalost komunit 

• místní a časová dostupnost  

  

• osvěta náhradní rodinné péče 

• malé kapacity-odmítání uživatelů 

• administrativní zátěž 

• financování, výše prostředků, jednoleté období 

• fluktuace zaměstnanců 

• malé personální kapacity 

• udržitelnost pracovníků 

• slabá PR kampaň-finance, PR odborník 

• chybí startovací byty 

• neatraktivní nabídka zaměstnavatele 

• nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

• vysoký práh sociálního bydlení 

• dlouhé, nepružné, neprostupné schvalovací procesy 

• nedostatek prevence proti vyhoření zaměstnanců-

finance? benefity? 

• chybí komplexní krizový výcvik, sebezkušenostní 

výcvik, dlouhodobý dovednostní výcvik 

• téma cochemské praxe – motivace k práci s celým 

„rozbitým“ rodinným systémem, spolupráce se 

soudy   

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• vznik služby krizového typu-krizové lůžko 

• projektové aktivity 

• veřejné prezentace 

• sdílení příkladů dobré praxe, inovativních přístupů 

• multidisciplinarita  

• možná zahraniční spolupráce  

• možnost nastavení spolupráce se zdravotníky 

• uvedení do praxe téma sociálních bytů  

• spolupráce se školami 

• zvýšení PR kampaně s odborníkem  

• podpora města  

• partnerství s Heimstadem, MRA 

• dlouhé, nepružné, neprostupné schvalovací procesy 

• fluktuace zaměstnanců 

• vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků a s tím 

související finanční ohodnocení, neatraktivita oboru 

• chybí dostatek lidí s opravdovým zájmem pro 

sociální práci? Nebo jde o výši mezd? 

• malá informovanost veřejnosti o možnostech řešení 

své situace 

• služba - "zajeté koleje" 

• hrozba bezdomovectví u rodin 

• ovlivnění sociálních služeb z "politicky-expertního" 

hlediska 

• nepřipravenost na nové fenomény v souvislosti s 

mentalitou, tradicí, zvyklostí, příklad Ukrajina 

• chybějící finanční prostředky pro modernizaci, 

rozvoj, nové trendy, vzdělávání pracovníků  

• jednoleté financování 

• nedostatečná propojenost s praxí, mnoho 

teoretických výstupů, rozhodují o nás lidé bez 

znalostí praxe sociální oblasti 
Tabulka 14 SWOT analýza PS1, zdroj PS1, vlastní zpracování 

 
9 SWOT analýza definuje slabé stránky a silné stránky systému sociálních služeb a souvisejících aktivit, 

příležitosti k rozvoji a posílení systému a vymezení možných ohrožení fungování systému sociálních služeb. 

Smyslem je shrnutí vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících systém sociálních služeb a souvisejících aktivit. 
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4.2.5 Přehled cílů a opatření 

Cíl 4  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 4.1  Krizová pomoc ve formě krizového lůžka 

Cíl 5 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

Opatření 5.1  Personální navýšení – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Cíl 6 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 6.1  Asistované kontakty 

Opatření 6.2 Vyjednávání podmínek sociálního bydlení 

Cíl 7 Centrum pro rodinu 

Opatření 7.1 Vytvoření konceptu Centra pro rodinu 

 

Tabulka 15 Přehled cílů a opatření PS1 

Zdroj: PS1, vlastní zpracování 

 

Cíl 4 Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 4.1  Krizová pomoc ve formě krizového lůžka 

Popis opatření Toto opatření vyplývá z definovaných potřeb v rámci SWOT analýzy. 

Poukazuje na skutečnost, že v rámci města Havířova není služba pro 

osoby, které se ocitly v okamžité krizové situaci a kterou nedokážou 

vyřešit vlastními silami. Jedná se o okamžitou a na profesionální 

úrovni poskytovanou službu se specifiky krizové intervence tak, jak je 

definována v § 60 zákona o sociálních službách:  

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na 

přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci 

ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji 

nepříznivou sociální situaci vlastními silami. 

Nepříznivou situaci můžeme chápat případy, kdy se člověk nachází  

v ohrožení zdraví a života, nebo tak svou situaci vnímá, je pro něj 

akutní a neodkladná, vyžadující řešení tady a teď, např. týrané ženy, 

oběť trestného činu apod. Za takovouto pomoc lze považovat tzv. 

krizové lůžko.  

V Havířově poskytujeme službu krizové bydlení spolkem Portavita, 

které je plně vytíženo klienty s dobou pobytu 3-6 měsíců. Lze tedy 

uvažovat o doplnění této stávající služby.  

Služba Krizové pomoci obsahuje tyto základní činnosti:  

a) poskytnutí ubytování,  

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  

c) sociálně terapeutické činnosti,  

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 
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Realizátoři PO, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

Poskytnutí dosažitelné péče a zajištění bezpečí lidem, kteří se ocitnou 

v akutní krizové situaci a nejsou schopni ji sami zvládnout. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Potřeba odborných pracovníků: 

- sociální pracovník, s výcvikem kompletní krizové intervence (min. 

150 hod.)  

- ostatní odborný pracovník (psycholog, aj.), s výcvikem krizové 

intervence (min. 150 hod.)  

- pracovník přímé péče  

- pracovník nepřímé péče s možností vyjet do terénu ihned + zajištění 

nepřetržitého provozu.  

Dál viz model služby: https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/modely-

socialnich-sluzeb-1590/ V současné době není vyčíslená. 

Kurz „Výcvik krizové intervence“ v délce 150 hodin pro odborného 

sociálního pracovníka 25 000 Kč – jednorázově. 

Mzdové a režijní náklady sociálního pracovníka s možností vyjet do 

terénu ihned, vč. zajištění pracovní pohotovosti za 0,25 úvazku            

157 500 Kč / rok 

Mzdové a režijní náklady pracovníka přímé péče za 1,0 úvazku 

486 000 Kč / rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, NNO, SmH 

Termín realizace 2023–2025 

Cíl 5 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

Opatření 5.1  Personální navýšení – Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi 

Popis opatření Opatření spočívá v navýšení personální kapacity služby Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi o jednoho sociálního pracovníka 

na 1,0 úvazek. 

Cílem sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

je udržet nebo obnovit soběstačnost rodiny, pozitivně ovlivnit a 

upevnit celkovou stabilitu a funkčnost rodiny. 

Na základě požadavků sociálních pracovníků OSPOD a organizací, 

poskytujících služby rodinám s dětmi lze předpokládat zvyšující se 

počet rodin, které potřebují podporu této sociální služby v ambulantní 

a terénní formě. 

Realizátoři NNO, SmH 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• Navýšení klientské kapacity služby, její poskytnutí více rodinám 

• Zvýšení možnosti mapování chování dětí a mládeže 

      s důsledkem eliminace negativních sociálních dopadů  

• Zastupitelnost sociálního pracovníka 

https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/modely-socialnich-sluzeb-1590/
https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/modely-socialnich-sluzeb-1590/


  

  52  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů / rok 

Mzdové a režijní náklady 630 000,- Kč 

 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, NNO, SmH 

Termín realizace 2024 

Cíl 6 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 6.1  Asistované kontakty 

Popis opatření Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb o asistovaný styk 

dítěte s rodičem. Jde o nepřetržitou nabídku možnosti zprostředkování 

asistovaného styku rodiče s dítětem, a to jak v případech pouze  

u předání či převzetí dítěte rodičem, tak i v případech, kdy by kontakt 

rodiče s dítětem probíhal v neutrálním prostředí za přítomnosti 

sociálního pracovníka. 

Fáze: 

- příprava k realizaci – zpracování písemných materiálů pro rodiče 

(pohled psychosociální, právní, rodičovský, dětský), 

- vzdělávání pracovníků, zpracování pravidel spolupráce, 

- přípravná schůzka – PPR, OSPOD, rodič, příprava rodičů, 

příprava dítěte na setkání, 

- vlastní setkání, vyhodnocení a zpracování zprávy, ukončení 

spolupráce. 

Rozvoj bude spočívat v navýšení o 0,7 úvazku. 

Cílová skupina: 

rodiny s dětmi, které mají nařízený či doporučený asistovaný kontakt 

jak na základě rozhodnutí soudu, tak i ze strany OSPOD, ale i na 

základě vlastní dohody či potřeby. 

Plánovaný počet uživatelů za rok: 50. 

Plánovaný počet kontaktů za rok: 300.  

SmH deklarovalo potřebnost Asistovaných kontaktů již v předchozím 

komunitním plánu, nedošlo však k naplnění. 

Realizátoři NNO, OSPOD a další 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• Posílení rodičovských rolí,  

• Prevence syndromu zavrženého rodiče,  

• Ochrana dítěte,  

• Ochrana vztahu dítě versus rodič. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů / rok 

Mzdové a režijní náklady 470 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, NNO, SmH  

Termín realizace 2023–2025 
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Opatření 6.2 Vyjednávání podmínek sociálního bydlení 

Popis opatření Sociální bydlení je forma pomoci domácnostem, které si nedokážou 

zajistit bydlení svépomocí. Opatření spočívá v otevření vyjednávání 

mezi MMH, NNO a pronajímateli bytů o vhodných podmínkách 

sociálního bydlení, tak aby splňovalo základní principy sociálního 

bydlení dle Koncepce sociálního bydlení v ČR, vymezení povinností 

jednotlivých aktérů sociálního bydlení, práce na odstraňování bariér 

při udržení a získání bydlení (zadluženost), zajištění dostatku nástrojů 

v oblasti prevence ztráty bydlení (rozvoj terénní práce). 

V Havířově mají možnost na základě mimořádného přidělení bytu 

získat bydlení klienti sociální služby Prevence bezdomovectví, 

v rámci tzv. prostupného bydlení. Klienti, kteří získají takto přidělený 

byt, jsou i nadále v péči sociálního pracovníka, čímž je eliminováno 

nebezpečí vzniku dluhů či dalších sociálně negativních jevů. 

Realizátoři MMH, NNO, pronajímatelé bytů 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zvýšení dostupnosti prostupného bydlení, 

• zajištění prostupného bydlení pro potřebné klienty, 

• snížení počtu osob bez domova, 

• prevence ztráty bydlení, eliminace možného bezdomovectví, 

• omezení rozšiřování vyloučených lokalit.  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0,- 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní  

Termín realizace 2023–2025 

Cíl 7 Služby pro rodinu 

Opatření 7.1  Vytvoření konceptu Služeb pro rodinu 

Popis opatření Záměrem je vytvoření konceptu (modelu) pro zřízení Centra pro 

rodiny s dětmi na území města Havířova, a to vzhledem k současné 

roztříštěnosti systému a neprovázanosti služeb pro rodiny s dětmi. 

Koncepční dokument by přispěl k rozvoji komplexních služeb pro 

podporu a péči dětí a jejich rodin na jednom místě (tzv. pod jednou 

střechou). Mohlo by dojít k propojení služeb pobytových, terénních  

a ambulantních. V zařízení by působil multidisciplinární tým 

odborníků složený ze sociálních, psychologických i pedagogických 

profesí a dalších podle potřeby cílové skupiny a rodinám by byla 

poskytována socioterapeutická podpora s využitím technik mediace  

a rodinné terapie. Cílem práce centra by bylo zlepšit okamžitou situaci 

dítěte a podpořit dítě ve zvládnutí obtížné situace, posilovat rodičovské 

kompetence a zlepšovat rodinné vztahy a tím předcházet umístění 

dítěte do ústavní výchovy. Koncepční materiál by byl podkladem pro 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bydlen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1cnost
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následnou realizaci těchto služeb na území města Havířova, 

eventuálně pro zapojení do některého z dotačních titulů MPSV.  

Aktivity k vytvoření koncepce: 

- výběr zhotovitele dokumentu – DPP (cca 300 h) – ve spolupráci se 

všemi zainteresovanými subjekty  

- návštěvy zařízení podobného typu po ČR, nebo v zahraničí za 

účelem sdílení dobré praxe a následné zapracování do materiálu 

- kulaté stoly, pracovní skupina. 

Realizátoři SmH, NNO, Dětské centrum Pluto, MSK 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

Poskytované služby na jednom místě  

• Komplexní propojenost a návaznost služeb pro rodiny s dětmi   

• Prevence před dopady umístění dítěte mimo jeho rodinu  

• Práce s celým rodinným systémem 

• Sdílení dobré praxe 

• Posilování rodičovských kompetencí (dovedností) 

• Rozvoj cochemské praxe 

• Preventivní volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi  

• Terapeutické aktivity 

• Sdílení odborníků 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Mzda 300 hod (DPP) – 90 000 Kč za dané období 

Pracovní skupina: návštěvy obdobných zařízení, náklady nelze předem 

vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, SmH, MSK 

Termín realizace 2023–2024 

 

Tabulka 16 Cíle a opatření PS1 

Zdroj: PS1, vlastní zpracování 
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Osoby 

se zdravotním postižením 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Osoby se zdravotním postižením 

4.3.1 Popis pracovní skupiny 

 Organizace Registrovaná soc. služba / související aktivita 

1. ADAM – Autistické děti a my z. s. Související aktivita Socializace a aktivizace 

dětí s autismem a jejich rodin 

2. ADRA, o.p.s. Související aktivita Dobrovolnictví 

3. Apropo Související aktivita Socializace a aktivizace 

osob s tělesným postižením 

4. Benjamín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 

5. Centrum služeb pro neslyšící 

a nedoslýchavé o.p.s. 

Tlumočnické služby 

6. DUHA senior s.r.o. Pečovatelská služba 

7. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel 

dětí s postižením 

Související aktivita Socializace a aktivizace 

dětí s postižením a jejich rodin 

8. INNA z.s. Havířov, onkologická 

organizace 

Související aktivita Aktivizace onkologických 

pacientů 

9. Magistrát města Havířova, odbor 

sociálních věcí 

Zadavatel  

Související aktivita Rekondičně ozdravné 

pobyty osob se zdravotním postižením 

10. Podané ruce Frýdek Místek, z. s. Osobní asistence 

Související aktivita Canisterapie 
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11. SANTÉ – centrum ambulantních 

a pobytových sociálních služeb 

Denní stacionář 

Chráněné bydlení 

Odlehčovací služba 

12. Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením 

13. Sociální služby města Havířova  Odborné sociální poradenství 

Odlehčovací služba 

Raná péče 

14. Slezská diakonie, RÚT Sociální rehabilitace 

15. Společnost pro podporu lidí 

s mentálním postižením v ČR, z.s. 

Související aktivita Socializace a aktivizace 

dětí s mentálním a kombinovaným postižením 

a jejich rodin 

16. Společnost pro ranou péči Ostrava Raná péče 

17. Úřad práce ČR, pracoviště Havířov Související aktivita Příspěvek na péči a dávky 

pro osoby se zdravotním postižením 

18. Svaz postižených civilizačními 

chorobami v České republice, z.s.   

Související aktivita Kardio Havířov pro osoby 

s civilizačními chorobami 
Tabulka 17 Seznam členů PS2 

 

V pracovní skupině PS2 jsou začleněny výše uvedené organizace, jedná se o registrované 

sociální služby a také o související aktivity, jež velmi vhodně tyto služby doplňují a jež jsou 

zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě v návaznosti na tuto cílovou skupinu.  

Výčet těchto organizací koresponduje s poskytováním služeb pro danou cílovou skupinu.  

 

4.3.2 Popis cílové skupiny 

Zdravotní postižení významně ovlivňuje život jedince a jeho blízkých. Klade na všechny 

značné nároky a často přináší sociální handicap, který může vést až k sociálnímu 

vyloučení.  Zdravotně postižení jsou skupinou se specifickými potřebami. 

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením se zaměřuje na řešení problematiky osob: 

• s mentálním postižením,  

• s tělesným postižením,  

• s kombinovaným postižením,  

• se zrakovým a sluchovým postižením,  

• s duševním a psychickým postižením,  

• s autismem, civilizačními chorobami, a to všech věkových kategorií.  

Na pravidelných jednáních pracovní skupiny se schází zástupci z řad poskytovatelů, zadavatelů 

a uživatelů sociálních služeb. Zájmy uživatelů služeb ve skupině zastupují rovněž pečující 

osoby a zákonní zástupci. Vzhledem k tomu, že osoby s různým druhem postižení mají 
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z důvodu svého onemocnění různé požadavky na sociální služby a návazné aktivity, tvoří 

členové poměrně velkou nehomogenní skupinu.   

Cílem pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením je pokrýt měnící se individuální 

potřeby jednotlivých osob, které se liší mírou jejich postižení a soběstačnosti, pomáhat 

pečujícím osobám, zlepšovat začlenění osob s postižením do společnosti, odstraňovat bariéry 

sociální i architektonické, zajistit informovanost i podporu. 

Při koncipování sociálních služeb i navazujících aktivit je třeba vycházet z respektování 

specifických potřeb uživatelů služeb s cílem:  

• zajistit dostupnost terénních, ambulantních i pobytových forem sociálních služeb zejména 

rozšířením kapacit terénní a pobytové služby,  

• zajistit podporu pečujícím osobám, které se starají o seniory,  

• zajistit dostupné informace veřejnosti o nabídkách sociálních služeb a souvisejících aktivit, 

• podpořit mezioborovou spolupráci (zejména se zdravotnickým sektorem a Úřadem práce),  

• zajistit podporu a rozvoj subjektů zajišťujících volnočasové aktivity.  

 

4.3.3 Základní statistický přehled o sociálních službách PS2 k 1.1.2022  

Registrované sociální služby v roce 

2021 s místem poskytování služby 

v Havířově = zařízení služby se 

nachází v Havířově 

Počet 

služeb 

Počet 

uživatelů 

Počet 

neuspokojených 

zájemců o službu 

z důvodu 

kapacity 

Celkem náklady  

v Kč 

Odborné sociální poradenství 

Sociální služby města Havířova RaD 

1 

  

 

61 

 

0 

 

1 950 757 

Odlehčovací služby 

Sociální služby města Havířova RaD 

SANTÉ  

2 

 

  

 

22 

7 

 

0 

1 

 

1 716 942 

834 270 

Denní stacionáře 

SANTÉ Čelakovského 

SANTÉ Lipová 

SANTÉ MIKADO 

3 

 

 

  

 

19 

23 

58 

 

3 

0 

0 

 

7 472 476 

6 048 926 

12 737 011 

Chráněné bydlení 

SANTÉ 

1 

  

 

31 

 

6 

 

10 156 083 

Raná péče 

Sociální služby města Havířova RaD 

1 

 

 

21 

 

0 

 

406 155 

Domov pro osoby se zdrav. postižením   

Benjamin 

1 

  

 

26 

 

10 

 

31 286 254 

Sociální rehabilitace 

Slezská diakonie RÚT 

1 

  

 

34 

 

0 

 

2 163 460 

Celkem 10 302 19 74 772 334 
 
Tabulka 18 Základní statistický přehled o sociálních službách pro PS2 k 1.1.2022 

Zdroj: Analýza poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 
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4.3.4 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Široká síť poskytovatelů sociálních 

služeb a souvisejících aktivit 

• Kvalita, dostupnost a spolupráce mezi 

sociálními službami 

• Prevence nádorových onemocnění u 

žáků ZŠ, SŠ a dospělé populace, dobrá 

spolupráce ve smyslu osvěty 

• Výborná spolupráce s Adrou v rámci 

dobrovolnictví 

 

• Chybí kapacita sociální služby 

pro osoby s duševním onemocněním 

• Nevčasná a nedostatečná informovanost 

klientů o možnostech využití sociálních 

služeb především terénních 

• Chybí DOZP pro osoby od 19 let věku 

s mentálním nebo kombinovaným 

postižením 

• Nedostatečná prevence o duševním 

zdraví na ZŠ a SŠ 

• Nedostatek sociálních služeb pro 

duševně nemocné 

 

Příležitosti Ohrožení/hrozby 

• Využití moderních komunikačních 

technologií (Facebook, Instagram) 

v rámci propagace a informací o 

sociálních službách a souvisejících 

aktivitách  

• Zlidštění přístupu ke klientům v přímé i 

propagační komunikaci, méně 

formálních a odborných výrazů 

• Propagace sociálních služeb a 

souvisejících aktivit ve zdravotnických 

zařízeních (TV spoty v čekárnách) 

• Podpora svépomocných skupin pro 

osoby s duševním onemocněním 

• Sociálně aktivizační terapeutická sezení 

pro duševně nemocné 

• Mezioborová spolupráce (školství, 

zdravotnictví a sociální oblast) 

 

• Nízká finanční a celková podpora NNO 

a soukromých sociálních služeb 

• Velká fluktuace pracovníků v sociálních 

službách 

• Nepříznivá sociodemografická prognóza 

– stárnutí populace, přibývá 

osamocených seniorů se zdravotním 

omezením 

• Nedostatek pracovních příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením 

• Velký nedostatek a odliv odborných 

kvalifikovaných pracovníků v sociálních 

službách/sociálních pracovníků 

• Ukončení reformy psychiatrické péče 

pro Havířov 

• Nárůst inflace, zvyšování cen, snižování 

platební schopnosti obyvatel  

 
Tabulka 19 SWOT analýza PS2,  

Zdroj: PS2, vlastní zpracování 
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4.3.5 Přehled cílů a opatření 

Cíl 8 Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 8.1  Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Cíl 9 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Opatření 9.1 Navýšení kapacity sociální rehabilitace RÚT 

Cíl 10  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 10.1  Podpora vzniku pracovních příležitostí 

Opatření 10.2 Podpora samostatného bydlení pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

Opatření 10.3 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér 

 

Tabulka 20 Přehled cílů a opatření PS2 

Zdroj: PS2, Vlastní zpracování 

 

Cíl 8  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 8.1  Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Popis opatření V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují sociální 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zdravotního postižení, věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. 

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním, případně v kombinaci 

s tělesným postižením od 19 let věku. Plánovaná kapacita služby je 15 

klientů. 

Opatření bylo deklarováno již v předchozím komunitním plánu, avšak 

nedošlo k jeho naplnění. 

Realizace bude spočívat ve dvou možných variantách: 

A) výstavbou nového objektu DS na pozemku města Havířova s 

plánovaným financováním MSK jako příspěvkovou organizací 

kraje. Nově vybudovaný objekt by mohl být kombinací DS 

(domov pro seniory) a DZR (domov se zvláštním režimem, 

případně ještě DOZP (domov pro osoby se zdravotním 

postižením).  

Jednalo by se o přesahové opatření, týkající se rovněž cílové skupiny 

seniorů. 

B) rekonstrukcí vhodného vytipovaného objektu ve vlastnictví města, 

např. na ul. Lipová 618/12, který bude na jaře 2023 uvolněn, či jiný 

vhodný objekt.  

Realizátoři SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• podpora pečujících osob, které v domácím prostředí pečují 

o svého člena domácnosti, 

• umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě,  
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• umožnění pečující osobě nechat se ošetřit či hospitalizovat 

v nemocničním či lázeňském zařízení.  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Náklady vycházejí ze stávajících nákladů služby chráněného bydlení. 

Není nutné navyšovat personální obsazení, službu zajistí současný 

personál. Předpokládané náklady na 1 lůžko/rok jsou vyčísleny 

na 390 000 Kč. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, MPSV, MSK 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 9 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

Opatření 9.1. Navýšení kapacity sociální rehabilitace RÚT 

Popis opatření Sociální rehabilitace je sociální služba směřující k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním návyků 

a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných 

činností alternativním způsobem využívajícím zachované schopnosti, 

potenciály a kompetence.  

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let věku s chronickým duševním 

onemocněním. 

Služba je poskytována převážně terénní formou a částečně 

ambulantně.  

Za dobu, kterou na území města sociální rehabilitace působí, bylo 

zjištěno velké vytížení této služby, nyní se potýkající s nedostatečným 

personálním obsazením. Tato služba by měla mít do budoucna 

navýšenou personální kapacitu max. o 1,3 úvazek. 

S navýšenou kapacitou se počítá i s další aktivitou služby, kterou 

budou „sociálně-terapeutická sezení“, jejichž cílem je skupinová práce 

s chronicky duševně nemocnými vč. aktivizace sociálních vztahů. 

V případě dobré praxe s touto aktivizací je možno v dalším období 

uvažovat o sociálně terapeutických dílnách pro aktivizaci pracovních 

návyků. 

Je žádoucí zajistit také návazné aktivity pro osoby s duševním 

onemocněním. 

Realizátoři NNO, PO, MSK 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• podpora osob s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet 

dovednosti potřebné v běžném životě (v oblasti bydlení, 

zaměstnání, vzdělávání, ve vztazích…),  

• poskytnutí služby v přirozeném domácím prostředí 

• aktivizace člověka s chronickým duševním onemocněním 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Mzdové a režijní náklady 820 000,- Kč 

Pronájem vhodné místnosti pro skupiny 100 000 Kč 
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Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, MZ, MSK, SmH, SF EU 

Termín realizace 2023-2025 

Cíl 10  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 10. 1 Podpora vzniku pracovních příležitostí  

Popis opatření Opatření bylo deklarováno již v minulém komunitním plánu, ale 

nedošlo k jeho naplnění. 

Toto opatření směřuje k podpoře a rozvoji pracovních příležitostí 

(podpora sociálního podnikání, podporovaného zaměstnávání) a k 

integraci pro osoby se zdravotním postižením. Cílem opatření je mimo 

jiné vytvořit sociální podnik. 

Cílová skupina: 

- osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 

- osoby s chronickým duševním onemocněním, 

- osoby s tělesným postižením 

Realizátoři SmH, NNO, ÚP, PO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• vznik pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 

• integrace osob se zdravotním postižením. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením jsou 

podporovány ze strany města prostřednictvím dotací. 

Náklady na vznik nového sociálního podniku pro osoby se zdravotním 

postižením nelze předem vyčíslit. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH a další 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 10.2 Podpora samostatného bydlení pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

Popis opatření Opatření směřuje k podpoře a hledání možností či zdrojů k zajištění 

samostatného bydlení pro osoby s lehkým nebo středně těžkým 

duševním postižením, kteří chtějí a jsou schopni žít co nejvíce 

samostatně. Většinou se jedná o nízkopříjmové osoby, ke kterým by 

docházela terénní služba sociální rehabilitace. 

Cílová skupina: dospělí lidé opouštějící ústavní léčbu či chráněné 

bydlení. 

Realizátoři SmH, MRA, Heimstaden 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• aktivizace chronicky nemocných pacientů 

• vedení k samostatnosti 

• integrace chronicky nemocných do běžné společnosti 

• eliminace stigmatizace duševně nemocných 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

0 Kč 



  

  62  

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 10.3 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér 

Popis opatření Toto opatření bylo plněno průběžně již v minulém komunitním plánu. 

Vzhledem k tomu, že bezbariérovost prostředí je důležitým faktorem 

pro posuzování kvality života nejen u osob se zdravotním postižením, 

ale i u těch, kteří mají dočasně omezenou schopnost pohybu, je nutno 

toto opatření i nadále realizovat.  

Bezbariérové prostředí je důležité především z hlediska aktivního 

začlenění jedince do společnosti. Cílem opatření je podporovat 

aktivity, které vedou k začlenění osob se zdravotním postižením  

do společnosti.  

Opatření spočívá v: 

- odstraňování bariér v prostředí, 

- podpoře bezbariérového bydlení, 

- podpoře bezbariérové dopravy, 

- odstraňování sociálních bariér, 

- podpoře aktivizačních činností, 

- podpoře integračních aktivit, 

- zavedení předčítací technologie na webových stránkách. 

Realizátoři SmH, NNO, PO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

- zlepšení kvality života obyvatel, 

- prevence před sociálním vyloučením, 

- zlepšení bytové problematiky a dopravní dostupnosti pro osoby 

se zdravotním postižením, 

- integrace a aktivizace osob se zdravotním postižením 

do společenského života 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit 

 

 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2023-2025 

 
Tabulka 21 Cíle a opatření PS2 

Zdroj: PS2, vlastní zpracování 
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Senioři 
 

 

 

 

 

 

 

4.4. Senioři 

4.4.1 Popis pracovní skupiny 

 Organizace Registrovaná soc. služba/ související aktivita 

1. ADRA, o.p.s Související aktivita Dobrovolnictví 

2. Anděl strážný, z.s. Tísňová péče 

3. Armáda spásy v České republice, z.s. Sociální a aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením 

4. Centrum volnočasových aktivit Související aktivita Volnočasové aktivity 

pro seniory 

5. Domov seniorů Havířov (středisko Helios) Domov se zvláštním režimem 

6. Domov seniorů Havířov (středisko Luna) Domov pro seniory 

7. DUHA senior s.r.o. Pečovatelská služba 

8. Charita Český Těšín Sociální a aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením 

9. Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. Pečovatelská služba 

10. Magistrát města Havířova, odbor sociálních 

věcí  

Zadavatel  

Související aktivita Kluby seniorů 

11. Podané ruce, z.s Osobní asistence 

12. RAMONA senior o.p.s Osobní asistence 

13. SeneCura Senior Centrum HŠH a.s. Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

14. Senior asistent Související aktivita 

15. Sociální služby města Havířova Pečovatelská služba 

16. Veřejnost  
Tabulka 22 Seznam členů PS3, vlastní zpracování 
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V pracovní skupině PS3 jsou začleněny výše uvedené organizace, jedná se o registrované 

sociální služby, a také o související aktivity, jež velmi vhodně tyto služby doplňují a jež jsou 

zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě v návaznosti na tuto cílovou skupinu.  

Výčet těchto organizací koresponduje s poskytováním služeb pro danou cílovou skupinu, 

vyjma obou mobilních hospiců, které v Havířově poskytují své služby (Andělé stromu života a 

Mobilní hospic Ondrášek). 

Senior doprava 

Jako zcela samostatnou související aktivitu je třeba uvést Senior dopravu, jež na území města 

Havířova funguje pro havířovské seniory od ledna 2017. Jejím provozovatelem je Oblastní 

spolek Českého červeného kříže Karviná. Osobní přepravu mohou osoby starší 75 let využít 

pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven nebo úřadů státní správy či 

samosprávy. Služba je určena především pro seniory, kteří potřebují odvoz a doprovod k lékaři, 

nemají nárok na sanitní vozidlo, mají daleko na autobusovou zastávku a pro ty, kteří se bojí či 

nezvládají cestovat MHD. Služba je cenově velmi přístupná, jedna jízda 20 Kč a v případě, že 

osoba potřebuje doprovod, má doprovod jízdu zdarma. Řidič je proškolený z předlékařské první 

pomoci a asistenčních služeb, ve vozidle je nadstandardně vybavená lékárnička.  

 

4.4.2 Popis cílové skupiny 

Za seniory jsou dle základních charakteristik považovány osoby ve věku 65 a více let. 

Z hlediska potřeby péče si zvláštní pozornost zaslouží osoby starší 80 let, kde s přibývajícím 

věkem přibývá i závislost na péči druhé osoby. Není pochyb o tom, že česká populace stárne, 

stejně tak obyvatelé města Havířova. Stále se prodlužuje délka dožití a zároveň 

se ve společnosti zvyšuje i podíl starších osob. Toto prodlužování délky života s sebou přineslo 

i řadu negativních aspektů, zejména nárůst chronických onemocnění, zvyšující se závislost až 

úplná nesoběstačnost seniorů. Pro tento fakt se i přiměřeně zvyšují nároky na poskytované 

služby, zejména sociálně zdravotní péče, s cílem zabezpečit přiměřený komfort ve stáří.  

Cílovou skupinu vyžadující sociální služby, podporu či pomoc tvoří:  

• osoby v seniorském věku žijící ve svém přirozeném domácím prostředí nebo pobytové 

sociální službě z důvodu věku či snížené soběstačnosti,  
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• osoby v seniorském věku vyžadující pomoc z důvodu zdravotního postižení, změny 

zdravotního stavu nebo snížených schopností, např. v důsledku oslabení svých 

kognitivních (poznávacích) funkcí nebo chronického duševního onemocnění. 

Tyto osoby vyžadují podporu, pomoc či péči v různých oblastech každodenního života. 

Zejména v oblasti zajištění své sebeobsluhy či chodu domácnosti, včetně pomoci udržování 

kontaktu s vnějším společenským prostředím, posílení soběstačnosti nebo ubytování.  

Smyslem poskytovaných služeb je především přiblížení života ve stáří, podporovaného 

službami, normálnímu životu. Aktuální trend v novodobém pojetí sociálních služeb je snaha 

udržet seniory co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí a změna způsobu organizace 

služeb pro ně tak, aby naplňovaly individuální potřeby seniora a podporovaly jeho soužití 

s okolní komunitou. I při požadavku na zkvalitnění služeb bude však určitý podíl starých lidí 

potřebovat pobytovou formu péče. S ohledem na nárůst počtu starších osob význam rodiny 

právě v kontextu zmíněných aspektů sílí. Rodina je významnou součástí společenské 

mikrostruktury, která poskytuje péči a ochranu svým členům, zvláště v obdobích, kdy nejsou 

schopni se o sebe postarat. 

Při koncipování sociálních služeb i navazujících aktivit je třeba vycházet z respektování 

specifických potřeb uživatelů služeb s cílem:  

• zajistit dostupnost terénních, ambulantních i pobytových forem sociálních služeb zejména 

rozšířením kapacit terénní a pobytové služby,  

• zajistit podporu pečujícím osobám, které se starají o seniory,  

• zajistit dostupné informace veřejnosti o nabídkách sociálních služeb a souvisejících aktivit, 

• podpořit mezioborovou spolupráci (zejména se zdravotnickým sektorem a Úřadem práce),  

• zajistit podporu a rozvoj subjektů zajišťujících volnočasové aktivity.  

Za významnější faktor ovlivňující i do budoucích let zvýšenou potřebu čerpání sociálních 

služeb lze považovat vedle demografických prognóz i faktor změn v životním stylu lidí. 

V oblasti služeb sociální péče i navazujících služeb půjde o zvyšování kvality života, zvyšování 

příjmové situace příjemců důchodů a jejich zájmu přijímat takové sociální služby, které 

usnadňují jejich život, napomáhají prodlužovat jejich soběstačnost, pomáhají je aktivizovat. 

Senioři budou usilovat o prožívání kvalitního života i v pokročilém věku, který bude 

v závislosti na individuálních potřebách podporován sociálními službami právě v jejich 

domácnosti.  

Rizika, která i do dalších let budou ovlivňovat zvýšenou spotřebu sociálních služeb, tvoří: 
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• nárůst počtu osob nad 80 let (včetně rizika zvyšující se závislosti klientů na poskytované 

službě), 

• zvýšený podíl osamělých seniorů, kteří by v případě absence péče byli ohroženi na životě, 

• seniorské dvojice (kdy jeden je odkázán na péči, a druhý partner není schopen vzhledem k 

věku i zdravotnímu stavu svépomocí zajistit odpovídající péči), 

• zvýšený počet osob s demencí, 

• nepřipravenost rodin na stáří. 

 

4.4.3 Základní statistický přehled o sociálních službách PS3 k 1.1.2022 

Sociální služby v roce 2021 s místem 

poskytování služby v Havířově = 

zařízení služby se nachází v Havířově 

Počet 

služeb 

Počet 

uživatelů 

Počet 

neuspokojených 

zájemců o 

službu z 

důvodu 

kapacity 

Celkem náklady  

v Kč 

Pečovatelská služba 

Sociální služby města Havířova 

Komplexní domácí péče Hestia 

DUHA senior 

3 

 

 

  

 

504 

47 

52 

 

0 

0 

0 

 

30 106 484 

nespecifikováno 

716 661 

Odlehčovací služby 

Sociální služby města Havířova 

Komplexní domácí péče Hestia 

2 

 

  

 

145 

0 

 

55 

0 

 

13 214 162 

0 

Denní stacionáře 

Sociální služby města Havířova 

1 

  

 

55 

 

0 

 

6 114 937  
Domovy pro seniory 

Domov seniorů Havířov 

SeneCura 

2 

 

  

 

229 

45  

 

546 

0  

 

110 973 606 

14 970 479 

Domovy se zvláštním režimem 

Domov seniorů Havířov 

SeneCura 

2 

 

  

 

107 

132 

 

116 

0 

 

66 212 428 

44 911 437 

SAS pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením 

Armáda spásy 

Charita Český Těšín 

2 

 

 

  

 

 

19 

16 

 

 

0 

0 

 

 

1 651 247 

365 559 

Odborné sociální poradenství 

Sociální služby města Havířova 

1 

  

 

1 812 

 

0 

 

699 356 

Osobní asistence 

RAMONA senior 

1 

 

 

11 

 

2 

 

1 720 320 

Celkem  14 3174 719 291 656 676 
Tabulka 23 Základní statistický přehled o sociálních službách PS3 k 1.1.2022 

Zdroj: Analýza poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 
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4.4.4 SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Široká a navzájem provázaná síť 

sociálních služeb 

• Dobrá spolupráce mezi sociálními 

službami navzájem 

• Široká škála volnočasových aktivit 

pro seniory (CVA, aktivní kluby a 

spolky, Multigenerační centrum Lučina, 

Denní stacionář při SSmH) 

• Dobrovolnictví ve větší šíři (v 

domácnostech, v zařízeních i jako 

doprovod klientů) 

 

• Nedostatečná kapacita Domova 

se zvláštním režimem a Domova pro 

seniory 

• Neexistence služby 

pro gerontopsychiatrické pacienty 

• Chybějící pobytové zařízení pro seniory 

a rodinné příslušníky (senior a osoba 

se zdravotním postižením/dítě) 

• Neproškolení taxikáři ve spojitosti 

s dopravou seniorů (privátní taxislužby) 

• Nedostatečná či nesprávná 

informovanost občanů o nabídce 

sociálních služeb (občané se nevyznají 

v odborných názvech služby) 

• Nespolupráce se zdravotnictvím 

s ohledem na důraz a možnosti terénních 

služeb před možností pobytových 

zařízení 

Příležitosti Ohrožení/hrozby 

• U senior dopravy rozšíření služby a 

snížení věkové skupiny již od 65 let 

• Pořádání besed o možnosti využití 

sociálních služeb, např. kluby, školy 

• Zvýšení informovanosti široké 

veřejnosti o možnosti využití sociálních 

služeb na Veletrhu 

• Podpora terénních služeb  

• Podpora vzniku svépomocných skupin 

• Vybudování edukační místnosti pro 

neformální pečující 

• Možnost zaměstnávat občany Ukrajiny, 

podmíněno absolvováním kurzu českého 

jazyka 

 

• Nedostatek financí (dotace, donátoři) 

• Legislativa – odborné poradenství je pro 

určité věkové skupiny 

• Nedostatek personálů, pracovníků 

v sociálních službách (osobní asistence, 

terénní i pobytové služby) 

• Nespolupráce okolních obcí v rámci 

sociálních služeb, 

• Vzrůstající finanční problémy, zadlužení 

klientů s navyšujícími se cenami energií 

• Bezbariérovost prostředí (komunikace 

mezi organizacemi) 

• Nepříznivá sociodemografická prognóza 

• Rostoucí počet osob, kteří pečují o 

seniory rodiče ve společné domácnosti, 

avšak bez využití terénních sociálních 

služeb (z důvodu citových vazeb a 

financí, kdy osoby s PnP a důchodem 

zajišťují větší příjem pro domácnost, ale 

nevyužívají terénní soc. služby, často na 

úkor opečovávaného seniora) 
Tabulka 24 SWOT analýza PS3 

Zdroj: PS3, vlastní zpracování 
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4.4.5 Přehled cílů a opatření 

Cíl 11 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Opatření 11.1  Domov pro seniory 

Opatření 11.2  Domov se zvláštním režimem 

Opatření 11.3  Podpora terénních služeb 

Cíl 12 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 12.1  Služby pro neformálně pečující 

Opatření 12.2 Zefektivnění provozu Senior taxi 

Opatření 12.3 Podpora vzniku svépomocných skupin 

Opatření 12.4 Bezpečnost osamělých seniorů  

 
Tabulka 25 Přehled cílů a opatření PS3 

Zdroj: PS3, vlastní zpracování 

 

Cíl 11 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

Opatření 11.1  Domov pro seniory 

Popis opatření Domov pro seniory je pobytová služba určená seniorům starším 65 let, 

kteří z důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu či 

tíživé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Vzhledem k demografickému vývoji populace v Havířově vyplývá 

potřebnost rozšíření kapacity služby domova pro seniory. Středisko 

Luna eviduje k 1. 1. 2022 celkem 546 žádostí. Z výše uvedeného počtu 

žádostí je cca dvě desítky havířovských žadatelů umístěno v jiných 

pobytových zařízeních mimo město a mají zájem o přestěhování zpět 

do Havířova, neboť zde mají své rodiny a známé.  Na středisku Luna 

jsou rovněž umístění uživatelé (cca 60 osob) s diagnózou stařecké 

demence a Alzheimerovy choroby, jež získali po dobu pobytu v DS a 

vyvstává nutnost jejich umístění na službu DZR. 

V současné době je kapacita střediska Luna 184 lůžek.  

Rozšíření bude spočívat ve dvou možných variantách: 

A) Výstavbou nového objektu DS na pozemku města Havířova  

s plánovaným financováním MSK jako příspěvkovou 

organizací kraje. Nově vybudovaný objekt by mohl být 

kombinací DS (domov pro seniory) a DZR (domov se 

zvláštním režimem, případně ještě DOZP (domov pro osoby 

se zdravotním postižením). 

B) Rozšířením kapacity služby domova pro seniory o 32 lůžek 

prostřednictvím rekonstrukce střediska Luna, a s tím spojeným 

personálním navýšením, které se bude odvíjet od skutečné 

kapacity uživatelů a jejich zdravotního stavu. 
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Realizátoři Varianta A) Moravskoslezský kraj 

Varianta B) Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zabezpečení biopsychosociálních potřeb uživatelů, vč. potřeb 

duchovních, 

• prostřednictvím pobytové sociální služby zajištění trvalé 

podpory a pomoci uživatelům, 

• omezení prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Varianta A) 

Investiční náklady MSK vyčíslené dle jejich plánovaného projektu, 

zatím nevyčísleno 

Varianta B) 

Investiční náklady na rekonstrukci střediska Luna jsou dle projektové 

dokumentace z roku 2014 vyčísleny částkou 175 mil. Kč bez DPH. 

V důsledku inflace je nutno počítat s navýšením, v důsledku zvýšení 

stavebních prací a stavebního materiálu je nyní odhadována cena cca 

350 mil. Kč bez DPH. 

Provozní náklady 52 tis. Kč/ měsíc/ lůžko.  

Předpokládané 

finanční zdroje 

Varianta A)  

Výstavba objektu v režii MSK, následný provoz MPSV, MSK, úhrada 

uživatelů, úhrada zdravotních pojišťoven. 

Varianta B) 

SmH, MPSV, MSK, úhrada uživatelů, úhrada zdravotních pojišťoven. 

Termín realizace 2025 

Opatření 11.2  Domov se zvláštním režimem 

Popis opatření Domov se zvláštním režimem poskytuje odbornou sociální, 

ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči seniorům s nízkou 

mírou soběstačnosti a pokročilou ztrátou orientačních a paměťových 

schopností. Služba je určena seniorům, kteří potřebují trvalou pomoc, 

kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí prostřednictvím 

pečující osoby či jiné sociální služby.  

V evidenci DZR střediska Helios je k 1. 1. 2022 vedeno 126 akutních 

žádostí o poskytnutí sociální služby DZR. Dalších cca 60 osob 

s diagnózou demence a Alzheimerovy choroby jsou stávající uživatelé 

domova pro seniory – střediska Luna. Z těchto údajů vyplývá 

dlouhodobá potřeba rozšíření kapacity služby domova se zvláštním 

režimem pro seniory, kteří trpí demencí lehkého až těžkého stupně a 

Alzheimerovou chorobou, která neumožňuje pobyt v domově 

pro seniory.  

V současné době je kapacita střediska Helios 86 lůžek.  

Rozšíření bude spočívat ve dvou možných variantách: 

A) Výstavbou nového objektu DS na pozemku města Havířova s 

plánovaným financováním MSK jako příspěvkovou organizaci 

kraje. Nově vybudovaný objekt by mohl být kombinací DS 
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(domov pro seniory) a DZR (domov se zvláštním režimem, 

případně ještě DOZP (domov pro osoby se zdravotním 

postižením). 

B) rozšíření kapacity např. prostřednictvím vzniku nové služby 

DZR, personálním navýšením odvíjejícím se od skutečné 

kapacity uživatelů a jejich zdravotního stavu.  

Realizátoři Varianta A) Moravskoslezský kraj 

Varianta B) Domov seniorů Havířov, SmH 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zabezpečení biopsychosociálních potřeb uživatelů, vč. potřeb 

duchovních, 

• prostřednictvím pobytové sociální služby zajištění trvalé 

podpory a pomoci uživatelům, 

• omezení prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Varianta A) 

Investiční náklady MSK vyčíslené dle jejich plánovaného projektu, 

zatím nevyčísleno 

Varianta B) 

Investiční náklady: nevyčísleny 

Provozní náklady cca 58 tis. Kč/ měsíc/ lůžko. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Varianta A)  

Výstavba objektu v režii MSK, následný provoz MPSV, MSK, úhrada 

uživatelů, úhrada zdravotních pojišťoven. 

Varianta B) 

SmH, Domov seniorů Havířov, MPSV, MSK, úhrada uživatelů, 

úhrada zdravotních pojišťoven. 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 11.3 Podpora terénních služeb 

Popis opatření Na území Havířova je poskytováno několik terénních sociálních 

služeb pro seniory – Pečovatelská služba, Osobní asistence a Sociálně 

aktivizační služba.  
Provoz terénních služeb je schopen pružně reagovat na poptávku  

a adekvátně krátce v čase i na místě potřebném zabezpečit péči  

o seniora v jeho domácím prostředí. Lze takto zajistit podporu, pomoc 

a péči ve všech oblastech života, jako je: mobilita, orientace, 

komunikace, stravování, tělesná hygiena, péče o zdraví, osobní 

aktivity, péče o domácnost. 

Terénní služby řeší nelehkou životní situaci nejen svým klientům, ale 

jsou pomocnou rukou i pro jejich rodiny a blízké. Jsou jim oporou a 

odbornou pomocí, která umožňuje klientům zůstat stále doma a mít 

zachovány potřeby obslužné péče.  

Na rozdíl od pobytových služeb pro seniory mohou terénní služby stále 

kapacitně pokrývat potřeby uživatelů. 

Podpora bude spočívat: 

- zvýšení povědomí veřejnosti o těchto službách např. cíleným 

rozprostřením mediálního obrazu na akcích a tiskovinách SmH, PO 

či jiných NNO 
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- zvýšení povědomí o těchto službách mezi stávajícími uživateli 

pobytových služeb a jejich rodinnými příslušníky např. personálem 

při návštěvních rozhovorech či na akcích pobytových služeb 

- zvýšení povědomí o těchto službách mezi žadateli pobytových 

služeb a jejich rodinnými příslušníky např. informovaností  

o možnostech přímo při podání žádosti. 

Realizátoři SmH, Domov seniorů Havířov, PO, NNO, ÚP, související aktivity 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

- větší kapacitní pokrytí potřeb seniorů v oblasti sociální péče  

- užitečná pomoc a jisté odlehčení pro rodiny a blízké seniorů 

potřebujících služby osobní péče 

- podpora odborné pomoci v domácím prostředí seniorů 

- zachování pocitu bezpečí, jistoty a dobrého pocitu u seniorů i jejich 

rodin a blízkých 

- zajištění možnosti péče v rozmezí 24 hodin/7dní  

- poradenství v získání příspěvku na péči 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní  

Termín realizace 2023-2025 

Cíl 12  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 12.1  Služby pro neformální pečující 

Popis opatření Neformální pečující nejsou zařazeni v zákoně o sociálních službách 

jako cílová skupina. Problematika neformálních pečujících se prolíná 

několika rezorty (sociální, zdravotní, školství a zaměstnanost). Je 

obsáhlá a těžko se v ní orientuje. Informovanost není dostatečná jak 

na straně pečujících, tak na straně veřejnosti, která se dostane do role 

neformálně pečujícího téměř ze dne na den. 

Cílem opatření je podpořit tyto pečující osoby, aby mohly poskytovat 

potřebnou péči v kvalitním rozsahu. Podpora bude spočívat ve 

vytvoření a provozování edukační místnosti pro tuto cílovou skupinu 

s činností: 

- vybavení kompenzačními pomůckami, 

- semináře s odbornými pracovníky pečovatelské služby 

v kterých případech a jak tyto pomůcky používat, 

- propagace edukační činnosti směrem k veřejnosti,  

- spolupráce s dodavateli kompenzačních pomůcek,  

- podpora svépomocné skupiny, 

- propojení s ÚP (dávky pro pečující, pro opečovávané), 

- propojení se zdravotnictvím (příprava na roli pečujícího), 

- provázející činnost 

Realizátoři SsmH – Pečovatelská služba v rámci stávajících pracovních úvazků 
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Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• udržení opečovávaných osob v jejich domácím přirozeném 

prostředí s využitím péče osob blízkých, 

• zvýšení znalostí pečujících osob „jak ony samy mají pečovat“,  

jejich lepší orientaci v systému sociálně zdravotní péče, 

• procentuální nárůst osob, které budou schopny kombinovat 

formální a neformální péči, jejich proaktivní přístup, 

• posílení a podpora kompetencí rodin, 

• snížení počtu žádostí na pobytová zařízení. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nákup kompenzačních pomůcek 150 000 Kč jednorázově 

 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SsmH, SmH, MSK, SF EU  

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 12.2 Zefektivnění provozu Senior taxi 

Popis opatření Senior doprava „Taxík Maxík“ je hojně využívaný dopravní 

prostředek určen k přepravě seniorů k lékařům či na úřady, za výhodný 

finanční tarif. V Havířově je v současné době stanovena věková 

hranice od 75 let. 

Zefektivnění provozu by mohlo vést více směry, např. zkvalitněním 

logistického řetězce, eliminováním časových prodlev, nebo sdílenými 

jízdami klientů. 

Případně lze hledat možnosti dotačního titulu k rozšíření 

automobilového parku, pro provoz dalšího vhodného automobilu.   

Realizátoři SmH, Český červený kříž, lékárny Dr.Max, Nadace Charty 77 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zachování využívané jednoduché senior dopravy v nastaveném 

módu, avšak ve vyšší efektivitě, 

• vyšší vytížení taxi automobilu, 

• zajištění spokojenosti seniorských klientů  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč investice 

Nelze předem vyčíslit, náklady dle zapojení jednotlivých aktérů. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH v rámci dotací ve zdravotní oblasti, Český červený kříž, lékárna 

Dr.Max 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 12.3 Podpora vzniku svépomocných skupin 

Popis opatření Záměrem opatření je podpora nově vznikajících skupin založených  

na vzájemné pomoci a podpoře svých členů, neformálního setkávání  

a poskytování výměnu informací, názorů, zkušeností, myšlenek. Tyto 

osoby sdružuje řešení určitého společného problému, jejich vzájemná 

solidarita a pospolitost. Základním krédem pro tyto skupiny je věta 

„Nejste v tom sami“.  
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První plánovanou svépomocnou skupinou by měli být neformální 

pečující – propojeno s opatřením 2.1. 

Dalšími svépomocnými skupinami se nabízí: 

- osamělí senioři (senioři, kteří zde nemají své blízké a potřebují  

  pomoc či sociální kontakty), 

- senioři, kteří sdílí společnou domácnost se svými handicapovanými  

  dětmi závislými na jejich pomoci, 

- osoby s psychickým onemocněním, 

- přednášející a osoby, které se budou podílet na pořádaní besed  

  k možnosti využití sociálních služeb a dalších možností trávení   

  volného času pro seniory ve městě. 

Realizátoři Pracovní skupina senioři 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zlepšení informovanosti v cílené problematice, 

• odstranění izolovanosti při řešení problémů, 

• zkrácení času k vyřešení překážek, 

• zlepšení přehledu v dané problematice, v hledání informací, 

• zlepšení kvality života, 

• zlepšení psychického a fyzického stavu z důvodu sdílení, 

• zvýšení motivace seniorů v prevenci závislostí na jiných, 

• zvýšení znalostí a edukačních znalostí v dané problematice, 

• umění být nápomocen druhým osobám. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Režijní náklady na místnost: 60 000 Kč/rok 

 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, nadace, účastníci 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 12.4 Bezpečnost osamělých seniorů 

Popis opatření V rámci zkoumání sociodemografických statistik stoupají v Havířově 

počty seniorů žijících osaměle ve svých domácnostech, čímž této 

cílové skupině vzniká pocit velmi nízkého bezpečí v souvislosti 

s náhlými akutními zdravotními indispozicemi, v souvislosti 

s nečekanými úrazy, v souvislosti s podomními „šmejdy“, 

v souvislosti s nechtěnými návštěvníky či dokonce násilníky.    

Jednou z možností zvýšení je tzv. tísňové tlačítko pro seniory, 

respektive také pro osoby se zdravotním postižením. Tento systém je 

možno realizovat několika způsoby. Ať již sociální službou Tísňová 

péče, kterou na území Havířova poskytuje Anděl strážný, nebo 

různými systémy v integraci se zapojením IZS či Městské policie.  

Záměrem opatření je najít nejvhodnější způsob zajištění bezpečnosti 

seniorů v takové míře, rozsahu a způsobu, aby co nejlépe vyhovoval 

místním podmínkám a počtu osob v cílové skupině, a to včetně 

nastavení základních podmínek pro získání tísňového tlačítka.    
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Realizátoři SmH, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zvýšení bezpečnosti pro nejstarší osamělé obyvatele města 

nepřetržitě 24 hodin denně 

• rychlé přivolání pomoci při obtížích ohrožujících život a zdraví 

• rychlý přenos informací s IZS 

• eliminace vleklých zdravotních a poúrazových následků při 

včasné, téměř okamžité pomoci 

• preventivní restrikce při ohrožování jinými osobami    

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Finanční náklady budou odvozeny od vybrané varianty v rámci 

analýzy dostupnosti a provozování tísňového tlačítka. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SF EU, SmH, MPSV, NNO 

Termín realizace 2023-2025 

 

Tabulka 26 Cíle a opatření PS3 

Zdroj: PS3, vlastní zpracování 

 

  



  

  75  

 

Osoby ohrožené závislostmi 

 

 

 
 

4.5. Osoby ohrožené závislostmi 

4.5.1 Popis pracovní skupiny 

 Organizace Registrovaná soc. služba / související aktivita 

1. Armáda spásy v České republice, z.s. Služby následné péče Dům pod svahem 

Služby následné péče Vyhlídka 

2. Městská policie Havířov Související aktivita Manažer prevence kriminality 

a protidrogový koordinátor 

3. Pedagogicko-psychologická poradna Související aktivita Odborné poradenství 

4. Sociální služby města Havířova Kontaktní a poradenské centrum pro osoby 

ohrožené závislostmi 

Související aktivita Centrum prevence 

5. SP+D Kontakt Související aktivita Prevence a pomoc osobám 

ohroženým sociálně patologickými jevy a 

drogovou závislostí 

6. Středisko výchovné péče Související aktivita Řešení sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže 

7. Veřejnost  
Tabulka 27 Seznam členů PS4 

Vlastní zpracování 

 

V pracovní skupině PS4 jsou začleněny výše uvedené organizace, jedná se o registrované 

sociální služby a také o související aktivity, jež velmi vhodně tyto služby doplňují a jež jsou 

zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě v návaznosti na tuto cílovou skupinu. 

Výčet těchto organizací koresponduje s poskytováním služeb pro danou cílovou skupinu. 
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4.5.2 Popis cílové skupiny 

V souhrnu lze říci, že do cílové skupiny Osoby ohrožené závislostí patří každá osoba, která 

se v životě setkala s obtížnou životní situací spojenou s užíváním návykových látek 

(dále jen NL) včetně alkoholu a patologického hráčství nebo se závislostí látkového či 

nelátkového typu. Okruh osob není věkově vymezen, týká se již dětí od MŠ až po osoby 

v seniorském věku. 

Do cílové skupiny spadají:  

• uživatelé NL v různé fázi užívání, bez ohledu na typ, historii a způsob aplikace, 

• uživatelé, kteří škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí, 

• osoby ohrožené nebo závislé na nelátkových závislostech včetně patologického hráčství, 

• osoby, které hledají podporu v abstinenci (osoby po léčbě závislosti, po propuštění 

z výkonu trestu, v ambulantní léčbě závislosti), 

• rodinní příslušníci a blízké sociální okolí uživatelů NL, 

• skupiny dětí a mládeže ohrožené návykovým chováním,  

• pracovníci ve školství, zdravotnictví, sociálních služeb, policie či služeb, kde je zvýšená 

pravděpodobnost, že se setkají s lidmi užívajícími NL, 

• široká veřejnost. 

 

Z hlediska vymezení aktuálních potřeb v oblasti prevence je žádoucí: 

• zajistit udržení stávajícího rozsahu poskytovaných sociálních služeb a návazných aktivit, 

• monitorovat počty dětí mladších 15 let, které jsou závislé na NL včetně včasného záchytu 

a řešení závislostního chování, 

• podporovat vznik sociální služby, jež by komplexně řešila a integrovala celé spektrum 

návykového chování, závislost na NL, tabáku, alkoholu včetně patologického hráčství, 

• podporovat a rozvíjet aktivity programů zaměřených na prevenci společensky nežádoucích 

jevů, 

• zpracovat prevalenční odhady závislostního chování na území města Havířova, 

• zpracovat strategii protidrogové politiky statutárního města Havířova. 

Řešení drogové problematiky musí být uskutečňováno vyváženě na úrovni snižování poptávky 

po NL a zároveň potlačování nabídky. Opomenout nelze oblast koordinace. 
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Zjišťování potřeb služeb pro uživatele NL a osoby, jež jsou tímto jevem ohroženy, je s ohledem 

na vysokou latenci tohoto jevu mnohdy obtížné a představuje jeden z klíčových úkolů  

k nastavení optimální, udržitelné a danému území odpovídající sítě služeb  a návazných aktivit. 

Specifika a potřeby cílové skupiny 

• základní stabilizace  

• motivace k léčbě  

• získání základních dokladů 

• hmotné zabezpečení 

• pracovní uplatnění 

• bydlení, vedení domácnosti 

• předcházení rizikovému chování a jeho 

řešení 

• kontakt se společenským prostředím 

• zdraví a bezpečí 

• posilování rodičovských kompetencí 

 

Počet osob závislých na NL je obtížné přesně určit, neboť samotná problematika závislostí je 

velmi široká a vyznačuje se vysokou latentností. Lze si vytvořit jakousi širší představu 

o počtech závislých z výkaznictví sociálních a zdravotních služeb zabývajících se touto 

problematikou. Je však třeba mít na paměti, že tyto výčty nezahrnují jedince, kteří závislostní 

problém mají, ale doposud ho neřeší, byť jim samotným a jejich okolí závislost znesnadňuje 

život.  

Nejčastější zneužívanou NL v Moravskoslezském kraji zůstává alkohol, z nelegálních drog je 

to metamfetamin (pervitin) společně s marihuanou. 

4.5.3 Základní statistický přehled o sociálních službách PS4 k 1.1.2022 

Sociální služby v roce 2021 s místem 

poskytování služby v Havířově = 

zařízení služby se nachází v 

Havířově 

počet 

služeb 

počet 

uživatelů 

počet 

neuspokojených 

zájemců  

z důvodu 

kapacity 

Celkem náklady  

v Kč 

Kontaktní centra  

Sociální služby města Havířova 

1 

  

 

282 

 

0 

 

3 742 481 

Služby následné péče 

Armáda spásy Dům pod svahem 

Armáda spásy Vyhlídka 

2 

 

 

 

37 

18 

 

0 

0 

 

7 315 011 

3 135 089 

Celkem  3 337 0 14 192 581 
 

Tabulka 28 Základní statistický přehled o sociálních službách PS4 k 31.12.2021 

Zdroj: Analýza poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 
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4.5.4 SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Středisko výchovné péče zařazeno do sítě 

školských zařízení 

• Vznik terapeutické komunity Exit 

v Komorní Lhotce 

• Kvalitní a funkční síť poskytovatelů 

sociálních služeb 

• Existence komunitního plánování ve městě 

• Vysoká odbornost a kvalifikace personálu 

• Zvýšení nabídky služeb pro mladistvé 

• Existence dotačních titulů na oblast 

prevence  

• Nadšení a entuziasmus pracovníků 

 

• Neexistence adiktologické poradny pro 

cílovou skupinu do 15 let 

• Absence terénního programu pro děti a mládež 

• Chybí lékař pro chudé (neochota praktických 

lékařů ošetřit uživatele návykových látek) 

• Nedostatečné řešení problematiky 

závislostního chování 

• Slabá pozice protidrogového koordinátora 

v koordinaci s jeho zařazením, do organizační 

struktury Městské policie 

• Chybějící koncepce strategie koordinace 

politiky v oblasti závislostního chování 

• Slabá meziresortní spolupráce mezi sektorem 

sociálních služeb a zdravotnictví  

• Předsudky, stereotypy, mýty vůči cílové 

skupině ze strany odborné i laické veřejnosti 

• Neexistence následné pobytové služby pro 

osoby ohrožené závislostmi ve vyšším věku 

nebo se zdravotním postižením 

• Špatný mediální obraz služeb pro osoby se 

závislostmi 

Příležitosti Ohrožení/hrozby 

• Užší spolupráce s Komisí protidrogovou a 

prevencí kriminality  

• Spolupráce s městem v otázce organizace 

VZ  

• Čerpání dotací/financí z rozpočtů kraje, 

ministerstev 

• Posílení pozice (úvazku) protidrogového 

koordinátora na místní úrovni 

• Zapojení ex-userů do procesu léčby 

závislostního chování a preventivních aktivit 

• Užší spolupráce poskytovatelů soc. služeb a 

zdravotních služeb 

• Využívání finančních prostředků EU 

• Rozvoj služeb pro osoby se závislostním 

chováním 

• Možnost víceletého financování 

• Politická podpora 

• Prezentace a medializace služeb 

 

• Nedostačující kapacita psychiatrické péče 

(nedostatek psychiatrů, dlouhé čekací lhůty, 

nedostatek pedopsychiatrů) 

• Nesplněné sliby politiků 

• Inflace, nárůst cen energií, potravin, služeb 

• Odliv kvalifikovaného personálu v sociálních 

službách, ztráta jejich motivace (vyhoření) 

• Nedostatek nových, zkušených, odborně 

zdatných pracovníků 

• Vysoká tolerance společnosti k závislostnímu 

chování (především alkohol a marihuana) 

• Vysoká dostupnost návykových látek 

a činností způsobujících závislost  

• Digitální závislosti (internet, sociální sítě, hry) 

a podceňování rizika 

• Přibývající agrese, ztráta respektu 

• Zánik nebo omezování služeb z důvodu 

nedostatečného financování 

• Politické změny, politické priority 

v poskytování soc. služeb 

• Nedostatek zdravotního materiálu v soc.sl. 

• Zvyšující se počet osob návykových látek 

s duální diagnózou 

• Snižující se věk osob se závislostními 

problémy  
Tabulka 29 SWOT analýza PS4 

Zdroj: PS4, vlastní zpracování 
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4.5.5 Přehled cílů a opatření 

 

Tabulka 30 Přehled cílů a opatření PS4 
Zdroj: PS4, vlastní zpracování  

 

Cíl 13 Posílení preventivních aktivit 

Opatření 13.1  Aktivity zaměřené na řešení závislostního chování žáků ZŠ a SŠ 

Popis opatření Podpořit, rozšířit a posílit nabídku a realizaci specifické primární 

prevence u dětí a mládeže.  

Uvedené aktivity je nutné provádět efektivně 

• komplexní, jasně strukturovaný program, 

• dlouhodobá a kontinuální práce, 

• provázanost programů z hlediska věku a rizikovosti cílové skupin, 

• včasný začátek preventivních aktivit, ideálně v předškolním věku, 

• práce v menších skupinách s aktivní účastí, 

• reakce na aktuální potřeby cílové populace (nutno sledovat nové 

trendy, být tzv. „in“), 

• nabídka pozitivních alternativ k rizikovému chování (zdravý 

životní styl, posilování sebevědomí apod.), 

• orientace na kvalitu postojů a změnu chování, 

• důraz na kontext programu (respektování specifik dané lokality, 

spolupráce s rodiči, spolupráce institucí v programech prevence), 

• denormalizace – vytvoření příznivého sociálního klimatu, 

• podpora protektivních faktorů ve společnosti, vytváření 

podpůrného a pečujícího prostředí. 

Zaměření této prevence na všechny formy závislostního chování: 

- Požívání alkoholu 

- PC a mobil gambling 

- Návykové látky 

- Sociální sítě 

Jako hlavní cíl by mělo zaznít hledání pozitivních alternativ. 

Cílovou skupinu tvoří děti ZŠ a studenti SŠ plošně. 

Opatření bude uskutečňováno prostřednictvím: 

• Preventivních a interaktivních besed pro děti a mládež se 

zvýšením atraktivity přednášejícího a výrazného zvýšení 

pomůcek či příkladů z praxe, 

• Individuálních konzultací (Centrum prevence).  

Cíl 13 Posílení preventivních aktivit 

Opatření 13.1  Aktivity zaměřené na řešení závislostního chování žáků ZŠ a SŠ 

Opatření 13.2 Aktivizační, vzdělávací a poradenské činnosti směřující k prevenci 

sociálně patologických jevů 

Cíl 14 Mapování  

Opatření 14.1 Zmapování závislostního chování v Havířově 
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Realizátoři SsmH–Centrum prevence, Kontaktní a poradenské centrum pro osoby 

ohrožené závislostmi, ZIP, Městská policie Havířov 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

Realizací různých forem preventivních programů dojde k omezování 

rizikového chování.  

Předpokládané dopady na cílovou skupinu:  

• prevence a omezování rizikového chování u školní mládeže, 

• prevence užívání alkoholu, návykových látek, 

• prevence závislostí PC a mobil gamblerství, 

• prevence závislostí na sociálních sítích, 

• podpora zdravého způsobu života dětí a mládeže, 

• nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností 

a dovedností, 

• upevňování primárních sociálních vazeb. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

ZIP 4 projekt „Zdravá mládež“ 500 000 Kč. 

Městská policie Havířov – protidrogový vlak – 300 000 Kč. 

Pracovník Centra prevence 1 úvazek – 440 000 Kč. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SSmH, Městská policie Havířov, dary, výnosy z činností 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 13.2  Aktivizační, vzdělávací a poradenské činnosti směřující 

k prevenci sociálně patologických jevů 

Popis opatření Podpora aktivizačních, vzdělávacích a poradenských činností 

směřujících k prevenci sociálně patologických jevů.  

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi/děti ohrožené sociálně 

patologickými jevy a drogovou závislostí. 

Realizátoři NNO, PO, OSPOD, PMS, spolek SP+D 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• omezení výskytu společensky nežádoucích jevů, 

• prevence šikany, 

• nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností 

a dovedností, 

• pomoc a podpora při řešení obtížných životních situací. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Cca 260 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MV, MSK, SmH, vlastní zdroje spolek SP+D 

Termín realizace 2023-2025 

Cíl 14 Mapování 

Opatření 14.1 Zmapování závislostního chování v Havířově  

Popis opatření Cílem opatření je vytvořit analýzu závislostního chování v Havířově 

a případně jeho blízkého okolí (ORP), která zmapuje počty osob 

ohrožených závislostmi a přispěje tak k dalšímu možnému vývoji 

v oblasti sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. 
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SmH deklarovalo potřebnost zmapování drogové scény ve městě již 

v předchozím komunitním plánu. Podpora komplexního  

a koordinovaného přístupu k bezpečnosti v rizikových lokalitách je 

zakotvena i v Plánu prevence kriminality na rok 2022 v Havířově. 

Zmapované území za tímto účelem bude v tomto ohledu přínosem pro 

cílené a efektivní zaměření služeb a aktivit pro osoby závislé nebo 

ohrožené závislostmi.   

Pokračujícím záměrem opatření je zjistit převažující odhady a trendy, 

zdravotní a sociální dopady a kriminalitu v kontextu užívání 

návykových látek. Provést rozbor sítě sociálních služeb a souvisejících 

aktivit působících v oblasti prevence závislostního chování na území 

města Havířova. Zdrojem dat budou: vyhodnocení sekundárních dat a 

závěrečných zpráv poskytovatelů soc. služeb, dotazníkové šetření, 

případně telefonické rozhovory s poskytovateli, fokusní skupiny 

s uživateli NL, setkání odborníků pracujících s cílovou skupinou, 

jehož výstupem bude SWOT analýza apod.  

Cílem mapování bude uplatňování optimálně vyvážené preventivní 

strategie (podpora zdravého životního stylu, odmítání NL, důraz  

na včasnou prevenci a léčbu) a represivní strategie (omezování 

nabídky a poptávky po NL, omezování rizik spojených s užíváním 

NL). 

A toto je možné pouze v případě dobré znalosti daného území. 

Aktuální statistická data v oblasti problematiky závislostí nejsou  

v současné době k dispozici, případně jsou zevšeobecněna. Konkrétní 

údaje jsou k dispozici u poskytovatelů daných služeb, ale ty mapují 

situaci pouze určité části osob užívajících návykové látky – přímých 

klientů služeb. Monitoringem a mapováním je možné lépe poznat 

celkové prostředí a zjistit potřeby osob se závislostním problémem. 

Realizátoři SsmH – Kontaktní a poradenské centrum v rámci stávajících 

pracovních úvazků s podpůrnou spoluprací dalších zainteresovaných 

organizací v Havířově – PO, NNO, ZŠ, SŠ, VŠ, OSV, OSPOD, MP 

Havířov, PČR, PMS, související aktivity, zdravotnická zařízení, 

odborná veřejnost, laická veřejnost 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zmapování rizik a vyvíjejících se trendů spojených s užíváním 

návykových látek ve městě,  

• získání přehledu o kvantitě osob cílové skupiny, 

• zvýšení informovanosti o problematice závislostí, 

• možnost reakce a předcházení hrozících rizik spojených 

se závislostmi, 

• možnost snížení rizikového chování, které předchází duševním 

onemocněním, 

• efektivní primární prevence závislostního chování, 

• přehled dostupné sítě zdravotních, sociálních služeb a jiných 

aktivit pro osoby ohrožené různými typy závislostí, 
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• cílené snižování rizik souvisejících s užíváním NL a návykovým 

chováním, 

• efektivní koordinace všech subjektů zapojených do problematiky 

závislostního chování. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Provozní náklady 0,-  

Zpracovatel analýzy 180 000,-Kč jednorázově v DPP 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SsmH, SmH, MSK, MPSV, MVČR, dotační programy 

Termín realizace 2023-2025 

 

Tabulka 31 Cíle a opatření PS4 

Zdroj: PS5, vlastní zpracování  
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Osoby v přechodné krizi a 

etnické menšiny 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny 

4.6.1 Popis pracovní skupiny 

 Organizace Registrovaná soc. služba/ související aktivita 

1. ADRA o.p.s. Související aktivita Dobrovolnictví 

2. Armáda spásy v České republice, z.s. Azylový dům pro muže 

Azylový dům pro rodiny 

Noclehárna  

Terénní programy Prevence bezdomovectví 

3. Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí Související aktivita Romský asistent 

4. Probační a mediační služba ČR Související aktivita Služby pro pachatele a  

oběti trestných činů 

5. Slezská diakonie Občanská poradna 

6. Sociální služby města Havířova Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez  

přístřeší 

Související aktivita Poradenské centrum 

7. Spolek PORTAVITA Krizové bydlení 

Související aktivita Housing First 

Související aktivita Komunitní nábytník 

8. Spolek Tulipán Související aktivita 

9. Úřad práce ČR Související aktivita Hmotné dávky 
Tabulka 32 Seznam členů PS5 

Vlastní zpracování 
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V pracovní skupině PS5 jsou začleněny výše uvedené organizace, jedná se o registrované 

sociální služby a také o související aktivity, jež velmi vhodně tyto služby doplňují a jež jsou 

zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě v návaznosti na tuto cílovou skupinu.  

Výčet těchto organizací koresponduje s poskytováním služeb pro danou cílovou skupinu. 

 

4.6.2 Popis cílové skupiny 

Cílovou skupinu tvoří především lidé v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit bez 

pomoci druhé osoby.  

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje nepříznivou sociální situaci jako oslabení 

nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální 

situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 

znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo 

z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální 

začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.  

Sociální vyloučení – vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj 

zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. 

Cílová skupina je různorodá a lze ji rozdělit podle důvodu sociálního vyloučení či potenciálních 

rizik. Do této skupiny zahrnujeme zejména: 

• osoby v krizi, 

• osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

• osoby bez přístřeší, 

• osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 

• oběti domácího násilí, 

• oběti trestné činnosti, 

• osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu nezaměstnanosti, 

• propuštění z vazby a po výkonu trestu, 

• sociálně slabé rodiny (dlužníci). 

Pracovní skupina se při svých jednáních zabývá problematikou cílové skupiny a mapováním 

jejích potřeb. Sociální služby reflektují potřeby občanů a snaží se nalézat možnosti, jak jim 

pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace.  
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Z dlouhodobého sledování a mapování situace se na území města Havířova nachází stále více 

osob bez přístřeší se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Podporujeme vznik Domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší 

a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Tyto osoby nepotřebují 

soustavnou lékařskou pomoc, ale přesto jsou závislé na pomoci jiných osob, nejsou schopné 

vzhledem ke svému stavu být uživateli azylového domu ani jiné sociální nebo zdravotní služby. 

U cílové skupiny osob bez přístřeší je klíčová forma práce prostřednictvím terénních aktivit, 

vyhledávání těchto osob a poskytování nezbytné podpory tam, kde se tito lidé nacházejí. Tato 

forma spolupráce s klientem zvyšuje její efektivitu, napomáhá prevenci vzniku či alespoň 

minimalizaci komplikací závažných situací a napomáhá k pozitivnímu rozhodování klientů 

ke změně a k řešení dané situace. Zdravotní stav osob bez přístřeší se vlivem jejich způsobu 

života rychle zhoršuje, protože se zanedbávají možnosti prevence a včasné léčby. Tyto osoby 

jsou pak více ohroženy infekčními nemocemi, zůstávají v daleko horším stavu, a poté potřebují 

intenzívnější a nákladnější následnou péči.  

Cílem pracovní skupiny je, aby Havířov byl městem, jež má dostatek sociálních služeb, které 

zvládnou řešit krizi občanů, mimo jiné i dostupnou střechu nad hlavou. 

4.6.3 Základní statistický přehled o sociálních službách PS5 k 31.12.2022   

Sociální služby v roce 2021 s místem 

poskytování služby v Havířově = 

zařízení služby se nachází v Havířově 

Počet 

služeb 

Počet 

uživatelů 

počet 

neuspokojených 

zájemců z 

důvodu kapacity 

Celkem 

náklady  

v Kč 

Odborné sociální poradenství 

Slezská diakonie občanská poradna 

1 

  

 

861 

 

0 

 

1 215 416 

Azylové domy 

Armáda spásy – pro rodiny 

Armáda spásy – pro muže 

2 

 

  

 

49 

81 

 

0 

39 

 

12 475 827 

8 738 934 

Nízkoprahová denní centra 

Sociální služby města Havířova 

1 

  

 

153 

 

0 

 

2 418 049 

Noclehárny 

Armáda spásy 

1 

  

 

150 

 

20 

 

2 463 986 

Terénní programy 

Armáda spásy Prevence bezdomovectví 

Armáda spásy Terénní 

Spolek Portavita 

Sociální služby města Havířova 

KHAMORO 

4 

 

 

 

  

 

56 

61 

83 

156 

 

0 

0 

0 

0 

 

2 154 232 

535 358 

504 250 

1 059 992 

Celkem  9 1 650 59 31 566 044 
Tabulka 33 Základní statistický přehled o sociálních službách PS5 k 31.12.2021  

Zdroj: Analýza poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 
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4.6.4 SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Spolupráce v rámci pracovní skupiny 

• Široká a stabilní nabídka sociálních 

služeb 

• Dostupnost a kvalita sociálních služeb 

• Dostupnost nocleženek 

• Časová flexibilita v terénních službách 

Armády spásy 

• Velmi dobrá kapacita bytového fondu 

k sociálnímu bydlení 

• Existence služby krizového bydlení 

• Dostupná potravinová pomoc a dobrá 

provázanost organizací 

• Příklady dobré praxe pro ostatní města 

ČR 

• Přítomnost romského asistenta 

• Odmítání klientů z kapacitních důvodů 

• Absence komunitní práce poskytované 

kvalifikovaným komunitním 

pracovníkem 

• Chybějící služby: 

o Sociální rehabilitace osob 

ohrožených bytovou nouzí a 

sociálním vyloučením 

o Domov pro nízkopříjmové seniory a 

osoby bez přístřeší 

o Azyl + noclehárna pro ženy 

• Nižší dostupnost bydlení pro 

nízkopříjmové občany 

• Chybějíc pobytové centrum pro tělesně a 

duševně postižené bezdomovce 

• Chybějící víkendové a odpolední 

Nízkoprahové denní centrum 

• Absence případových konferencí 

Příležitosti Ohrožení/hrozby 

• Založení sociálního podniku za účelem 

získání pracovních návyků, podpora EU 

• Clastr sociálních podniků SINEC 

• Možnost doplnění pracovních míst  

• Preventivní programy pro vlastníky bytů 

• Snížení prahovosti u mimořádného 

přidělování bytů 

• Prevence vystěhování z bytů MRA, 

propojení informovanosti 

• Case management 

• Systémový Case management s pozicí 

Case manažera, podpora EU 

• Větší zaměření na případové konference 

• Ujasnění sociálně vyloučených lokalit 

(SVL) v Havířově, podmínky a 

specifikace SVL 

• Problémy vzniklé integrací migrantů 

• Nedostatek financí pro kvalitu služeb 

• Nedostatek lékařů pro chudé 

• Nedostatek pracovníků s terapeutickým 

výcvikem 

• Nepopulární cílová skupina 

• Nedostatek psychologů, psychiatrů, 

adiktologů pro dospělé i pro děti 

• Nevhodně umístěná noclehárna 

• Nižší zájem o práci s touto cílovou 

skupinou 

• Negativní předsudky při práci s touto 

cílovou skupinou 

• Sociální napětí s příchodem Ukrajinců 

• Chudoba, dluhy, insolvence, trvalá krize 

 
Tabulka 34 SWOT analýza PS5 

Zdroj: PS5, vlastní zpracování 
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4.6.5 Přehled cílů a opatření 

Cíl 15 Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 15.1  Domov se zvláštním režimem pro nemocné a handicapované osoby 

bez domova 

Opatření 15.2 Sociální rehabilitace pro osoby v bytové nouzi 

Cíl 16 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Opatření 16.1 Azylový dům pro rodiny 

Opatření 16.2 Noclehárna 

Opatření 16.3 Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

Opatření 16.4 Krizové bydlení 

Cíl 17 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 17.1  Podpora terénní práce romského asistenta, komunitního pracovníka 

Opatření 17.2 Podpora při zajištění terénní lékařské péče pro osoby bez přístřeší 

Opatření 17.3 Preventivní opatření před umrznutím 

Opatření 17.4 Vznik sociálního podniku 

 

Tabulka 35 Přehled cílů a opatření PS5 

Zdroj: PS5, vlastní zpracování 

 

Cíl 15  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 15.1  Domov se zvláštním režimem pro nemocné a handicapované osoby 

bez domova 

Popis opatření 

 

Na území města se nachází občané města bez přístřeší se sníženou 

soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Z tohoto důvodu je nutný vznik služby domova se zvláštním 

režimem. Jedná se o osoby nepotřebující soustavnou lékařskou pomoc, 

ale přesto jsou závislé na pomoci jiné osoby a vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nejsou schopni být uživateli azylového domu 

využívat jiných služeb určeným lidem bez domova či domova pro 

seniory. Tento cíl a opatření bylo deklarováno již v předchozím 

komunitním plánu, avšak nedošlo k jeho naplnění. 

Cílová skupina: 

● osoby bez přístřeší, 

● osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách, 

● osoby s chronickým duševním onemocněním, 

● osoby se zdravotním postižením, 

● senioři. 

Realizátoři PO, NNO, MSK 
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Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

● poskytnutí adekvátního zázemí osobám, které nemohou 

využívat jinou pobytovou sociální službu, 

● posílení sítě služeb pro cílovou skupinu osob bez přístřeší. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Investice celková: v dnešní době nelze předem vyčíslit 

Náklad na lůžko: cca 500 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, MSK, SmH, SF EU 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 15.2 Sociální rehabilitace pro osoby v bytové nouzi 

Popis opatření 

 

Na území města dosud zcela chybí sociální služba sociální rehabilitace, 

která by se zaměřovala na prevenci bezdomovectví osob v bytové 

nouzi. Jejím cílem by bylo intenzivně podporovat jednotlivce a rodiny 

v posilování sociálních dovedností spojených s udržením si 

standardního bydlení (nájemní, podnájemní bydlení). V současné době 

působní na území města a pracují s touto cílovou skupinou pouze 

preventivní terénní programy, jejichž podpora je dle zákona  

o sociálních službách v této oblasti omezena pouze na základní činnost 

při uplatňování jejich práv a zájmů. 

Cílová skupina: 

• samoživitelky/é, popř. rodiny, které jsou ohrožené sociálním 

vyloučením,  

• mladí dospělí ve věku 18–26 let, kteří opustili zařízení pro 

děti a mládež či náhradní rodinnou péči,  

• Jednotlivci ve věku 18–64, kteří jsou ohroženi sociálním 

vyloučením nebo jsou ohroženy bytovou nouzí.  

Předpokládaná kapacita služby je 20 uživatelů. 

Předpokládaná výše úvazku 1,5. 

Realizátoři Spolek Portavita 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zabydlování osob a rodin, kteří dlouhodobě žijí na ulici či 

ubytovnách, do standardního bydlení a jejich podpora v otázce 

získávání sociálních dovedností potřebných pro udržení si bydlení, 

• dlouhodobá sociální podpora osobám a rodinám, které jsou 

ohroženy ztrátou standardního bydlení. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Mzdové a provozní náklady 750 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, NO, MSK, SmH 

Termín realizace 2023 

Cíl 16 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

Opatření 16.1 Azylový dům pro rodiny 
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Popis opatření 

 

Opatření spočívá v postupné transformaci služby do nově vyčleněných 

bytových jednotek pro každou jednotlivou rodinu a zároveň půjde o 

rozšíření služby azylového domu o cílovou skupinu samotných žen. 

V současné době v Havířově žádná ze služeb neposkytuje samotným 

bezdětným ženám ohroženým bezdomovectvím pobytovou sociální 

službu. 

Realizátoři Armáda spásy v České republice 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

● transformace do nové formy sociálního bydlení, 

● zajištění bydlení pro samotné ženy, 

● vytvoření prostoru pro řešení nepříznivé sociální situace 

osamocené ženy a hledání následného stabilního bydlení. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2023 

Opatření 16.2 Noclehárna 

Popis opatření 

 

V současnosti vzniká nárůst potřeby sociální služby noclehárny a s tím 

spojená nutnost navýšení kapacity především v zimním období. Vývoj 

situace s touto potřebou ukazuje i vyšší zájem o službu ze strany žen.  

Opatření tedy spočívá v rozšíření cílové skupiny o samotné ženy. 

V současné době máme v Havířově noclehárnu pouze pro muže, 

samotným ženám není možno v tomto objektu sociální službu 

noclehárny poskytnout. 

Realizátoři Armáda spásy v České republice 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

● zajištění prostoru pro přenocování žen, 

● vytvoření prostoru pro řešení nepříznivé sociální situace ženy 

a hledání následného stabilního bydlení. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2023 

Opatření 16.3 Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

Popis opatření 

 

Naplněním činnosti této služby sociální prevence je určeno osobám se 

ztrátou bydlení v co nejdostupnější podobě, a to se zajištěním 

podmínek jejich základních životních potřeb spojených především 

s osobní hygienou či pomocí při zajištění stravy a také s poskytnutím 

podpory vedoucí k upevnění přirozených vztahů.   
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V současné době je tato služba v Havířově poskytována s provozem 

pondělí-čtvrtek 8:00-15:00 a pátek 8:00-12:00, vyjma státních svátků. 

Opatření spočívá v rozšíření provozní doby, po kterou bude NDC 

otevřeno pro klienty, a to i v pátek do 15:00 hod.   

Nadále se pak předpokládá mimořádná provozní doba nad rámec 

uváděné běžné, a to dle aktuální předpovědi počasí. Hlavně v zimních 

měsících v období mrazů či podzimních měsíců v období dešťů. Jedná 

se o prodloužení provozu ve všedních dnech či v také o víkendech.   

Realizátoři SsmH – Nízkoprahové denní centrum v rámci stávajících pracovních 

úvazků 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

● zajištění otevřené provozovny NDC v potřebném časovém 

úseku, 

● možnost využití služby v rovnoměrně rozvržené době. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0,-Kč 

  

Předpokládané 

finanční zdroje 

SsmH, MPSV, SmH 

Termín realizace 2023–25 

Opatření 16.4 Krizové bydlení 

Popis opatření 

 

Krizové byty jsou nástrojem pomoci v náhlých krizových situacích. 

Cílem je poskytovat podporu krátkodobého bydlení (3-6 měsíců) 

skupině osob a rodin v krizi spojenou s náhlou ztrátou bydlení, např. 

z domácího násilí, osob v životní situaci ohrožující život, osob 

vystěhovaných z domovů po požárech, výbuších apod.  

V současné době je poskytována sociální služba krizové bydlení 

v kompletně vybavené bytové jednotce 3+1 jež je určena primárně pro 

klienty doporučené z MMH (OSV, OSPOD).  

Cílová skupina: 

• osoby v náhlé krizi, 

• oběti domácího násilí, 

• oběti trestné činnosti. 

Službou maximálně vytížená, nyní s potřebou navýšení kapacity o 

další bytovou jednotku a tím spojenou potřebou odborných sociálních 

pracovníků, neboť i  

v budoucnu se dle potřeby cílové skupiny bude kapacita služby dále 

rozrůstat.   

S rozšířením této stávající kapacity je spojena potřeba navýšení 

pracovního úvazku sociálního pracovníka o 1,0 úvazku.  

Realizátoři Spolek PORTAVITA 
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Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

• zvýšení možnosti rychlé a cílené pomoci uvedeným cílovým 

skupinám, 

• navýšení okamžité kapacity sociální služby, 

• zajištění dostatečné odborné pomoci pro udržení sociálních 

návyků, 

• zajištění dostatečné odborné pomoci klientům při získání 

stálého bydlení.   

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Provozní náklady pro sociálního pracovníka 550 411 Kč 

Z toho oprávněná provozní ztráta 110 082 Kč   

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, SmH 

Termín realizace 2023-2025 

Cíl 17 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 17.1  Podpora terénní práce romského asistenta, komunitního 

pracovníka 

Popis opatření 

 

Opatření spočívá v podpoře práce romského asistenta, či komunitního 

pracovníka, která má snížit dopady spojené se sociálním vyloučením a 

přispět k rozvoji komunity. Pracovník pracující s místní romskou 

komunitou navrhuje optimální řešení v případě problémů, poskytuje 

základní poradenství, vytváří aktivity pro rozvoj komunity. 

Spolupracuje s dalšími organizacemi, školami a napomáhá k řešení 

vzniklých problémů.   

Realizátoři SmH 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

● snížení kriminality, 

● zvýšení integračních procesů, 

● prevence před sociálním vyloučením. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

300 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, Úřad vlády ČR 

Termín realizace 2023–25 

Opatření 17.2 Podpora při zajištění terénní lékařské péče pro osoby bez přístřeší 

Popis opatření 

 

Opatření směřuje k zajištění lékařské péče pro osoby bez přístřeší.  

Zdravotní stav lidí bez domova se vlivem jejich způsobu života 

zhoršuje, protože zanedbávají možnosti prevence a včasné léčby. 

Tyto osoby jsou pak více ohroženy infekčními nemocemi, zůstávají 

v daleko horším stavu, a poté potřebují intenzivnější a nákladnější 

následnou péči.  
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Cílem je zajištění lékařské péče poskytované v terénu a případně vznik 

ordinace praktického lékaře pro osoby bez přístřeší, sociálně 

vyloučené, osamělé seniory a klienty azylových zařízení. 

Tento cíl a opatření bylo deklarováno již v předchozím komunitním 

plánu, avšak nedošlo k jeho naplnění. 

Realizátoři SmH, NNO, PO, zdravotnická zařízení 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

● zlepšení zdraví populace, 

● snížení nemocnosti, včetně výrazného snížení nákladů 

na léčbu. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit  

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, veřejné zdroje 

Termín realizace 2023-2025 

Opatření 17.3 Preventivní opatření před umrznutím   

Popis opatření 

 

Cílem je provést opatření, které slouží jako prevence před umrznutím. 

Opatření lze uskutečnit prostřednictvím: 

● Program ,,volná zimní židle“ probíhá ve speciálním režimu. 

Nejedná se o registrovanou sociální službu, ale pouze 

o prevenci proti umrznutí – záchrana lidských životů. Židle 

a čaj jsou poskytovány zdarma. Provoz „volné zimní židle“ je 

uzpůsoben dle počasí od -5°C.  

● Projekt využití „iglú“, tedy nouzového přístřešku, který chrání 

osoby bez přístřeší před umrznutím v zimním období. 

Program „volná zimní židle“ zdárně začal s realizací již v minulých 

obdobích, zapojeny byly 2 organizace. Projekt „iglú“ se podařilo 

zrealizovat dříve, v době covidu byl však přerušen. V současnosti 

potřebnost a vůle vyzkoušet tuto pomoc potřebným přetrvává.  

Potřebnou kapacitu služby nelze předem odhadnout, opatření by mělo 

flexibilně reagovat na potřebnost dle klimatických podmínek.  

Realizátoři Armáda spásy v České republice, PO, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

● prevence před umrznutím, 

● záchrana lidských životů v případě mrazivého počasí. 

 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit (reakce na potřebnost) 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní  

Termín realizace 2023-2025 
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Opatření 17.4 Vznik sociálního podniku 

Popis opatření 

 

Primárním posláním sociálního podniku je nabídnout pracovní 

příležitosti osobám znevýhodněným na běžném pracovním trhu, 

osobám ohroženým sociálním vyloučením. Dochází zde k vytvoření či 

udržení pracovních návyků. 

Práce s těmito osobami je náročná s ohledem na jejich dlouhou dobu 

pro zapracování, horší pracovní výkony, nutnost dohledu a potřebu 

řešení i přidružených problémů.  

Opatření spočívá ve vzniku nového sociálního podniku na území města 

Havířova, jež takováto pracovní místa vytvoří. Předpokládaná 

pracovní činnost by měla být zaměřena na úklidové práce, vyklízení 

volných bytů, drobné rekonstrukční práce. 

Realizátoři Spolek Portavita 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

● osvojení si pracovních návyků u osob dlouhodobě 

nezaměstnaných, 

● zajištění finančního příjmu těmto lidem, 

● zvýšení životní úrovně jednotlivců, rodin, 

● eliminace sociálního vyloučení. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

MPSV – dotační projekty ESF OPZ, dále samo financovatelné 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2023-2024 

 
Tabulka 36 Cíle a opatření PS5 

Zdroj: PS5, vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

Vize: 

 

„Město s komplexní sítí kvalitních a dostupných sociálních služeb a souvisejících aktivit 

pro všechny cílové skupiny, které reaguje na potřeby občanů a podporuje prevenci.“ 

 

Hlavní cílem komunitního plánu je reagovat na potřeby lidí a zajistit jim důstojný život 

prostřednictvím široké a navzájem provázané nabídky služeb v sociální oblasti, které jsou 

kvalitní, dostupné, podporující individuální přístup k člověku a umožňující žít lidem co nejdéle 

v domácím prostředí, a to ve spolupráci se zadavateli, poskytovateli, uživateli i veřejností. 

Předkládaný komunitní plán obsahuje celkem 17 cílů a 39 opatření, které jsou obrazem 

aktuální potřebnosti ve městě. 

Předkládaný strategický dokument „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících 

aktivit statutárního města Havířova na období 2023-2025“ byl zpracován odborem sociálních 

věcí Magistrátu města Havířova ve spolupráci s členy pracovních skupin komunitního 

plánování. Tímto jim náleží poděkování za jejich aktivní spolupráci. 

 

Sumarizovaný přehled cílů a opatření 

Cíle a opatření Cíle Opatření 

Průřezové cíle a opatření pro všechny PS 3 9 

PS 1 - Děti, mládež a rodina 4 5 

PS 2 - Osoby se zdravotním postižením 3 5 

PS 3 - Senioři 2 7 

PS 4 - Osoby ohrožené závislostmi 2 3 

PS 5 - Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny 3 10 

Celkem 17 39 

Tabulka 37 Sumarizovaný přehled cílů a opatření 

Vlastní zpracování 

 

Materiály odsouhlasené RMH zůstávají k dnešnímu dni neměnné. 

1/ základní listina  
https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/article-attachments/14-14-zakladni-listina-komunitniho-

planovani_0.pdf 

2/ jednací řád  
https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/article-attachments/jednaci-rad-ps-2019.pdf 

3/ organizační řád  
https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/article-attachments/organizacni-rad-ps-2019.pdf 
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Seznam použitých zkratek 

CVA  Centrum volnočasových aktivit 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPS  Domy s pečovatelskou službou 

DZU  Domy zvláštního určení 

EU  Evropská unie 

KP  komunitní plán 

KPSS  komunitní plánování sociálních služeb 

MMH  Magistrát města Havířova 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

NL  návykové látky 

NNO  Nestátní neziskové organizace 

NZDM  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OPZ  oprávněná provozní ztráta 

OSPOD oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

PO  příspěvkové organizace města 

PS  pracovní skupina 

RMH   Rada města Havířova 

SmH  Statutární město Havířov 

SF EU  strukturální fondy Evropské unie 

SsmH  Sociální služby města Havířova 

SŠ  střední škola 

SWOT  Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats 

ÚP  Úřad práce 

VŠ  vysoká škola 

ZMH  Zastupitelstvo města Havířova 

ZPCO  Zpráva o plnění cílů a opatření 

Zásady  Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

ZŠ  základní škola 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Základní listina komunitního plánování  

Č. j.: OPS/ 47611/2014 

Počet listů dokumentu: 4 

Počet příloh: 0  

                                                                                                          Zn.: ZS/14/ZMH/2014 

 

 

Základní listina komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících 

aktivit na území statutárního města Havířova 

 

 
čl. I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Základní listina komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS)  

 a souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova slouží k vymezení pravidel, 

 principů a hodnot, kterými se tento proces řídí. 

2. Základní listina je veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni účastníci 

procesu KPSS. 

 

čl. II 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ KPSS 

 

1. KPSS 

 Metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby 

odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Tato metoda se využívá při 

tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb.  

 

2. Plán rozvoje sociálních služeb  

Výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území  

a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem  

je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým 

jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování 

a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování 

a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních 

služeb. 

  

3. Sociální služby  

Činnost nebo souhrn činností zajišťujících pomoc a podporu osobám  

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma pomoci 

musí zachovávat lidskou důstojnost, dbát na dodržování základních lidských práv  

a svobod, působit na osoby aktivně, posilovat a motivovat je k činnostem, které nezhoršují 

jejich nepříznivou sociální situaci. Pomoc musí vycházet z potřeb osob, kterým je určena, 

musí podporovat rozvoj samostatnosti a zabraňovat sociálnímu vyloučení. Sociální služby 

jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Související aktivity  

Zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť sociálních služeb vhodně 

doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci byla 

neúplná. 

 

5. Účastníci komunitního plánování 

Proces plánování je založen na principu partnerství a spolupráci v rámci komunity. 

Účastníky procesu komunitního plánování ve městě Havířov se mohou stát všichni, kdo  

se dobrovolně hlásí k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho realizaci. Jsou to zástupci 

uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti (princip triády). 

 

6. Působnost KPSS 

Realizace KPSS a souvisejících aktivit probíhá na území statutárního města Havířova.  

 

čl. III 

PRINCIPY KPSS 

 

1. Princip dohody 

Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se přinejmenším tři strany,  

tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. 

Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí být 

nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.  

 

2. Princip „Vše je veřejné“ 

KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně 

dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování 

jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. 

  

3. Princip rovnosti 

Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování 

musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Každý má 

právo starat se o věci veřejné a společné. Každý má právo se vyjádřit a právo mluvit. 

 

4. Princip skutečných potřeb 

Zahrnuje aktivní zjišťování skutečných (ne domnělých) potřeb všech zúčastněných stran. 

 

5. Princip kompetence účastníků 

V řízení KPSS musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi  

a pozicí. Dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení, stejně jako dovednosti budovat 

týmy, projektově řídit a plánovat, vede k možnosti svobodně vyjádřit své názory a postoje, 

otevírat diskuzi, umožňuje uzavírat dohody. 

 

6. Princip cyklického opakování 

Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují, 

je nutné se jimi opětovně zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje.  

 

7. Princip dosažitelnosti řešení 

Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů  

v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, 

přání lidí a lidským, finančním i materiálním zdrojům. 



  

Příloha č. 1 Základní listina komunitního plánování 

 

8. Princip přímé úměry 

Kvalitně probíhající proces plánování je pro občany stejně přínosný jako výstup plánování - 

vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. 

 

čl. IV 

CÍLE KPSS  

 

1. Zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům města Havířova.  

  

2. Vytvoření kvalitní sítě sociálních služeb, která bude odpovídat aktuálním potřebám 

komunity a bude pružně reagovat na změny potřeb. 

 

3. Zajištění efektivního plánování sociálních služeb, s cílem co nejlépe využívat dostupné 

zdroje. 

 

4. Trvale a efektivně podporovat sociální služby a eliminovat nežádoucí sociální jevy. 

 

čl. V 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS 

 

KPSS je proces, který má svou jasně definovanou organizační strukturu. Nejedná  

se o strukturu neměnnou, ale lze ji v průběhu celého procesu upravovat v závislosti na obsahu 

jednotlivých fází a podle aktuálních úkolů. 

 

Role jednotlivých subjektů v procesu komunitního plánování: 

1. Zastupitelstvo města Havířova a Rada města Havířova 

Schvalovací orgány města, které deklarují politickou vůli aktivně se na procesu realizace 

plánu podílet včetně vyjádření politické podpory celému procesu plánování sociálních 

služeb. 

 

2. Komise pro plánování sociálních služeb 

Je iniciativním a poradním orgánem Rady města Havířova. Ve vztahu k procesu KPSS plní 

řídící roli (řídící skupina). Komise projednává a připomínkuje výstupy celého procesu 

komunitního plánování. Činnost komise se řídí jednacím řádem komisí a statutem. 

 

3. Dotčené komise Rady města Havířova 

Jsou iniciativními a poradními orgány Rady města Havířova. Projednávají  

a připomínkují výstupy z komunitního plánování v oblastech týkajících se jejich činnosti 

uvedené statutem komise. 

 

4. Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova 

Je garantem procesu KPSS a zodpovídá za zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb 

(komunitní plán), její následnou implementaci a evaluaci. 

 

5. Manažer sociálních služeb 

Manažerem sociálních služeb je osoba pověřena Radou města Havířova, aby v procesu 

komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově zastupovala město. 

Koordinuje a metodicky řídí proces plánování sociálních služeb včetně vedení vedoucích 
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pracovních skupin. Zastupuje a hájí zájmy pracovních skupin v komisi. Zpracovává 

komunitní plán. 

 

6. Pracovní skupiny 

V rámci organizační struktury je vytvořeno pět pracovních skupin v zastoupení zadavatelé - 

zástupci města, poskytovatelé, uživatelé služeb a další subjekty. Pracovní skupiny jsou 

v období zpracování komunitního plánu zodpovědné za definování problémových oblastí, 

formulaci strategických cílů, priorit a opatření k jejich naplnění. V období realizace 

komunitního plánu jsou pracovní skupiny zodpovědné za jeho postupnou implementaci 

včetně monitoringu a evaluaci dosažených výsledků.  

Činnost pracovních skupin se řídí společným jednacím řádem a společným organizačním 

řádem. 

 

7. Vedoucí pracovní skupiny 

Osoba zvolená členy skupiny. Zodpovídá za činnost skupiny a její výstupy. Ze své činnosti 

je odpovědná manažerovi sociálních služeb.  

 

čl. VI 

PROVÁDĚNÍ ZMĚN a DOPLŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍ LISTINY 

 

Návrh změn Základní listiny včetně zdůvodnění, může podat kterýkoli účastník komunitního 

plánování. Změny a doplnění budou projednány v Komisi pro plánování sociálních služeb  

a podléhají schválení Rady města Havířova a Zastupitelstva města Havířova. 

 

                                                          čl. VII 

                                        ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 

Základní listina KPSS a souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova byla 

projednána v pracovních skupinách komunitního plánování a v Komisi pro plánování 

sociálních služeb. Byla schválena Zastupitelstvem města Havířova dne 23.6.2014 pod  

č. usnesení 1196/26ZM/2014 bod 1. 

 

 

Za Zastupitelstvo města Havířova: 

 

 

 

Ing. Zdeněk Osmanczyk     Bc. Daniel Pawlas 

primátor města      náměstek primátor 
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Příloha 2 Organizační řád pracovních skupin 

 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova 

Organizační řád pracovních skupin 

 

I.  Úvodní ustanovení 

1. Organizační řád (dále jen OŘ) je normou, která upravuje postavení pracovních skupin, 

práva a povinnosti jejich členů. 

2. OŘ je závazný pro všechny účastníky jednání pracovních skupin (dále jen PS). 

3. OŘ včetně následných změn a dodatků navrhují členové PS a tento schvaluje Komise pro 

plánování sociálních služeb (dále jen komise). O změnu nebo doplnění OŘ může také 

požádat manažer sociálních služeb. 

4. PS zřizuje komise (řídící skupina) na návrh manažera sociálních služeb.  

5. Postavení a definice PS: 

a) PS jsou základním článkem koordinace sociálních služeb na území města Havířova. PS 

jsou vždy v dané oblasti složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb bez ohledu 

na formu a zřizovatele, zástupců organizací návazných aktivit, uživatelů sociálních 

služeb či návazných aktivit, zadavatele, zástupců institucí i široké veřejnosti. 

b) Vedoucí jednotlivých PS jsou jmenování Radou města Havířova po projednání 

v komisi. Vedoucí pracovní skupiny odpovídá za výstupy PS. 

6. PS zřizuje v případě potřeby pracovní podskupinu (podskupiny). 

7. PS jsou ustanoveny pro oblasti služeb pro tyto cílové skupiny:  

a) Děti, mládež a rodina 

b) Osoby se zdravotním postižením 

c) Senioři 

d) Osoby ohrožené závislostmi  

e) Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny 

 

II. Role pracovních skupin 

 

1. Zastupují a hájí zájmy poskytovatelů, uživatelů a zadavatele v rámci rozvoje sociálních 

služeb v příslušné oblasti. 

2. Prosazují principy komunitního plánování sociálních služeb. 

3. Zajišťují dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

občanům města Havířova. 

4. Podílejí se na zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb občanů města Havířova. 

5. Jsou zapojeny do tvorby komunitního plánu sociálních služeb vždy na dané období. 

6. Podílejí se na realizaci a vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb. 



  

Příloha č. 2 Organizační řád pracovních skupin 

7. V návaznosti na aktuální komunitní plán zpracovávají podklady pro rozvoj sociálních 

služeb ve městě Havířově. 

8. Podílejí se na propojování a spolupráci jednotlivých služeb i mezi jednotlivými oblastmi 

sociálních služeb. 

9. Zabývají se realizací společných akcí a aktivit podporujících uvedenou oblast. 

10. Svou iniciativu, náměty a stanoviska realizují v jednotlivých oblastech služeb. 

11. Členové PS mohou vznést podněty, připomínky, případně stížnosti k procesu komunitního 

plánování a to vedoucímu PS, který je předkládá k projednání na nejbližším jednání PS. 

12. Výstupy PS jsou doporučujícím dokumentem pro komisi. 

13. Metodické vedení, řízení a kontrola úkolů PS a jejich vedoucích je v kompetenci manažera 

sociálních služeb, který zastupuje a hájí zájmy PS v komisi. 

14. Město Havířov poskytuje PS prostřednictvím manažera sociálních služeb potřebnou 

součinnost nezbytnou pro její činnost. 

 

III. Organizační struktura 

 

1. PS je tvořena členy a vedoucím, kterého ze svého středu navrhují členové PS nadpoloviční 

většinou všech svých hlasů. Vedoucí PS si zvolí svého zástupce. V případě závažného 

a opakovaného neplnění povinností, může být vedoucí PS odvolán Radou města Havířova 

na návrh komise. Vedoucí PS může kdykoliv oznámit rezignaci na svou funkci. Své 

rozhodnutí oznámí na jednání PS.  

2. Úkolem vedoucího pracovní skupiny je svolávat jednání PS, řídit jejich průběh, pořizovat 

zápisy z jednání a kontrolovat plnění úkolů členů skupiny.  

3. Jednání PS se řídí jednacím řádem pracovních skupin.  

4. Členství v PS je dobrovolné, jednotlivé PS jsou otevřené pro všechny, kteří se chtějí podílet 

na rozhodování a poskytování sociálních služeb ve městě Havířově.  

5. Členství vzniká za těchto podmínek: 

a) na základě písemné přihlášky zájemce, 

b) schválením členství manažerem sociálních služeb a členy PS, 

c) vyjádřením souhlasu s organizačním a jednacím řádem.  

6. Členství zaniká za těchto podmínek: 

a) vystoupením člena z PS oznámením vedoucímu pracovní skupiny nebo manažeru 

sociálních služeb, 

b) opakovanou neomluvenou neúčastí člena na třech po sobě jdoucích setkáních PS. 

7. Členové mohou v případě nemožnosti zúčastnit se jednání PS určit svého zástupce, který 

v rámci zástupu na daném jednání uplatňuje práva a povinnosti stálého člena skupiny. 

Případné delegování oznámí vedoucímu pracovní skupiny nejpozději den před jednáním 

PS. 

8. Členem PS mohou být i zástupci poskytovatelských subjektů se sídlem v jiných obcích. 

Podmínkou je, že mají zařízení sociálních služeb na území města Havířova (případně ve 

správním obvodu města Havířova) nebo poskytují terénní sociální služby či jiné aktivity 

na území města Havířova (případně ve správním obvodu města Havířova) nebo občanům 

města Havířova v případě služeb ambulantních. 
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IV. Závěrečné ustanovení 

 

Změny a doplnění organizačního řádu pracovních skupin podléhají schválení komise. O změnu 

nebo doplnění může požádat komise, členové PS a manažer sociálních služeb.  

Tento organizační řád pracovních skupin nabývá účinnosti schválením „Komise pro plánování 

sociálních služeb“ dne 18. 6. 2019 
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Příloha 3 Jednací řád pracovních skupin 

 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova 

Jednací řád pracovních skupin 
 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb (dále JŘ) je 

vnitřním předpisem, který upravuje činnost pracovních skupin komunitního plánování 

sociálních služeb (dále jen PS).  

 

II. Svolání jednání pracovní skupiny 

 

1. Jednání PS se koná dle potřeby v závislosti na fázi procesu komunitního plánování 

(nejméně však 4x ročně).   

2. Jednání PS svolává vedoucí pracovní skupiny a to písemně, telefonicky nebo elektronickou 

poštou po domluvě s manažerkou sociálních služeb. Členové PS musí být pozváni 

nejpozději 10 dní před jednáním.  

3. Vedoucí PS svolá jednání vždy, požádá-li o to nejméně jedna polovina členů PS, manažer 

sociálních služeb nebo Komise pro plánování sociálních služeb (dále jen komise). 

4. Vedoucí pracovní skupiny v součinnosti s manažerem sociálních služeb navrhuje program 

jednání PS a členové PS jsou s tímto programem v pozvánce předem seznámeni. 

 

III. Průběh jednání pracovních skupin 

 

1. Jednání PS je neveřejné.  

2. Jednání vede vedoucí pracovní skupiny. Není-li přítomen vedoucí pracovní skupiny, řídí 

jednání jeho zástupce, popřípadě manažer sociálních služeb. 

3. Jednání PS se mohou účastnit členové PS, manažer sociálních služeb, zástupci zadavatele 

a přizvaní hosté. V případě, že některý z členů PS chce přizvat hosta k jednání PS, uvědomí 

o této skutečnosti vedoucího PS nejpozději den před jednáním PS.  

4. Jednání pracovní skupiny se řídí programem, který je v úvodu jednání schválen členy PS.  

5. Členové PS mohou vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným materiálům, 

uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů a navrhovat řešení.  

6. Z jednání PS pořizuje vedoucí skupiny zápis, v němž je uvedeno datum, čas a místo jednání, 

program jednání, jmenný seznam přítomných členů a hostů. Součástí zápisu jsou přijatá 

usnesení, stanoviska, náměty nebo doporučení, výsledky hlasování, přidělené úkoly 

a prezenční listina přítomných členů a hostů. Usnesení PS jsou závazná pro všechny její 

členy.  

7. Vedoucí pracovní skupiny, případně zástupce, zasílá písemný zápis z jednání všem členům 

PS do 15 dnů elektronicky nebo poštou. Podepsaný zápis v písemné podobě předá 
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manažerovi sociálních služeb včetně originálu prezenční listiny. Zápis podepisuje ten, kdo 

jednání řídil.  

8. Zápisy z  jednání jsou k dispozici k nahlédnutí u manažera sociálních služeb. 

V elektronické podobě jsou zveřejněny na webových stránkách. 

 

IV. Rozhodování v pracovní skupině 

 

1. Členové PS rozhodují na základě souhlasného rozhodnutí – konsensu všech zúčastněných. 

Rozhodování konsensem je prvořadným postupem. 

2. Pokud není konsensu dosaženo, může v těchto případech PS rozhodnout i hlasováním. 

Manažer sociálních služeb, zástupci zadavatele a přizvaní hosté mají pouze hlas poradní. 

3. Každý člen PS má právo hlasovat. Nastane-li situace, kdy počet zástupců 1 organizace 

převýší počet nadpoloviční většiny všech členů PS, má každá organizace, která je 

v pracovní skupině zastoupena při hlasování, pouze jeden hlas. Členové PS z téže 

organizace utváří tento hlas formou konsensu nebo hlasováním.  

4. Pro hlasování platí následující pravidla: 

a) PS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, 

b) stanoviska, náměty nebo doporučení PS jsou platná, pokud pro ně hlasovala 

nadpoloviční většina přítomných členů, 

c) při rovnosti hlasů nejsou stanoviska, náměty nebo doporučení přijata, 

d) není-li PS usnášeníschopná, může vedoucí pracovní skupiny rozhodnout o době a místě 

opakování jednání. Je povinen o tom vyrozumět všechny členy PS v přiměřeném 

časovém předstihu. Není-li PS usnášeníschopná, může jednání pokračovat, nelze však 

přijmout žádná stanoviska, náměty nebo doporučení. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Změny a doplnění jednacího řádu pracovních skupin podléhají schválení komise. O změnu 

nebo doplnění může požádat komise, členové PS a manažer sociálních služeb. 

Tento jednací řád pracovních skupin nabývá účinnosti schválením „Komise pro plánování 

sociálních služeb“ dne 18. 6. 2019. 
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Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2023

[tis.Kč]

Skutečnost 

2014

Skutečnost 

2015

Skutečnost 

2016

Skutečnost 

2017

Skutečnost 

2018

Skutečnost 

2019

Skutečnost 

2020

Skutečnost 

2021

Rozpočet 

2022

Očekávaná 

skutečnost 

2022

Plán 2023 Komentář

Výnosy hospodářské činnosti tvoří:

a) stočné (vybrané od odběratelů), 4 088,70 6 006,42 6 574,42 6 956,21 7 087,50 8 164,53 9 145,67 10 478,05 10 242,51 11 012,00 11 782,84

Položka je stanovena jako součin množství odpadních vod a ceny mᶾ 

za odpadní vody (pro rok 2023 je předpoklad navýšení ceny za mᶾ o 

cca 6-7%) .

b) platba (od SmVaK) za převod odpadních vod 

kanalizací města
106,22 160,00 120,00 101,63 140,00 149,00 162,00 163,70 160,00 165,00 170,00

Položka zahrnuje platbu SmVaK a.s. za množství odpadních vod 

převedených městskou kanalizací.

c) smluvní pokuty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) finanční prostředky z rozpočtu města (financování 

nákladů povinností vlastníka kanalizace mimo 

provozování),

1 500,00 1 000,12 140,04 271,00 406,65 426,25 0,00 0,00 -691,52 -836,24 -962,24

Finanční prostředky z rozpočtu města Havířova. 

e) jiné výnosy (např. úroky z prodlení). 0,44 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,33 0,00 0,00 0,00

Výnosy Celkem 5 695,35 7 166,62 6 834,46 7 328,85 7 634,15 8 739,78 9 307,90 10 642,08 9 710,99 10 340,76 10 990,60

Náklady hospodářské činnosti tvoří:

a) platby města (pro SmVaK) za odvádění a čištění 

odpadních vod z kanalizace města,
1 739,56 2 644,21 2 761,15 2 955,13 3 186,11 3 606,08 3 453,65 3 662,55 4 343,85 4 668,43 5 041,90

Položka zahrnuje náklady za převedení a přečištění odpadních vod 

na ČOV.

b)platby města za informace o stavech vodoměrů, 44,32 76,81 103,19 121,41 130,00 113,64 168,70 215,61 198,00 186,66 205,00

c) A. Provozní-smlouva - platby města za realizaci 

provozování kanalizace 

a výkon činností s provozováním kanalizace 

souvisejících 

např. běžná údržba, odstraňování havárie či poruchy,

1 456,67 1 374,55 1 480,11 1 789,90 1 789,63 1 876,07 1 956,39 1 968,52 2 066,95 2 110,98 2 367,00

Položka zahrnuje cenu z platebního mechanismu odvozeného z 

Operačního programu životního prostředí, který počítá platbu 

provozovateli dle daných kriterií (např. počet přípojek, náklady na 

provoz, stanovených koeficientů).  

c) B. Dohoda Město x TSH - platby města za výkon 

činností s provozováním kanalizace souvisejících (např. 

vedení evidencí, fakturace stočného, podklady pro 

učtování o hosp činnosti)

2 609,81 2 836,44 2 836,44 2 836,44 2 920,06 3 218,30 3 069,19 3 069,19 3 069,19 3 333,70 3 333,70

Položka obsahuje cenu za činnosti prováděné v souladu s platnou 

legislativou. Tyto činnosti souvisejí s vybíraním stočného, 

sepisováním smluv s odběrateli a dále je vypočítaná dle sazebníku 

UNIKA - pro návrh cen inženýrských činností.

d) smluvní pokuty, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) jiné (např. úroky z prodlení, poplatky). 24,37 29,94 32,57 32,62 34,60 38,37 38,06 40,50 33,00 41,00 43,00

Náklady Celkem 5 874,73 6 961,95 7 213,46 7 735,51 8 060,40 8 852,45 8 685,99 8 956,36 9 710,99 10 340,76 10 990,60

daň z příjmu -38,76 117,99 320,15
Hospodářský výsledek -179,38 165,91 -379,00 -406,65 -426,25 -112,67 503,92 1 365,57 0,00 0,00 0,00

Plán HČ 2023



Příloha

[mil.Kč]

Skutečnost 

2021
Plán 2022

Očekávaná 

skutečnost 

2022

Plán 2023 Komentář

Výnosy hospodářské činnosti tvoří:

a) vodné (vybrané od odběratelů), 0,81 0,97 0,66 0,73
Položka je stanovena jako součin množství dodané pitné vody za 

mᶾ (pro rok 2023 je předpoklad navýšení ceny za mᶾ o cca 6%)  .

c) smluvní pokuty 0,00 0,00 0,00 0,00

d) finanční prostředky z rozpočtu města 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky z rozpočtu města Havířova. 

e) jiné výnosy (např. úroky z prodlení). 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy Celkem 0,81 0,97 0,66 0,73

Náklady hospodářské činnosti tvoří:

a) platba (od SmVaK) za dodávku pitné vody do vodovodu 

města
0,51 0,58 0,45 0,48

Položka zahrnuje platbu SmVaK a.s. za množství pitné vody 

dodané do městského vodovodu.

b)platby města za informace o stavech vodoměrů, 0,00 0,00 0,00 0,00

c) A. Provozní-smlouva - platby města za realizaci 

provozování vodovodu a výkon činností s provozováním 

vodovodu

0,21 0,22 0,21 0,22

V případě růstu mezd zaměstnanců TSH a.s., pohonných hmot, 

vzorkování, dojde k navýšení platby za provozování vodovodu. 

d) smluvní pokuty, 0,00 0,00 0,00 0,00

e) jiné (např. úroky z prodlení, poplatky). 0,03 0,00 0,00 0,00

Náklady Celkem 0,75 0,80 0,66 0,70

daň z příjmu 0,02
Hospodářský výsledek 0,08 0,17 0,00 0,03

Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu na r. 2023

Plán HČ 2023
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I  ÚVOD 
 

1.1  Základní informace o strategii  
  

Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028 vznikla na přelomu 

let 2021/2022 jako jeden z výstupů projektu „Otevřené a přívětivé město Havířov“, registrační 

číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016766, který je spolufinancován z Evropského sociálního 

fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Tento strategický dokument je zpracován 

v souladu s metodickým doporučením Ministerstva pro místní rozvoj „Typologie strategických 

a prováděcích dokumentů.“  

  

Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022–2028 je dokument, který 

upravuje oblast komunikace města s veřejností, definuje jasnou vizi a cíle komunikace úřadu 

navenek. Tento strategický dokument je manuálem pro volené zástupce a zaměstnance 

magistrátu, který představuje konkrétní soubor opatření a postup, jak má úřad komunikovat 

s veřejností a jakým způsobem šířit tok informací tak, aby se dostal ke správné cílové skupině. 

Komunikace úřadu navenek není jedinou strategickou oblastí, které se tato Komunikační 

strategie věnuje. Důležitou součástí dokumentu je rovněž soubor cílů a opatření zaměřených 

na zefektivnění interní komunikace, tedy komunikaci uvnitř úřadu.   

  

Tento strategický dokument je rozdělen na část analytickou, návrhovou a implementační. 

V rámci analytické části došlo ke zpracování analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, zmapování 

a určení cílových příjemců komunikace. Byla provedena dílčí analýza spokojenosti veřejnosti 

s doposud využívanými nástroji komunikace města a analýza příkladů dobré praxe ostatních 

obcí, které mají Komunikační strategii. Návrhová část Komunikační strategie vychází z výsledků 

provedených analýz a definuje základní strategické oblasti, strategické a specifické cíle. Na 

základě konečné struktury návrhové části byla vytvořena implementační část, ve které je 

stanoven zásobník projektů (konkrétních komunikačních opatření) k realizaci a soustava 

indikátorů hodnotících naplnění stanovených cílů, včetně popisu způsobu jejich zjištění. Každé 

komunikační opatření zahrnuje odhad rozpočtu a nastavení systému pro zhodnocení 

výsledků.  

  

Tato Komunikační strategie je připravena pro období 2022-2028. Aby bylo zajištěno pravidelné 

monitorování jednotlivých opatření a splnění specifických a strategických cílů, je součástí 

implementační části tohoto strategického dokumentu také Akční plán, který bude pravidelně 

aktualizován a doplňován. Vytvořením Akčního plánu bude zajištěno periodické 

vyhodnocování naplňování jednotlivých cílů.   
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1.2  Cíl Komunikační strategie  

  
Hlavním cílem Komunikační strategie je zefektivnění externí a interní komunikace, což přispěje 

ke zvýšení kvality poskytování veřejných služeb občanům, návštěvníkům a dalším aktérům. 

Komunikace vůči občanovi bude touto strategií nastavená jako otevřená, s účastí veřejnosti,  

s možností zaznamenat a znát názor občanů. Dosažením hlavních cílů dojde ke zlepšení řízení 

města v oblasti komunikace s veřejností. Z dlouhodobého hlediska lze předpokládat pozitivní 

dopady na kvalitu života, spokojenost obyvatel města a následující změny v oblasti 

komunikace:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

1.3  Proč je komunikace města důležitá?   
  

Lidé mají právo na informace a sami je často aktivně vyhledávají. Pokud jednoduchou 

a rychlou cestou nedostanou relevantní informace, roste riziko ovlivňování lidí nejrůznějšími 

dezinformačními kanály. Mění se také vliv samotných médií, v minulosti byla 

nezpochybnitelným populárním médiem televize, ta má stále velký zásah, ale tím, jak přibývá 

kanálů, štěpí se i vliv jednotlivých stanic. Mezi další tradiční média patří rádio a tištěná média, 

ale i těm turbulentní doba spíše ubírá na významu. Hlavní konkurencí je internet – i na něj se 

samozřejmě tradiční média přesunula, ale zároveň zde získala obrovskou konkurenci v podobě 

sociálních sítí. Není tedy důležité komunikovat jen s médii, ale prostřednictvím vlastních 
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kanálů aktivně informovat i samotné občany.  Doba, kdy stačilo jednou měsíčně vydat tištěné 

Radniční listy, které shrnuly informace mnohdy týdny staré, je dávno pryč. To neznamená, že 

by se na tradiční média mělo rezignovat, je třeba myslet na generaci dříve narozených, která 

není tak aktivní na internetu a ve světě sociálních sítí. Média, jako zmíněné Radniční listy, 

televize či denní tisk, jsou pro tuto skupinu lidí zásadní. Zároveň je třeba neztratit, popřípadě 

navázat kontakt s internetovou generací, která si žádá rychlé odpovědi na své otázky.    

  

1.4  Co strategie nabídne?  

  

Strategie představí soubor cílů, opatření a možnosti využití komunikačních nástrojů, 

jež povedou ke zvyšování povědomí o statutárním městě Havířov, podpoří jeho pozitivní 

mediální obraz, zkoordinují mediální výstupy jednotlivých příspěvkových organizací  

a městských firem, zjednoduší a zpružní komunikaci uvnitř organizace. Strategie také navrhuje 

postup v případě takzvané krizové komunikace.  

  

1.5  Uživatelé strategie  

  

Z organizačního hlediska budou primárními uživateli komunikační strategie zaměstnanci 

magistrátu a příspěvkových organizací. Cílové skupiny, které mají být osloveny komunikačními 

kanály města Havířova tvoří především obyvatelé města, podnikatelé a jejich zájmová 

sdružení, masová média, organizátoři významných akcí, neziskové organizace, sportovní, 

kulturní a jiné společenské kluby, spolky a organizace, politické subjekty a v neposlední řadě  

i návštěvníci města.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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1.6  Relevantní strategické dokumenty  

  

Zpracování navrhované Komunikační strategie a využití elektronických prvků komunikace  

s veřejností (el. úřední deska a portály spokojenosti) jsou v souladu se strategickým 

dokumentem „Vize města 2020+“, který byl schválen v prosinci 2019. Navrhované nástroje 

komunikace s veřejností jsou zakotveny v tomto strategickém dokumentu, a to konkrétně  

v opatření A.3.1.3 a opatření A.3.1.4.: 

 

- Opatření A.3.1.3: Využití většího množství SMART technologií pro snazší komunikaci   

                                s občany 

- Opatření A.3.1.4: Zkvalitnění komunikace a zvýšení otevřenosti města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vize města 2020+ včetně Akčních plánů na daná období a jejich pravidelného vyhodnocení je 

zveřejněna na webu města v sekci „Rozvojové dokumenty“. 
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II  ANALYTICKÁ ČÁST  

  

Tvorba analytické části Komunikační strategie zahrnovala provedení nezbytných analýz, které 

zjišťovaly výchozí stav komunikace napříč vybranými cílovými skupinami. Byla provedena 

analýza vnějšího a vnitřního prostředí, zmapování a určení cílových příjemců komunikace, 

analýza současného stavu v oblasti komunikace s veřejností, dílčí analýza spokojenosti 

veřejnosti se současnými nástroji komunikace a kvalitou obsahu komunikace, kterou jim 

město adresuje. Analýzy byly zpracovány metodou dotazníkového šetření veřejnosti, 

zastupitelů a zaměstnanců magistrátu, polostrukturovaných rozhovorů s hlavními 

představiteli města. V této části byla zpracována také analýza dobré praxe obcí, které vlastní 

Komunikační strategii.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.1  Definice problému  

  
V současné době neexistuje jednotná strategie statutárního města Havířova pro komunikaci  

s veřejností, získávání názorů veřejnosti, případně pro dosažení zpětné vazby. Z hlediska 

komunikace nebyla doposud provedena směrem k veřejnosti systematická, koordinovaná  

a komplexní analýza potřeb obyvatel města a dalších aktérů, která by vedla ke stanovení vize, 

strategických oblastí, cílů a konkrétních opatření v oblasti komunikace s veřejností  

a k implementaci některých nových nástrojů v oblasti komunikace s cílovou skupinou. Tato 

Komunikační strategie nabízí řešení problémů města v oblasti komunikace s využitím 

moderních informačních a komunikačních technologií, s participací občanů a dalších aktérů.   
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2.2  Revize stávajících opatření   
 

Statutární město Havířov v současné době pro komunikaci s občany využívá následující nosné 

komunikační nástroje:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.2.1 Radniční listy  

  

Informační měsíčník Radniční listy vychází 12x ročně v nákladu cca 36 tisíc výtisků (formát A4).  

V současné době se jedná o celobarevný tisk, který zajišťuje Česká pošta a.s. Tiskovina je 

poskytována zdarma.  

 

 

Prostřednictvím Radničních listů město prezentuje 

aktuální informace, dění a záměry, které se týkají 

města. Zpravodaj se věnuje tématům zpravodajství 

(novinky z města, zprávy o činnosti odborů, zprávy ze 

zastupitelstva, ze zasedání rady města, nejrůznější 

upozornění, zajímavosti, rozhovory), školství (prostor 

dostávají všechny školy a školská zařízení, nejen ty, 

jejichž zřizovatelem je město), sociálních věcí 

(vzpomínky, blahopřání; nejrůznější informace ze 

sociálního odboru města, ale i z ostatních organizací  

a občanských sdružení zabývajících se sociální 

tematikou), kultury (rozhovory, recenze, články  

z vernisáží, koncertů, divadel, výstav uskutečněných 

nebo plánovaných ve městě), sportu (činnost 

sportovních oddílů působících na území města, zápasy, 

soutěže, výsledky), inzerci (plošné komerční i řádkové), 

barevným fotogaleriím (kulturní a sportovní akce 

města, téma měsíce, pozvánky na akce).  Radniční listy 

mají globální zásah, proto je i obsah velice komplexní.  

 

 

Z editorského hlediska můžeme říct, že první strany patří zásadním tématům dotýkajících se 

většiny obyvatel města. Další strany pak obsahují rubriky, které jsou zaměřeny konkrétněji, ať 

už jde o zdravotnictví, sport, či kulturu. Reklamní obsah je nutností z důvodu snížení nákladů 

na výrobu a distribuci tohoto informačního nástroje. Před dvěma lety prošly Radniční listy 

kompletní grafickou proměnou a z hlediska designu stále odpovídají moderním trendům. 

V současnosti není nutné na grafickém vzhledu nic měnit.  Radniční listy jsou pravidelně 

zveřejňovány také na webových stránkách města. 
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Výhody: 

 

Dosah na většinu obyvatelstva bez rozdílu věku, pohlaví či počítačové gramotnosti  

a tradice (podle analýzy hlavní zdroj informací o dění ve městě). 

 

Nevýhody: 

 

Z pohledu informačního média nízká aktuálnost, některá témata jsou i několik týdnů 

stará, prakticky nulová zpětná vazba.   

 

 

2.2.2 Sociální sítě  

  

Sociální sítě se v posledních letech staly jedním z dominantních komunikačních nástrojů. 

Aktuálně město Havířov disponuje účty na čtyřech velkých platformách. Největší dosah má 

Facebook, kde Havířov využívá hned dvou účtů – oficiálního profilu města a profilu Radničních 

listů.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Oficiální facebooková stránka města Havířova pod názvem Havířov – city začala být 

provozována v roce 2019. Cílem stránky je informovat veřejnost o městských tématech, 

aktivitách v nejrůznějších oborech, ale i o akcích, na kterých se město podílí, či jsou jinak pro 

občany Havířova zajímavé. Příspěvky jsou apolitické. Facebooková stránka Radniční listy není 

kopií tištěného stejnojmenného periodika, ale slouží spíše jako doplňkový informační kanál. 

Příspěvky jsou převážně informačního charakteru – pozvánky, oznámení apod.   
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Oba tyto účty fungují teprve tři roky, ale jak vyplývá z dílčí analýzy, patří z hlediska dosahu 

k nejdůležitějším informačním kanálům. Profil města má (k 1. 11. 2022) 4 010 sledujících, 

přičemž dosah příspěvků je v řádech desetitisíců – podle počtu sdílení. Profil Radničních listů 

má 1 200 sledujících a dosah jednotlivých příspěvků je v tisících uživatelů Facebooku.  

 

Výhody: 
Vysoká aktuálnost, informace je možné zveřejňovat prakticky okamžitě. Dobrá zpětná vazba  

– lidé mají na profilu města možnost komentování příspěvků, nebo zahájení chatu na 

messengeru, čehož i využívají. 

Nevýhody: 

 

Nižší dosah, sociální sítě využívá spíše mladší generace, u skupiny seniorů je zásah 

zanedbatelný.  
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Twitter, Instagram, YouTube  
  

 

Město Havířov má účet i na dalších platformách  

– na Twitteru, Instagramu a YouTube. Z hlediska 

dosahu mají ovšem tyto účty malý význam. Profil 

na Twitteru sleduje (k 1. 11. 2022) 240 sledujících, 

instagramový účet disponuje 788 takzvanými 

followers.  

 

Kanál na platformě YouTube je využíván jako 

video kronika města Havířova. V současné době 

obsahuje přes 830 příspěvků (videí), které mapují 

jednotlivé události ve městě od roku 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody: 

 

Vysoká aktuálnost, informace je možné 

zveřejňovat prakticky okamžitě. 

  

Nevýhody: 

 

Nižší dosah, sociální sítě využívá spíše úzká 

skupina mladší generace, u většiny 

dospělých a seniorů je zásah zanedbatelný.  

 



 
 
 

 
 

Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028 17 

2.2.3 Webové stránky města  

  

Web, který je umístěn na adrese www.havirov-city.cz, je základním multimediálním 

komunikačním prostředkem města Havířova dostupným široké veřejnosti a doplňuje 

tak trojici aktuálně nejsilnějších komunikačních kanálů města.  V roce 2018 prošly webové 

stránky města kompletní renovací, přičemž se změnilo nejen grafické rozhraní, ale i celá 

struktura. Cílem webu je poskytovat informace kvalitně, srozumitelně, v přehledné struktuře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stránkách se nacházejí základní údaje o městě, jeho historický vývoj, památky aj.  

Pro občana je důležité mít možnost zorientovat se v organizační struktuře magistrátu města, 

popř. jeho příspěvkových organizacích, školských institucích nebo sociálních službách  

s možností získat potřebné kontakty. Z pohledu dění jsou na webové stránky umisťovány  

i výroční zprávy města, tiskové zprávy, výpisy z usnesení rady města či zastupitelstva, 

programová prohlášení, ale i předpisy a nařízení města a další důležité dokumenty a materiály. 

Jak již bylo zmíněno výše, na stránky je také pravidelně jednou měsíčně umísťována 

elektronická verze Radničních listů. Na webových stránkách se nachází odkaz na dokumenty, 

které jsou zveřejněny na úřední desce. 
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Vstřícným krokem směrem k občanům je i aplikace „Dej tip!“, která umožňuje lidem on-line hlášení 

závad, dále rezervační systém úřadu pro přihlášení se na konkrétní termíny k některým agendám. Web 

je také vstupní branou k dalším satelitním tematickým portálům, portálům organizací města, aplikacím 

a facebookovému profilu města.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody: 

 

Podobně jako u sociálních sítí je největší výhodou rychlost, zásadní informace může  

být zveřejněna prakticky okamžitě. Další výhodou je větší tradice než u sociálních sítí. Webové 

stránky tady byly mnohem dříve než Facebook, Twitter nebo Instagram – a nejen v případě 

města Havířova, ale obecně. To z webu přirozeně dělá jedno z tradičních médií, na kterém 

informace hledají i ti, kteří sociální sítě vůbec nemají. 

Nevýhody: 

 

Tady platí omezení jen na uživatele internetu. Narozdíl od sociálních sítí, kde se informace šíří 

sdílením a zvyšuje se tak jejich dosah, web je spíše kanálem, kde si lidé informace sami 

vyhledávají.  
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2.2.4 Média  
  

Nedílnou součástí komunikace s veřejností, zejména pak s novináři, je poskytování informací 

formou tiskových zpráv, tiskových konferencí nebo také formou neformálních setkání. Tímto 

způsobem jsou prezentovány všechny významné události a rozhodnutí, která nelze nebo není 

vhodné prezentovat prostřednictvím jiných médií jako je např. internet nebo tiskoviny. 

Tiskové konference se konají nepravidelně a jsou pořádány k aktuálním klíčovým tématům 

města. Komunikaci s médii zajišťují zaměstnanci odboru kancelář primátora. Tiskové zprávy 

jsou zástupcům médií rozesílány elektronicky (a jsou samozřejmě i součástí webových stránek 

města). S médii komunikuje tisková mluvčí i osobně  

či telefonicky, témata získává v rámci komunikace  

s jednotlivými odbory a organizacemi města (viz 

samostatná kapitola Interní komunikace).  Nezbytným 

nástrojem pro každodenní práci s médii je monitoring 

médií. Pro město Havířov jej zajišťuje firma NEWTON 

Media, a.s. V současné době je monitoring přehledem 

zpráv (i těch, které se chodu města bezprostředně 

netýkají a jsou vygenerovány díky klíčovým slovům), 

přičemž k dílčím jednoduchým analýzám jej využívá 

odbor kanceláře primátora. O dění na Havířovsku dále 

informují i regionální přílohy celostátních deníků a jiná 

místní periodika, např. Moravskoslezský deník. Zásadní 

témata monitoruje také regionální zpravodajství České 

televize a dalších celoplošných stanic.  Důležité jsou  

i zpravodajské relace moravskoslezské regionální 

televize POLAR, která pravidelně vysílá Havířovský 

expres. Pro ty, kterým nevyhovují termíny vysílání, jsou 

zprovozněny i webové stránky TV Polar, které lze 

nalézt na adrese www.polar.cz, popř. některé  

z reportáží lze získat i na sociálních sítích této 

televize.   

   

Výhody: 
 

Vysoká aktuálnost, vysoký dosah, masivní informace. Zásah je poměrně veliký, téměř 

veškerá veřejnost.   

Nevýhody: 

 

Špatná zpětná vazba, aktuálnost informace v jednom čase po chvíli přehrána novou 

aktualitou, špatné uchování informace.  
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2.2.5 Úřední deska  
  

Úřední deska úřadu je zákonným komunikačním nástrojem, podle § 26 odst. 1 správního řádu 

ji zřizuje každý správní orgán a musí být podle těchto pravidel veřejně přístupná.  

 

Jako „veřejně přístupná“ se rozumí to, že musí být 

nepřetržitě dostupná způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (jinými slovy na internetu). Je určená ke 

zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných 

dokumentů správních orgánů a soudů, v případě obce 

jde o základní dokumenty dle zákona o obcích (zákon  

č. 128/2000 Sb.).  

 

Do roku 2021 byl provoz úřední desky na Magistrátu 

města Havířova zajišťován konkrétním zaměstnancem 

odboru vnitra a živnostenského úřadu, který zodpovídal  

za fyzické zveřejnění všech povinných dokumentů jak  

na úřední desce, tak na internetových stránkách města 

v sekci „úřední deska“. Díky pořízení elektronické úřední 

desky instalované napravo od vstupu do budovy E 

magistrátu, došlo ke snížení pracovní zátěže 

zaměstnanců zajišťujících zveřejňování dokumentů. 

Interaktivní elektronická úřední deska je uzpůsobena 

i pro handicapované, imobilní nebo slabozraké občany. 

Obrazovka je dostatečně velká, dotyková a intuitivní. 

 

 

 

Výhody: 
 

Okamžité uveřejnění, možnost vracet se k dané informaci, historie informací.  

 

Nevýhody: 

 

Špatná zpětná vazba, lidé nemají na úřední desce možnost komentování příspěvků.  

Jedná se o úřední typ zveřejňované informace.   

 

Nižší dosah, sociální sítě využívá spíše mladší generace, u skupiny seniorů je zásah 

zanedbatelný.  
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2.2.6 Setkání s primátorem  

  

Město zahájilo a dále rozvíjí komunikaci s veřejností formou veřejných setkání primátora 

s občany nebo veřejných projednávání ke konkrétním záměrům města.  Tato možnost 

pravidelného přímého kontaktu veřejnosti s vedením města vznikla až v posledních letech za 

primátora Ing. Josefa Bělici, MBA, a tento nástroj komunikace nelze brát jako standard.  

Je to spíše jakýsi dobrovolný vstřícný krok, kterým může primátor ukázat, že je tady pro lidi. 

 

 

 

V posledních cca dvou letech se setkání konala zhruba 

co tři měsíce, s výjimkou období pandemie, kdy to 

nebylo možné. V tomto období se konalo jedno  

on-line setkání, kdy primátor odpovídal na otázky 

občanů živě, ale prostřednictvím streamu na 

sociálních sítích.  

 

Z hlediska funkčnosti je přímé setkání s občany nástroj 

velmi účinný a rychlý. Lidé si připraví dotazy na 

témata, která je zajímají, a mohou se doptat, pokud je 

odpověď hned neuspokojí.  

 

Na některé dotazy nelze odpovědět při přímé interakci 

mezi primátorem a dotazovaným, z toho důvodu jsou 

konkrétní fakta, která nebyla zodpovězena, doplněna 

písemně po konzultaci s příslušnými odbory, kterých 

se daný problém týkal.   

 

 

 

 

Výhody: Možnost zeptat se v reálném čase na cokoli, možnost okamžité reakce na sdělenou informaci. 

Nevýhody: 
Špatná možnost se vracet a komentovat jednotlivá sdělení, bez možnosti okamžitého přehrání 

záznamu. 
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2.2.7  Další městské tiskoviny (letáky, informační letáky a brožury)  
  

Pro zvýšení informovanosti široké veřejnosti Havířov dále zajišťuje dle potřeby tisk a distribuci 

dalších informačních materiálů jako jsou letáky a brožury. Jedná se o nástroj, který se využívá 

nepravidelně.  

 

Výhody: 

 

Podobně jako u Radničních listů je možné využít distribuce do schránek a oslovit  

tak většinu obyvatel města. 

 

Nevýhody: 

 

Vyšší náklady a časová náročnost, nejedná se o tak rychlý a flexibilní nástroj,  

jako například sociální sítě.  

 

 

2.2.8  Průzkumy veřejného mínění  
  

Průzkum veřejného mínění je základním pilířem získávání informací (zpětné vazby) od občanů 

města. Při práci ve veřejném sektoru je nezbytně nutné pracovat se zpětnou vazbou, je třeba 

získávat názory a reakce včetně těch kritických. Zpětná vazba je nutná nejen od občanů, 

podnikatelů, ale i od zaměstnanců a médií. Některé odbory magistrátu města a organizace  

si zajišťují průzkumy veřejného mínění jako podklad pro jejich rozhodování. Dotazníková 

šetření se zaměřují na různé cílové skupiny a zjišťují názorové posuny například  

v otázce způsobu a kvality komunikace města s občanem, v otázce rozvoje a budoucího 

směřování města, nebo dílčích anket k akcím v různých lokalitách města.  Dotazníková šetření 

jsou zveřejňována v aktualitách na webu města a dále propagována přes facebookový profil 

Havířov – city. V případě důležitých témat, kde je prioritní zachytit názor všech občanů, jsou 

dotazníky vkládány v papírové podobě do Radničních listů. Občané, kteří nedisponují 

internetovým připojením a sociálními sítěmi, mohou dotazník v papírové formě odevzdat 

osobně nebo zaslat poštou přímo na magistrát.   

 

Výhody: 

 

Obecná dostupnost k veřejnému mínění formou dotazníkových šetření. 

Určitá volnost v položených otázkách na jakékoli téma. 

 

Nevýhody: 

 

Omezená distribuce výsledků dotazníkového šetření.  

 

Riziko omezeného výčtu otázek, které jsou zvoleny, špatná zpětná vazba a neaktuálnost 

odpovědí v časovém úseku.  
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2.2.9 Plakáty, vývěsky, infopanely  
  

Specifickým médiem pro komunikaci a přenos informací k občanům je systém infopanelů, 

vývěsek města a dalších městských institucí, plakátovacích ploch u kulturních domů, 

na autobusových zastávkách apod. K vyvěšování oznámení o změnách vyhlášek, programu 

zasedání zastupitelstva a dalších důležitých oznámení existují vývěsky přímo určené – visí  

v městských částech, na el. úřední desce a na webu města. U infopanelů se jedná o poměrně 

moderní nástroj, který je schopen předávat aktuální informace, zbývající nástroje jsou pak buď 

náročnější na personální zatížení, nebo vhodné spíše na předávání informací s dlouhou 

expirací.  

 

Výhody: 

 

Jedná se o nenásilný způsob komunikace, na který jsou lidé zvyklí už desetiletí.  

Lidé si zde informace vyhledávají sami, ať už cíleně, nebo náhodně. 

 

Nevýhody: 

 

S výjimkou elektronických infopanelů vhodné převážně pro předávání informací  

o událostech s velkým časovým předstihem nebo dlouhou expirací.  

 

 

2.2.10  Emailová komunikace  

  

Z pohledu komunikace je rozesílání e-mailových zpráv jedním z nejrychlejších 

a nejefektivnějších způsobů komunikace města s místními obyvateli, skupinami, podnikateli, 

podniky, ale i se sousedními obcemi a městy. Havířov zatím nemá zavedený systém 

automatického rozesílání zpráv bez potřeby pravidelného vyhledávání. E-mailová 

korespondence je tak rozesílána pouze konkrétním cílovým skupinám za konkrétním účelem.  

  

Výhody: 
 

Adresné položení potřebných dotazů, aktuálnost získaných odpovědí. 

 

Nevýhody: 

 

Nižší dosah – omezený počet adresátů, bez záruky vrácených odpovědí, bez možnosti 

veřejné zpětné vazby.  
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2.2.11  Interní komunikace  

  

Z pohledu města je klíčová nejen komunikace externí, ale i interní. V současné době pracují na 

Magistrátu města Havířova více než tři stovky zaměstnanců. Je proto zásadní, jakou informaci 

tito pracovníci dostanou a jakou šíří mezi členy své rodiny, známé a přátele. Klíčem k úspěchu 

je informovaný úředník, který je zároveň i spokojeným občanem města. Správná interní 

komunikace zvyšuje motivaci zaměstnance a usnadňuje cestu ke společnému sdílení vizí, cílů 

a hodnot celého města. Informovanost zaměstnanců na všech úrovních je jedním z faktorů 

zvyšujících jejich zapojení a motivaci. Ačkoliv město Havířov v mnoha oblastech drží vysokou 

úroveň z hlediska moderních trendů a technologií, v oblasti interní komunikace nemají 

zaměstnanci magistrátu k dispozici intranet. Jako prostředek pro jejich informování slouží 

aplikace Outlook.   

 

Rovněž je k dispozici sdílená složka Company, která obsahuje normy na řízení jednotlivých 

činností a procesů, manuál jednotného vizuálního stylu a rozpočet města, dále strukturu 

magistrátu nebo právní předpisy. Zároveň je zde možné sdílení dokumentů v rámci 

jednotlivých odborů, oddělení či jinak specifikovaných skupin zaměstnanců.  

  

Výhody: 
 

Jednoduchý nástroj. 

 

Nevýhody: 

 

Zaostává za moderními trendy. Velké instituce dnes běžně disponují intranetem, který 

nabízí daleko více možností nejen v oblasti komunikace. Jeho pořízení by si ale vyžádalo 

nemalou investici.  

 

 

2.2.12 Krizová komunikace  
  

Roky 2020, 2021 a 2022 ukázaly důležitost a potřebu nastavení krizové komunikace. Město 

Havířov v období pandemie koronaviru, energetické krize či událostem na Ukrajině, 

komunikovalo s občany města a informovalo je o aktuálním dění prostřednictvím všech 

dostupných informačních kanálů. Do budoucna je ale zapotřebí nastavit jasný systém, podle 

kterého se v krizových situacích bude postupovat. Nastavení modelu krizové komunikace má 

za cíl zajistit, aby město krizi přežilo s minimálními následky a vše se co nejrychleji vrátilo 

k normálu. Je důležité se věnovat nejen mediálnímu obrazu, ale zároveň řešit jádro případných 

problémů.  
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V návrhové a implementační části uvedeme konkrétní kroky a rozdělení odpovědností, 

nicméně mimořádné situace často ukáží rezervy v systému, proto i při krizové komunikaci 

platí, že je nutné reagovat flexibilně, a hlavně co nejrychleji. V podobných situacích řeší věci 

nad rámec nastaveného systému krizový štáb, od něhož by měl směřovat i hlavní tok 

informací.  

 

Výhody: 
 

Jednoduchý nástroj. 

 

Nevýhody: 

 

Zaostává za moderními trendy. Velké instituce dnes běžně disponují intranetem, který 

nabízí daleko více možností nejen v oblasti komunikace. Jeho pořízení by si ale vyžádalo 

nemalou investici.  
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2.3  Souhrn výsledků klíčových analýz   

  

Analýza výchozího stavu se zaměřením na řešenou problematiku, tj. komunikace města 

s veřejností, komunikace mezi jednotlivými odbory navzájem a komunikace mezi volenými 

orgány města a zaměstnanci města, je nedílnou součástí tvorby komunikační strategie.  

 

Sběr relevantních dat proběhl formou dotazníkového šetření, do kterého byly zapojeny 

všechny cílové skupiny s přihlédnutím k demografické struktuře města, a to bez ohledu na věk, 

pohlaví, postavení, vzdělání, názory či priority.  Dotazníkové šetření bylo zacíleno na širokou 

veřejnost, aby bylo možné poskytnout každému občanovi rovnou příležitost k vyjádření s cílem 

zjistit spokojenost občanů s doposud využívanými nástroji komunikace. Z důvodu cíle 

dotazníkového šetření nebyl zvolen řízený výběr respondentů, ale neadresné dotazování 

založené na dobrovolnosti vyplnění. Dotazník byl zveřejněn pod online odkazem a také  

v papírové podobě prostřednictvím Radničních listů. Počet odpovědí sice není pro zobecnění 

výsledků dostačující, ale nutno podotknout, že se jednalo o dílčí analýzu pro tvorbu 

Komunikační strategie. Analytická část nevychází pouze z dotazníkových šetření, ale také  

z polostrukturovaných rozhovorů s vybranými představiteli města a analýzy komunikačního 

prostředí v rámci jiných obcí České republiky.  

  

2.3.1 Výsledky průzkumu mezi občany města Havířov – dotazníkové šetření  
  

V rámci dotazníkového šetření byly zvoleny tři typy dotazníků dle cílové skupiny. První 

dotazník byl určen občanům města Havířova obecně a byl zaměřen na spokojenost veřejnosti 

s nástroji komunikace a s kvalitou obsahu komunikace.  

  

Veřejnost byla oslovena prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí statutárního města 

Havířova a rovněž prostřednictvím tištěného měsíčníku Radniční listy.   

  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 580 respondentů, z nichž 40 % bylo mužů a 60 % žen.  

  

Občané hodnotí svou informovanost ze strany města jako dobrou. Při využití pětistupňové 

hodnotící škály jako ve škole téměř polovina občanů ohodnotila informovanost ohledně 

fungování města stupněm tři. Značná část občanů (22 %) pak hodnotila komunikaci o něco 

lépe, tj. stupněm dvě a 7 % dalo městu „za jedna“.   

  

Občané získávají důležité informace o dění ve městě nejčastěji prostřednictvím informačního 

měsíčníku Radniční listy. Až 71 % procent dotázaných využívá tuto cestu k získání informací. 

Se značným odstupem je pak druhý komunikační kanál, sociální sítě, kterého využívá přibližně 



 
 
 

 
 

Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028 27 

49 % dotázaných. V počtu uživatelů, jakožto zdroji informací, se umístily na třetím místě 

webové stránky města. Za významný zdroj informací můžeme považovat i regionální televizi, 

kterou pro získání informací o dění ve městě využívá přibližně 23 % dotázaných. Plakáty  

a vývěsky jsou využívány 10 % dotázaných. Informačními kanály, které využívá méně než 10 % 

dotázaných, jsou další městské tiskoviny (informační letáky a brožury), tiskové zprávy  

a oznámení, úřední deska a e-mailová komunikace. Mezi „jiné“ informační kanály respondenti 

zařadili výměnu informací mezi příbuznými a spoluobčany a sledování jiných elektronických 

informačních médií.  

  

 

  
Měli-li dotázaní vyhodnotit, které informace jsou pro ně nejdůležitější, kladli největší důraz na 

informace o omezeních a uzavírkách na veřejných komunikacích. Vysokou důležitost 

pak respondenti přiřadili informacím týkajícím se strategických a rozvojových dokumentů 

města. Toto lze vyhodnotit tak, že občanům záleží na tom, jak je jejich město řízeno 

a spravováno. Podobnou důležitost pak získaly informace o kulturních akcích a informace  

o místních poplatcích. Více jak pětina obyvatel považuje za důležité informace o sportovních 

akcích ve městě.  V části „jiné“ respondenti poukazovali na důležitost informací o životním 

prostředí a informací o řešení aktuálních problémů obyvatel města.  

  

V další otázce respondenti hodnotili, ve které z uvedených oblastí nejsou dostatečně 

informováni. Okruh strategické a rozvojové dokumenty města byl hodnocen podobně jako 

neinformovanost o omezeních a uzavírkách na veřejných komunikacích města. Přibližně 50 % 

dotázaných hodnotí informovanost v těchto dvou oblastech jako nedostatečnou. Téměř 
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čtvrtina respondentů zhodnotila jako nedostatečnou informovanost i v oblasti místních 

poplatků a v oblasti konaných kulturních akcích. Pětina dotázaných pak nemá dostatek 

informací o konaných sportovních akcích.  

  

V komentářích k bodu „jiné“ by dotázaní měli rádi více informací např. o provozních 

záležitostech města, které se jich dotýkají (odvoz běžného i nadměrného odpadu), informace 

o prevenci kriminality ve městě, informace ze zasedání zastupitelstva města, informace  

o vnitřní kontrole magistrátu a jejich výstupech.  

  

 
 

 

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

Omezení,
uzavírky

Strategické a
rozvojové

dokumenty
města

Kulturní akce Informace
ohledně
poplatků

Sportovní
akce

Jiné…

Které informace jsou pro Vás nejdůležitější? 

Omezení, uzavírky Strategické a rozvojové dokumenty města

Kulturní akce Informace ohledně poplatků

Sportovní akce Jiné…



 
 
 

 
 

Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028 29 

  
  

Webové stránky statutárního města Havířov, www.havirov-city.cz, hodnotili dotázaní ze tří 

úhlů pohledu. Prvním je kvalita informací, druhým je grafické zpracování a třetím 

je přehlednost webových stránek.   

  

Při využití pětistupňové hodnotící škály téměř polovina dotázaných hodnotila webové stránky 

města ve všech třech oblastech stupněm jedna (15 až 21 %) anebo stupněm dvě (29 až 31 %), 

přičemž nejlepší hodnocení dosáhlo grafické zpracování. Musíme však zmínit i respondenty 

nespokojené s webovými stránkami města, přestože jejich procentuální zastoupení je 

poměrně malé. Co se týče kvality informací, téměř 5 % dotázaných ji považuje za 

nedostatečnou. Grafické zpracování považuje za nedostatečné téměř 7 % dotázaných  

a největší podíl nespokojených má problém s přehledností webových stránek, tj. více jak 9 %.  

  

Sociální sítě jako prostředek získávání informací o městě využívá více jak 70 % dotázaných. 

Výrazně největší podíl na informovanosti obyvatel města prostřednictvím sociálních sítí má 

Facebook. Význam Instagramu a Twitteru je v tomto směru minimální. Zbývajících necelých 30 

% respondentů sociální sítě k získávání informací o městě vůbec nevyužívá.  

  

Občané města Havířova se v dotazníkovém šetření vyjadřovali i k tomu, jak často vyřizují své 

osobní záležitosti na jednotlivých odborech magistrátu. Nejpočetnější skupinou jsou občané, 

kteří odpověděli „občas“ (necelých 60 %), druhou nejpočetnější skupinou pak byli ti, kteří 

odpověděli „téměř nikdy“ (skoro 32 %). Těch, kteří aktivně komunikují s magistrátem  
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a odpověděli „skoro pořád“ a „často“, bylo dohromady necelých 6 %. To, jakým způsobem 

občané komunikují s magistrátem, dokumentuje následující graf:  

 

  
  

Většina občanů přichází při vyřizování svých záležitostí do osobního kontaktu s pracovníky 

magistrátu. Pouze 13,6 % dotázaných odpovědělo, že využívá komunikaci telefonem a 10,5 % 

e-mailem. Magistrát města Havířova nabízí občanům online rezervační systém, díky kterému 

nemusí strávit hodiny čekáním na úřadě. Využívá ho v současné době asi čtvrtina dotázaných 

(23,6 %), necelá třetina o tomto systému neví (29,8 %) a zbývající téměř polovina jej nevyužívá 

(46,6 %).   

 

A jak jsou dotázaní spokojeni s odborností úředníků a jejich přístupem při jednání s nimi? 

Odbornost byla hodnocena stupnicí od jedné do pěti jako ve škole. „Výbornou“ dalo 

magistrátu 16,9 % a nedostatečnou 6,7 % dotázaných. Nejčastějším hodnocením byla dvojka 

a hned v závěsu trojka. Odbornost úředníků města Havířov v průměru získala známku 

2,5.  Dotazovaní se vyjadřovali ke spokojenosti s přístupem úředníků v jednání s nimi  

z pohledu ochoty, vstřícnosti a snahy pomoci. V těchto třech kategoriích bylo hodnocení velice 

podobné:  
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2.3.2  Výsledky průzkumu mezi zaměstnanci Magistrátu města Havířova – 

dotazníkové šetření  
  

Druhé dotazníkové šetření proběhlo mezi zaměstnanci Magistrátu města Havířova, 

a to se zaměřením na jejich informovanost vedením města, na interní komunikaci, komunikaci 

s občany města a na stav komunikačních technologií na magistrátu.  

  

Magistrát města Havířova měl v době provádění dotazníkového šetření celkem 

442 zaměstnanců, kteří jsou organizačně začleněni do dvanácti odborů plus městská policie. 

V tomto případě byli respondenti osloveni adresným e-mailem a návratnost dotazníků byla 

80 %.  

  

Na odpovědích se 22 % podíleli muži a 78 % ženy, přičemž téměř polovina všech respondentů 

pracuje na magistrátu 15 a více let. To svědčí, vzhledem k vysokému podílu respondentů na 

celkovém počtu zaměstnanců, o personální stabilitě. Další čtyři skupiny zaměstnanců pracující 

na magistrátu v rozmezí 0 až 2 roky, 2 až 5 let, 5 až 10 let a 10 až 15 let se pohybovaly každá 

v podobném procentuálním podílu, tj. okolo 13 %. Na otázku „Vidíte se pracovně za 5 let na 

Magistrátu města Havířova?“ odpovědělo více jak 62,5 % ANO, 24,7 % NEVÍM a 12,7 % NE.   

Na otázku, zda jsou respondenti dobře informováni o plánech a vizích města, odpověděla 

nejpočetnější skupina 46,7 % dotázaných ANO. Druhá v pořadí (39,4 % respondentů), byla 

skupina, která odpověděla NEMŮŽU POSOUDIT. Pouze 13,9 % dotázaných si myslí, že nejsou 

dobře informováni.  

 

V rámci interní komunikace respondenti hodnotili kvalitu komunikace s přímým nadřízeným, 

kterou známkovali stupnicí od jedné do pěti, přičemž jedna je nejlepší a pět je nejhorší. Více 

jak 65 % dotázaných ohodnotilo tuto komunikaci známkou jedna, tudíž jako výbornou. Další 

známky pak byly zastoupeny v menším počtu, až poslední, nejhorší známku udělilo komunikaci 

se svým nadřízeným pouze 3,9 % dotázaných. Vypočteme-li z níže uvedených dat aritmetický 

průměr, získala tato interní komunikace známku 1,68.  

  

Nástroje, které jsou v interní komunikaci mezi zaměstnanci nejčastěji využívány, 

jsou především e-mailová pošta a osobní setkání. Tyto dva způsoby interakce využívá více jak 

80 % dotázaných. Jen o pár procent méně je využívána komunikace přes pevnou telefonní 

linku. Přes výpočetní techniku (datová schránka, Ginis, rezervační systém atd.) komunikuje 

43,6 % a přes služební telefon 23,6 % dotázaných. V odpovědi „jiné“ jsou zahrnuty nástroje, 

jako např. pravidelné porady odboru.  
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Tak jako v interní komunikaci byly nejčastějšími nástroje email, osobní setkání a telefonický 

kontakt prostřednictvím pevné linky, pak i komunikaci s občany města opět dominují tyto tři 

nástroje, avšak v jiném pořadí. Zaměstnanci magistrátu nejčastěji komunikují s občany města 

prostřednictvím osobních setkání (73 % dotázaných). Druhé místo zaujímá telefonický 

rozhovor s použitím pevné telefonní linky s 63,7 % a třetím významným nástrojem je  

e-mailová pošta, kterou využívá 60,2 % dotázaných. Služební telefon a výpočetní technika jsou 

využívány pro komunikaci s občany ze 17 % a 12 %. Za jiný způsob komunikace označili 

respondenti písemnou formu prostřednictvím poštovní služby nebo datové schránky, účast na 

zasedáních občanských komisí a účast na společných jednáních v rámci spolupráce na půdě 

jiných institucí.  
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Který nástroj je považován respondenty za vhodný pro komunikaci mezi odbory? Nejméně 

dotázaných považuje za vhodný komunikační nástroj interní sdělení. O něco lépe si pak stojí 

telefonní kontakt mezi odbory, který preferuje téměř pětina dotázaných. Za nejvhodnější 

nástroje komunikace jsou považována osobní jednání a elektronická pošta, kdy ke každému 

z nich se kloní téměř 35 % dotázaných.   

  

Jako komentář k odpovědi „jiné“ bylo několikrát uvedeno, že o vhodnosti konkrétního 

komunikačního nástroje často rozhoduje povaha řešeného problému či jeho naléhavost. 

Několik návrhů se týkalo rozšíření využití elektronické komunikace např. pro elektronická 

interní sdělení, elektronické formuláře či žádanky a zřízení společné informační databáze 

přístupné dotčeným odborům.  
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Další otázka dotazníku mezi zaměstnanci magistrátu se týkala jejich názoru na to, který úkon 

(či aktivita) jimi využívaný by si zasloužil označení „byrokratický“. Nejčastěji respondenti 

poukazovali na papírovou formu interních formulářů, které by mohly být vypisovány  

a schvalovány v elektronické podobě. Jedná se především o formuláře související 

s nepřítomností zaměstnance na pracovišti, ale také o samotný systém plánování dovolených, 

což bylo pozitivně vyřešeno a dnes již máme plně funkční systém elektronického plánování  

a schvalování nepřítomnosti na pracovišti.  

  

Dále bylo poukazováno a navrhováno provedení změny ve věci dublování evidencí, které jsou 

vedeny v papírové i elektronické podobě. Jako zbytečné byl označen tisk dokumentů přijatých 

úřadem v elektronické podobě. Dle názoru některých dotázaných není nutné tak časté 

používání interního sdělení jako komunikačního prostředku mezi odbory.  

  

Další návrhy se týkaly zefektivnění a zjednodušení procesů při práci s klienty magistrátu 

a urychlení práce některých zaměstnanců tím, že jim bude umožněn přístup do konkrétních 

databází a evidencí.  

  

Otázka „Jste spokojeni se stavem komunikační technologie na magistrátu? Pokud Vám něco 

chybí či nevyhovuje, upřesněte, prosím, o co se jedná?“ vybídla respondenty k zamyšlení, 

stejně jako otázka předchozí. Opět měli možnost odpovědět formou slovního komentáře. 

Téměř polovina dotázaných odpověděla, že jsou spokojeni, nemají výhrady, vše jim vyhovuje, 
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nebo že to nemohou posoudit. Druhá polovina odpovědí obsahovala celou řadu návrhů  

a podnětů ke zlepšení komunikačních technologií, ať už po hardwarové či softwarové stránce.  

Jedním z velkých témat je kvalita telefonní ústředny, k ní připojených telefonních aparátů 

a jejich funkcionalit, např. možnost nahrávání telefonních hovorů. S kvalitou komunikace 

souvisí i návrhy na kvalitativní a kvantitativní zlepšení vybavenosti zaměstnanců magistrátu 

mobilními telefony.  

  

Celá řada odpovědí se pak týkala návrhu na zlepšení komunikačních procesů prostřednictvím 

softwarových nástrojů. Zde můžeme uvést např.:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Všechny konkrétní podněty a návrhy na zlepšení získané v rámci dotazníkového šetření mezi 

zaměstnanci magistrátu byly předány kompetentním osobám ke zvážení  

a případnému zapracování do svých strategií a plánů.  

  

2.3.3 Výsledky průzkumu mezi zastupiteli města Havířova – dotazníkové šetření  

  

Třetí dotazník byl určen zastupitelům statutárního města Havířova, a to se zaměřením 

na komunikaci v rámci výkonu jejich činnosti pro město. Zastupitelstvo města Havířova má 

v současné době 43 zastupitelů a pro provedení průzkumu byli všichni osloveni adresným  

e-mailem.   

  

Občany statutárního města Havířova zastupují volení zástupci z osmi politických stran, přičemž 

dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 respondentů ze sedmi z nich, 14 mužů a 9 žen.   
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Respondenti v dotazníku hodnotili úroveň spolupráce s úředníky magistrátu při výkonu svého 

zastupitelského mandátu. V pětistupňové škále využili pouze první tři stupně. Nejlepší známku 

udělilo úředníkům magistrátu 65,2 % dotázaných, dvojku 30,4 % a trojku 4,3 %. Tímto získala 

tato spolupráce průměrné hodnocení 1,39.  

  

V otázce na četnost kontaktů s úředníky Magistrátu města Havířova byly nejčastěji zastoupeny 

odpovědi „každý den“, „1x za 14 dní“ a „1x měsíčně“, přičemž nikdo nevyužil odpovědi 

„nikdy“.  

 

   
  

Měli-li zastupitelé zhodnotit, s kterým odborem magistrátu se jim spolupracuje nejlépe, 

suverénně zvítězil odbor kancelář primátora s 47,8 % hlasů. Velký počet hlasů získaly také 

odbor školství a kultury a odbor komunálních služeb. Méně hlasů pak měl odbor vnitra 

a živnostenský úřad. Zbývající odbory získaly buď jeden hlas, nebo žádný.  

  

Když měli dotázaní naopak zhodnotit, s kým se jim spolupracuje nejhůře, již nebyli tak jednotní 

jako v předchozí otázce. Zde se stal vítězem jediný odbor, kterému nebyl dán žádný hlas, a to 

odbor právních služeb. Všechny ostatní odbory se podělily téměř rovným dílem o zbývající 

hlasy negativního hodnocení.  

  

Zasedání zastupitelstva města Havířova se konají 6x ročně. Jakou formu komunikace volí 

dotázaní v případě, že chtějí oznámit svou neúčast na zasedání? Více jak polovina preferuje  
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e-mailovou poštu, jedna čtvrtina telefonní kontakt a druhá čtvrtina by zvolila osobní jednání. 

Dopisní formu by nezvolil nikdo.  

 

Co by, dle oslovených respondentů, přispělo ke zlepšení vzájemné komunikace mezi 

zastupiteli? Opakujícím se návrhem jsou častější setkání u kulatého stolu a návrhy na větší 

využívání sociálních sítí. Několik dotázaných hovoří o potřebě budování respektu mezi koalicí 

a opozicí založené na toleranci, vstřícnosti a slušnosti.  

 

Většina respondentů komunikuje s občany města více jak 4x měsíčně. Druhou nejčetnější 

odpovědí bylo 2x až 3x měsíčně. Z toho vyplývá, že 83 % dotázaných přichází více jak 

1x měsíčně do styku s občany města, kde byli zvoleni.  

  

  
 
Při komunikaci s veřejností využívají dotázaní zastupitelé různé nástroje. Nejčastějším 

nástrojem je osobní setkání, které využívá pro styk s občany 78,3 % z nich. Druhou 

nejvyužívanější formou komunikace je e-mailová pošta, dále pak telefonní kontakt a sociální 

sítě. Nejméně využívaným nástrojem jsou webové stránky.   
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Využití sociálních sítí pro informování občanů města hodnotí tři čtvrtiny dotázaných jako 

dostatečné. Zbývající jedna čtvrtina soudí, že sociální sítě by se měly v tomto směru využívat 

častěji.  

  

V otevřené otázce měli možnost dotázaní vyjádřit svůj názor na to, jaké komunikační nástroje 

pro komunikaci s veřejností, kromě městem již využívaných, by nově zařadili. Zajímavými 

náměty byly např. živé přenosy ze zasedání zastupitelstva města, využívání mobilní aplikace či 

regionálního rozhlasu. Podnětnými byly i návrhy na osobní setkání s městskými spolky či 

elektronizace úřední desky.  

  

Magistrát města Havířova plánuje pořídit v rámci evropského projektu tzv. portály 

spokojenosti. Jedná se o zařízení, která umožňují občanům buď „piktogramem“ 

nebo vepsanou odpovědí vyjádřit zpětnou vazbu ke službě úředníka. Nadpoloviční většina 

respondentů si myslí, že portály spokojenosti budou dobrou zpětnou vazbou pro magistrát. 

Nicméně pětina dotázaných si myslí, že portály bez možnosti vepsat otevřenou odpověď 

nepřinesou žádnou relevantní zpětnou vazbu. Pětina dotázaných si myslí, že portály budou 

využívat pouze občané pro negativní zpětnou vazbu, protože spokojený člověk nemá potřebu 

vypisovat svou pozitivní zkušenost. Malé procento hlasů (4,3 %) získala odpověď, že portály 

spokojenosti nepovedou ke zlepšení úrovně služeb magistrátu a stejně tak odpověď, že 

portály spokojenosti jsou v celé Evropě vnímány jako neodmyslitelná součást každé 

poskytované služby. Drtivá většina dotázaných je přesvědčena, že portály spokojenosti by 

měly mít možnost detailní zpětné vazby konkretizované textem vůči magistrátu.  
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2.4 Analýza komunikačního prostředí v rámci jiných obcí České republiky  

  

V minulosti stačily městům a obcím tiskové zprávy k tomu, aby navenek dávaly na vědomí, co 

se v rámci jejich okolí děje a jaká rozhodnutí byla přijata. V rámci postupující doby již tento 

komunikační nástroj nestačí a veřejná správa si uvědomuje, že se musí více otevřít jejím 

občanům a nastavit jasná pravidla, která budou použita při přenosu informace z veřejné správy 

ven a naopak. Na základě této potřeby začala města a obce tvořit komunikační strategie, kde 

je jasně zakotvena, jak budou přenosy užitečných informací tam a zpět zajištěny.   

  

Všechny oblasti veřejné správy slouží svým občanům a je proto velmi důležité, aby se instituce, 

které vykonávají tuto službu, těšily co nejvyšší míře důvěry ze strany občanů. Aby tomu tak 

bylo, je podstatné, aby byl směrem k občanům zajištěn tok relevantních informací. Je třeba si 

také uvědomit, že veřejná správa musí umožnit příjem informací od svých občanů k zajištění 

co nejširšího povědomí o jejich zpětné vazbě. Jen na jejím základě se mohou veřejné instituce 

při svém rozhodování držet v prostředí reálného života.   

  

Pro zajištění řádného chodu veřejných institucí, které jsou důvěryhodné a jednají ve prospěch 

svých občanů, je důležité, aby byla jejich komunikace k občanům vnímána jako relevantní, 

transparentní a proaktivní, což znamená, že se zajímá o potřeby svých občanů. Těmto cílům 

slouží strategický dokument – komunikační strategie, která při svém efektivním naplňování 

přispívá k dobrému jménu instituce, se kterou komunikují jak občané, tak všechny 

podnikatelské a společenské subjekty v okolí.  

  

Komunikační strategie obsahuje veškerá východiska a komunikační kanály, kterými veřejná 

správa informuje své občany a další subjekty, a také kterými přijímá zpětnou vazbu. Stanovuje 

postupy a procesy prostřednictvím kterých se může veřejnost dovědět o přijímaných 

rozhodnutích a podílet se na nich.   

  

V současné době disponují moderní komunikační strategií např. města jako je Ostrava, 

Liberec, Karlovy Vary, Hradec Králové, Olomouc, Zlín, Uherský Brod.  
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 2.3 Polostrukturované rozhovory s vybranými představiteli města   

  

Pro polostrukturovaný rozhovor byly vybrány následující otázky:  

  

Je podle Vás komunikace mezi volenými orgány města a zaměstnanci Magistrátu města 

Havířova nastavena dobře?  

  

90 % dotázaných odpovědělo, že komunikace je nastavena dobře, zbylých 10 % se pouze 

ohradilo proti formálnímu kanálu komunikace uveřejnění informací formou „porada vedení – 

zápis – zveřejnění zápisu v company nebo porada tajemníka – zápis – zveřejnění zápisu 

v company“. Těchto 10 % dotázaných by ocenilo přímou komunikaci napříč zaměstnanci 

magistrátu.  

  

Který komunikační kanál/nástroj směrem k občanům vnímáte jako nejdůležitější a proč?  

  

100 % dotázaných se shodlo, že směrem k občanům jsou zvoleny komunikační nástroje 

správně, ať už jde o Radniční listy pro starší generaci, tak Facebook a Instagram pro ty mladší  

a pro střední generaci dobrou úlohu plní webové stránky města, které obsahují veškeré 

informace o dění na magistrátu i ve městě.  

  

Bude dle Vaše názoru připravovaná komunikační strategie k užitku?  

  

80 % dotázaných se vyjádřilo, že bude určitě přínosem, protože špatná komunikace pramení 

z neznalosti, což by měla komunikační strategie eliminovat, navíc všichni budou vědět, jakým 

způsobem správně předávat informace, aby se dostaly na správné místo. 20 % to zatím 

nedovede posoudit, neboť se ještě neměli možnost s komunikační strategií seznámit.  

  

Odkud čerpáte důležité informace o dění ve městě?  

  

80 % dotázaných reagovalo, že o dění ve městě se nejvíce dozví z webové stránky města, pak 

také z moderních sociálních sítí a zbylých 20 % odpovědělo, že je to z přímých jednání  

a osobních schůzek.  

  

O kterých informacích nejste jako představitel města dostatečně informován/a?  

  

80 % dotázaných je přesvědčeno, že jako členové vedení města jsou o všech důležitých 

skutečnostech informováni, 10 % na tuto otázku nereagovalo a zbylých 10 % nemůže tuto 

otázku dostatečně posoudit.  
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Uvítali byste jako představitelé města zvláštní informační kanál mezi volenými zástupci 

města a zaměstnanci Magistrátu města Havířova, nebo jste s dosavadním vzájemným 

informováním spokojeni?  

  

100 % dotázaných se vyjádřilo, že dosavadní informační kanály jsou dostačující („company“, 

telefon, mail), i když nevylučují, že existuje i moderní efektivnější nástroj pro předávání 

informací.  

  

Jaké zlepšení z hlediska komunikace byste na úřadě přivítali?  

  

30 % dotázaných v tuto chvíli žádné zlepšení nenapadá, 10 % by uvítalo nahrazení 

vnitropodnikové sdílené složky „company“ za intranet, jakým například disponuje Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, 10 % dotázaných se domnívá, že stačí zlepšit stupeň vzájemného 

slušného a vstřícného chování mezi sebou, 20 % by uvítalo přechod z papírové formy na 

elektronickou, tzn. digitalizovat vnitřní mechanismy magistrátu a s tím souvisí i vyjádření 

zbylých 30 % dotázaných, že by uvítalo zlepšení toku informací jakýmkoli směrem.  
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III NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

Tato část komunikační strategie představuje soubor cílů a opatření, které byly sestaveny na 

základě výsledků analýz uskutečněných v rámci analytické části této strategie. V návaznosti na 

výsledky analytické části byla nastavena vize, strategické oblasti, strategické a specifické cíle, 

opatření. Návrhová část udává směr, kterým by se město mělo ubírat, aby zlepšilo stav 

komunikace v oblastech, která odhalila analytická část jako problémové. 

  

Struktura návrhové části je následující:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Pokud zrealizujeme stanovená opatření v oblasti komunikace, pak úspěšně naplníme 

stanovené specifické cíle. Realizací specifických cílů této strategie dosáhneme naplnění 

strategických cílů a tím strategických oblastí. Tímto procesem následně dosáhneme 

požadované vize. K úspěšnému sledování realizace opatření je sestaven akční plán, který bude 

kontrolovat plnění opatření ve střednědobém časovém období. Návrhová část je sestavena na 

základě analytických výsledků z roku 2021. Oblast komunikace se neustále rozvíjí a přichází 

nové trendy, které je zapotřebí sledovat. Předpokládá se pravidelná aktualizace tohoto 

strategického dokumentu tak, aby zůstal moderní a aktuální. 
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 3.1 Vize  
 
Komunikace je důležitým pilířem pro fungování společnosti. Sdělit názor, svou potřebu, 

myšlenku, to vše je důležité pro to, aby se společnost rozvíjela a posouvala vpřed. Význam 

komunikace roste o to víc ve veřejné správě, která by měla komunikovat jazykem veřejnosti  

a být otevřená občanům.  

 

Na základě analýz interní a externí komunikace byla sestavena vize statutárního města 

Havířova, která představuje požadovaný budoucí stav, v němž se chce město v roce 2028 

nacházet. Tento obraz chtěné budoucnosti bude dosažen prostřednictvím naplnění 

stanovených cílů a opatření: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Statutární město Havířov je v roce 2028 město otevřené a přívětivé, 

efektivně komunikující napříč různými cílovými skupinami veřejnosti, 

využívající komunikační mix a moderní trendy v oblasti komunikace 

úřadu uvnitř i navenek.“ 

 

Aby město dosáhlo této vize, jsou cíle a opatření zvlášť stanovena pro oblast externí a interní 

komunikace úřadu. Specifikace cílů a opatření vychází z analytické části a skutečných potřeb  

a problémů, které provedené analýzy zjistily.  
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3.2 Strategické oblasti 
 
Na vizi úzce navazují strategické oblasti, které zajišťují, aby byly strategické a specifické cíle 

včetně opatření zaměřeny na správný úsek problematiky komunikace. Z hlediska komunikace 

je důležité zaměřit se nejen na externí komunikaci úřadu, ale také na tu interní. Bez kvalitní 

interní komunikace nemůže dostatečně fungovat kvalitní externí komunikace – případné 

problémy v interní komunikaci se promítají do externí komunikace. Z toho důvodu byly oblasti 

externí a interní komunikace nastaveny pro tuto strategii jako dvě prioritní:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obě oblasti mají definovány konkrétní strategické a specifické cíle včetně opatření, jejichž 

realizací dojde k jejich zefektivnění a následnému naplnění požadované vize této komunikační 

strategie. Oblast externí komunikace se zaměřuje především na zlepšení kvality 

poskytovaných informací, zvýšení důrazu na způsob komunikace města navenek vůči 

vybraným cílovým skupinám, rozvoj současných komunikačních nástrojů města navenek, 

implementaci nových nástrojů komunikace města ve vztahu k občanům, zajištění fungování 

komunikačního mixu a zavedení prvků participace veřejnosti do oblasti strategického 

plánování a rozhodování. Interní komunikace úřadu stanovuje soubor cílů a opatření, která se 

soustředí na zvýšení důrazu na způsob komunikace uvnitř úřadu a implementaci nových 

nástrojů pro interní komunikaci.  
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3.3 Strategické a specifické cíle, opatření  
 

Následující část podrobně popisuje jednotlivé strategické a specifické cíle strategických oblastí 

externí a interní komunikace úřadu. Strategické cíle představují budoucí žádoucí stav 

v oblastech interní a externí komunikace úřadu, které by měly být naplněny realizací této 

strategie. Specifické cíle jsou navázány na jednotlivé strategické cíle a popisují konkrétní 

způsob, kterým budou naplněny strategické cíle. Jednotlivá opatření, která zajišťují 

implementaci strategie, se vztahují ke každé z jednotlivých oblastí a cílů.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Opatření komunikační strategie jsou podrobně rozepsána v Akčním plánu, který je přílohou 

této strategie. Akční plán je sestaven na období dvou let a bude pravidelně vyhodnocován  

a aktualizován až do roku 2028, aby bylo zjištěno, zdali jsou opatření splněna, nesplněna nebo 

probíhají. V roce 2028 dojde k celkovému vyhodnocení a dosažení stanovené vize tohoto 

strategického dokumentu.  

 

Akční plán bude určovat přesnou strukturu plnění každého opatření: cíl, zdůvodnění, popis, 

odhad nákladů, gesční příslušnost, harmonogram realizace, monitorovací indikátor a cílový 

stav monitorovacího indikátoru.  
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3.4 Strategická oblast: Interní komunikace úřadu 
 

Interní komunikace úřadu je komunikace uvnitř úřadu – mezi vedením města (rada  

a zastupitelstvo) a zaměstnanci úřadu. Dobře nastavené cíle a opatření vnitřní komunikace 

povedou ke správnému nastavení externí komunikace a jejímu následnému zkvalitnění. Aby 

mohli zaměstnanci úřadu a vedení města efektivně předávat informace směrem k občanům 

města, musí být zajištěn přenos informací v aktuálním časovém horizontu. Nastavení pravidel 

pro zveřejňování informací pomůže sjednotit způsob zveřejňování informací – zaměstnanci 

úřadu budou vědět, které informace je zapotřebí zveřejňovat, kudy se budou zveřejňovat  

a kdo je bude zveřejňovat. 

 

V rámci interní komunikace úřadu jsou využívány následující nástroje komunikačního mixu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tento komunikační mix interní komunikace lze rozdělit na nástroje osobní komunikace  

a nástroje elektronické komunikace. Ve strategické oblasti interní komunikace má být 

dosaženo zkvalitnění, které přijde právě se správným využíváním komunikačního mixu. Tento 

komunikační mix bude prostřednictvím opatření strategie obohacen o nové nástroje pro 

interní komunikaci a nastavení systému pro získávání a vyhodnocování zpětné vazby v interní 

komunikaci.  
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Aby došlo ke zefektivnění interní komunikace úřadu, musí dojít k naplnění následujících 

strategických cílů: 

 

Strategické cíle: 
1. Zvýšení důrazu na způsob komunikace uvnitř úřadu 

2. Implementace nových nástrojů pro interní komunikaci  

 

1. Strategický cíl: Zvýšení důrazu na způsob komunikace uvnitř úřadu 

Informace se musí dostávat k veřejnosti jednotně a aktuálně. Klíčoví zaměstnanci magistrátu, 

kteří řídí tok informací směrem k veřejnosti, musí stanovit jasná pravidla pro jejich 

zveřejňování. Správně nastavený systém pro včasnou kontrolu zveřejňovaných informací  

a systém zodpovědnosti za zveřejňování informací pomůže zajistit zefektivnění externí 

komunikace úřadu.  

Specifický cíl Opatření 

1.1 Zavést systém pro včasnou kontrolu     
       zveřejňovaných informací 

1.1.1 Implementace systému zveřejňování   
          informací do vnitřních aktů řízení 

1.2 Nastavit systém zodpovědnosti  
       za zveřejňované informace 

1.2.1 Zodpovědnost za uveřejnění tiskové zprávy  
          a informace na web města 

 
2. Strategický cíl: Implementace nových nástrojů pro interní komunikaci 

 
Inovace v oblasti komunikace je zapotřebí sledovat nejen v oblasti externí komunikace, ale 

také interní. Přínosem pro město by mohla být podpora vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

v oblasti komunikace s veřejností. Vzdělávání v oblasti komunikace bude mít pozitivní dopad 

na vnímání úřadu veřejností – spokojený občan pomáhá budovat pozitivní image úřadu. 

 

Specifický cíl Opatření 

2.1 Podpořit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců   
       v oblasti komunikace s veřejností 

2.1.1 Zajištění prezenční/on-line školení pro    
          rozvoj měkkých dovedností 

2.2 Nastavit systém pro získávání  
       a vyhodnocování zpětné vazby v interní   
       komunikaci 

2.2.1 Implementace zpětné vazby do vnitřního   
          plánu kontrol jednotlivých odborů 
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3.5 Strategická oblast: Externí komunikace úřadu 
 

Externí komunikace úřadu je komunikace úřadu navenek, směrem k občanům. Aby byl úřad 

dostatečně otevřen svým občanům, musí prvně nastavit svou interní komunikaci. Moderní  

a otevřený veřejný úřad musí fungovat na principu správně nastavené interní a externí 

komunikace. Otevřený úřad a správně zaměřovaná komunikace přinesou z dlouhodobého 

hlediska pozitivní dopady na kvalitu života ve městě a spokojenost obyvatel města.  

 

V rámci externí komunikace byly doposud využívány následující nástroje externí komunikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výše uvedené nástroje externí komunikace jsou různorodě používány pro zajištění předávání 

informací směrem k cílovým skupinám veřejnosti. Komunikační mix umožňuje předávat různá 

témata pro různé cílové skupiny a je tak zajištěn přenos informací jak pro ty, kteří preferují 

tištěné Radniční listy, tak pro ty, kteří dávají přednost sociálním sítím. Současný komunikační 

mix dostatečně zajišťuje veškerý přenos informací, které je zapotřebí komunikovat veřejnosti. 

Z hlediska komunikační strategie půjde především o zkvalitnění využívání jednotlivých 

nástrojů a implementaci nových nástrojů komunikace města navenek, které se budou řídit 

aktuálními trendy v oblasti komunikace.  
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Aby došlo ke zefektivnění externí komunikace úřadu, musí dojít k naplnění následujících 

strategických cílů: 

 

Strategické cíle: 

1. Zlepšení kvality poskytovaných informací 

2. Zvýšení důrazu na způsob komunikace města navenek vůči vybraným   

     cílovým skupinám 

3. Rozvoj současných komunikačních nástrojů města navenek 

4. Implementace nových nástrojů komunikace města navenek 

5. Zajištění fungování komunikačního mixu 

6. Zavedení prvků participace veřejnosti do oblasti strategického plánování  

     a rozhodování 

 

1. Strategický cíl: Zlepšení kvality poskytovaných informací  
  

Cílem je dosáhnout toho, aby lidé nemuseli hledat to, co je zajímá, ale zjednodušeně řečeno, 

informace by si měly najít lidi. Aby byly informace předávány účelně, musí být informace 

poskytována v aktuálním čase.  

 

Specifický cíl Opatření 

1.1 Stabilizovat personální kapacity v oblasti   
       PR 

1.1.1 Posílení komunikace novým zaměstnancem   
          pro PR 

1.2 Poskytovat informace v aktuálním čase 
1.2.1 Implementace procesu poskytování    
          dostupných informací v „aktuálním čase“  
          do vnitřních aktů řízení 

1.3 Zvýšit informovanost občanů o činnosti   
       města a rozvojových aktivitách 

1.3.1 Souhrnná kvartální zpráva o rozvojových  
          aktivitách města 

1.4 Nastavit rámec pro poskytování informací  
       ven z úřadu 

1.4.1 Implementace systému zveřejňování  
          informací do vnitřních aktů řízení 

1.5 Posílit komunikaci prostřednictvím všech   
       komunikačních nástrojů, které má město   
       k dispozici 

1.5.1 Implementace audiovizuálních příspěvků do  
          komunikace města 
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2. Strategický cíl: Zvýšení důrazu na způsob komunikace města navenek vůči   
                                vybraným cílovým skupinám 
 

Město by mělo disponovat tolika komunikačními kanály, aby dokázalo vlastními silami oslovit 

v případě potřeby všechny cílové skupiny. Cílem této strategie bude nejen určit, které kanály 

jsou vhodné, pro kterou cílovou skupinu, ale také doplnit chybějící nástroje. Cílové skupiny je 

možno určit například podle věku, pohlaví, zájmů, povolání atd. Konkrétním cílením informací 

se zajistí lepší dosah i úspora vynaložených prostředků.  

 

Specifický cíl Opatření 

2.1 Cílit komunikaci města na vybrané cílové  
       skupiny 

2.1.1 Cílené oslovení jednotlivých cílových skupin 

2.2 Určit formu a způsob předání informací  
       jednotlivým cílovým skupinám 

2.2.1 Zavedení systému předávání informací mezi  
          MMH, PO a městskými firmami 

2.2.2 Zavedení systému předávání informací mezi  
          MMH a seniory 

2.2.3 Zavedení systému předávání informací mezi   
          MMH a mladými lidmi 

2.2.4 Zavedení systému předávání informací mezi  
          MMH a neziskovými organizacemi 

2.3 Zohlednit potřeby jednotlivých cílových  
       skupin ve vztahu k informacím 

2.3.1 Tvorba sekcí na webu města pro jednotlivé  
          části města 

2.4 Nastavit pravidelný kontakt města napříč  
       vybranými cílovými skupinami 

2.4.1 Tisková zpráva ke každé konané významné            
          aktivitě 
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3. Strategický cíl: Rozvoj současných komunikačních nástrojů města navenek 

Město disponuje množstvím komunikačních nástrojů, které dlouhodobě využívá pro 

komunikaci s veřejností. V neustále se rozvíjejícím světě sociálních sítí je zapotřebí sledovat 

současné trendy v oblasti komunikace a včas na ně reagovat. Sociální sítě nabízí stále širší 

spektrum možností, jak zaujmout – proto je důležité věnovat se zefektivnění využívání 

sociálních sítí a dalších nástrojů externí komunikace.  

Specifický cíl Opatření 

3.1 Zefektivnit využívání sociálních sítí  
       – Facebook, YouTube, Instagram, Twitter 

3.1.1 Zvýšení dosahu sociálních sítí 

3.1.2 Používání facebookových skupin ke   
          komunikaci 

3.1.3 Komentáře v příspěvcích na Facebooku 

3.2 Posílit provázanost webu a sociálních sítí 

3.2.1 Zajištění doplňkovosti jednotlivých   
          komunikačních platforem 

3.2.2 Sjednocení informace napříč jednotlivými  
          komunikačními nástroji 

3.2.3 Posílení pravidelné aktualizace informací na  
          webu 

3.2.4 Nastavení procesu publikování informace  
          na webu 

3.3 Zefektivnit spolupráci s médii 
3.3.1 Zaměřit průzkumy veřejného mínění na  
          různá témata (např. bezpečnost, školství) 

3.4 Zvýšit počet průzkumů veřejného mínění 
3.4.1 Tisková zpráva ke každé konané významné  
          aktivitě 

3.5 Inovovat oblast Krizové komunikace 
3.5.1 Aktualizace procesu předávání krizových     
          zpráv, kompetence jednotlivých osob    
          (interní a externí) 
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3.6 Zlepšit přístup k informacím na ÚD 3.6.1 Pořízení elektronické úřední desky 

 
4. Strategický cíl: Implementace nových nástrojů komunikace města navenek  

  
Cílem strategie bude nastavit nejen stávající, ale i nové nástroje pro komunikaci tak, aby cesta 

informace ke koncovému uživateli (obyvateli města, turistovi) byla co nejpřímější, ale zároveň, 

aby informace byla relevantní. To znamená nastavit nejprve cestu uvnitř magistrátu k bodu, 

odkud se už ověřená informace dostane na veřejnost – tak, aby nedocházelo k nejasným 

výstupům (např. dvěma zprávám na jedno téma atd.). Pro zlepšení komunikace je důležitá 

zpětná vazba. Nejde tedy jen o to dostat informace směrem ven, ale také dostat zpět 

informace o tom, jaký měly dosah a jak na ně lidé reagovali. Strategie přesně určí, které 

nástroje jsou pro to nejvhodnější. 

 

Specifický cíl Opatření 

4.1 Nastavit nástroje pro zpětnou vazbu 

4.1.1 Zavedení systémového nástroje pro     
          pravidelné získávání zpětné vazby 

4.1.2 Nástroj na měření spokojenosti občanů 

4.2 Nastavit systém pro pravidelné   
       vyhodnocování zpětné vazby občanů 

4.2.1 Vyhodnocování zpětné vazby občanů 

4.2.2 Stanovení intenzity vyhodnocování zpětné   
          vazby občanů 

4.2.3 Zajištění předání informací zodpovědné  
          osobě na základě zjištěné zpětné vazby 

4.3 Vytvořit podmínky pro další rozvoj el.   
       způsobů komunikace s úřadem 

4.3.1 Distribuce el. podpisů pro všechny   
          zaměstnance magistrátu včetně používání   
          internetových komunikačních nástrojů pro  
          on-line jednání s občany 

 

 



 
 
 

 
 

Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028 55 

5. Strategický cíl: Zajištění fungování komunikačního mixu 
 
Jednotlivé komunikační nástroje se musí vzájemně podporovat a doplňovat. Různé cílové 

skupiny využívají různé komunikační nástroje, proto by měly důležité informace proudit jak 

k cílové skupině, která preferuje tištěné Radniční listy, tak k veřejnosti, která dává přednost 

sociálním sítím. Komunikační mix by měl být využíván jak s ohledem na cílovou skupinu, tak 

na zvolené téma, které chceme komunikovat.  

 

Specifický cíl Opatření 

5.1 Zajistit provázanost jednotlivých  
       komunikačních nástrojů města 

5.1.1 Sjednocení informací napříč jednotlivými  
          komunikačními nástroji 

5.1.2 Zajištění doplňkovosti jednotlivých  
          komunikačních platforem 

 

6. Strategický cíl: Zavedení prvků participace veřejnosti do oblasti strategického    

                                plánování a rozhodování 

Statutární město Havířov s vizí být městem otevřeným a přívětivým dbá na potřeby veřejnosti. 

Participativní rozhodování je důležitou součástí otevřené a moderní veřejné správy 

s pozitivním dopadem na řízení úřadu. Zapojení veřejnosti do rozhodování zvyšuje důvěru 

občanů a dění ve veřejné správě se pro ně stává transparentnější. Z toho důvodu je zapotřebí 

participaci obyvatel do rozhodování posilovat a podporovat.  

Specifický cíl Opatření 

6.1 Dávat příležitosti k participativnímu  
       rozhodování 

6.1.1 Zvýšení počtu setkání s občany k oblastem  
          strategického plánování a rozhodování 

6.1.2 „Zatraktivnění“ aktivit participativního  
          rozhodování 

6.1.3 Účast vedení města na občanských komisích 
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4. Strategické využití současných komunikačních nástrojů v období 2022-2028  
 

4.1  Radniční listy  
  

Radniční listy jsou komunikačním nástrojem určeným všem obyvatelům města. Z toho důvodu 

by se zde měla objevit všechna zásadní témata, která se dění ve městě týkají – od důležitých 

projektů města, přes informace o výstupech z jednání zastupitelstva, o investicích ve 

zdravotnictví až po naplnění kulturních, sportovních a dalších rubrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideální nástroj pro zveřejňování důležitých oznámení, pozvánek, náborů do škol, školek, nebo 

zájmových kroužků. Vzhledem k měsíční periodicitě je náročnější editační část, je potřeba dbát 

na to, aby informace “nevyčpěly” a v době vydání byly stále aktuální.  
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4.2  Sociální sítě – Facebook, Instagram, YouTube  
  

Trendy na sociálních sítích se rychle mění a stále přibývají nové. Z těch dalších stojí za zmínku 

například TikTok nebo Pinterest. Není nutné ani možné být aktivní na všech sociálních sítích, 

proto je zapotřebí sledovat, prostřednictvím kterých sítí je možné oslovit nejvíce lidí. Klíčovou 

platformou na sociálních sítích je pro město Havířov Facebook.   

 

 

Instagram využívá spíše mladší generace  

a je tam možné na ni lépe cílit. Jedná se  

o “obrázkovou” platformu, kde hlavní roli hrají 

fotografie.  

 

Textová informace je doprovodná. Obsah by tedy 

měly tvořit kvalitní fotografie, které budou 

demonstrovat například průběh městských 

slavností, trhů, sportovních akcí apod.  

 

Twitter si v Česku nikdy nedokázal vybudovat 

příliš silnou pozici a dá se říct, že je využíván 

převážně politiky, žurnalisty, nebo populárními 

osobnostmi. Novináři často citují právě tweety 

politiků a je tedy možné cílit účet města tímto 

směrem. Vhodná jsou krátká sdělení, vyjádření 

primátora nebo vedení města jako takového, 

důležité informace, které mohou média 

odcitovat.   

  
 
 
 

Sociální sítě by se měly stát komunikačním kanálem číslo jedna!  
  

Analýza provedená v rámci přípravy této strategie jasně ukázala směr, jakým se trend přenosu 

informací ubírá. Lidé stále čerpají nejvíce informací z tištěných Radničních listů a zároveň jsou 

podle analýzy nejvíce nespokojeni s přístupem k informacím o uzavírkách a dalších omezeních. 

A to jsou oblasti, kde by měly sociální sítě hrát zásadní roli. Jsou to média “okamžitého využití”. 

Pokud se něco stane, lidé o tom můžou prostřednictvím např. Facebooku vědět za pár minut.  
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Facebooková stránka města a doplňkově stránka 

Radničních listů by tedy v následujících letech měla patřit 

k pilířům skupiny komunikačních kanálů města. Z pohledu 

správného využití sociálních sítí je dobře, že existují dvě 

stránky, které se mohou vzájemně doplnit. Podle 

odborníků na strategii využívání sociálních sítí totiž není 

vhodné dávat více příspěvků za jeden den, neboť pak 

dochází k takzvané kanibalizaci. Příspěvky se přebíjejí 

navzájem a ke koncovým uživatelům se tak část z nich 

vůbec nedostane. PR agentury pro sociální sítě obecně 

doporučují 2 až 5 příspěvků týdně.   

 

Profil města Havířov – city by se měl zaměřit na klíčové 

informace jako jsou dopravní uzavírky, investiční akce 

města, informace o výstupech z jednání zastupitelstva 

atd. Témata, která lidé v průzkumu vyhodnotili jako 

důležitá, by měla tvořit klíčový podíl obsahu.  

  

  

 

Vzhledem ke krátké existenci facebookových profilů města je důležité dál zvyšovat dosah, tedy 

zajistit průběžně se zvyšující počet sledujících. Na Facebooku existuje hned několik velkých 

skupin, jež se zaměřují přímo na dění ve městě Havířově (např. stránka Havířov, která měla  

k 2. 11. 2022 - 15 168 sledujících), které však nespravuje město, ale civilní osoby či zájmové 

skupiny obyvatel. Tyto stránky přesdílejí různé zdroje včetně informací z obou profilů města.  

I díky tomu se “městský” Facebook rychle stal jedním z komunikačních nástrojů s největším 

dosahem. Každé přesdílení pak naopak přivádí koncového uživatele Facebooku i zpět ke zdroji 

– tedy k profilům města.   

 

Profil Radniční listy má pak otevřený prostor pro informace typu kulturní a sportovní 

pozvánky, nábory do základních a mateřských škol, nebo zájmových kroužků. I tyto informace 

jsou pro obyvatele města důležité a musí dostat prostor.  
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4.3  Webové stránky města  
  

Webové stránky nabízejí prakticky veškeré zásadní informace, které obyvatelé města, 

podnikatelé, spolky a další uživatelé potřebují. I proto, podle průzkumu provedeného v rámci 

příprav této strategie, patří mezi tři nejzásadnější komunikační kanály. Tuto pozici je zapotřebí 

dál posilovat kombinací se sociálními sítěmi. Je důležité nespoléhat jen na to, že lidé si 

informace budou sami dohledávat, ale snažit se je přenášet k nim všemi dostupnými 

prostředky. Vhodným příkladem (děje se to už teď) je sdílení odkazů z webových stránek na 

sociálních sítích. Tím se informace z webu dostane až k desítkám tisíc dalších lidí.   

 

Z hlediska kvantity obsahu je web pravděpodobně tím 

vůbec nejzásadnějším médiem ve vztahu město – občan. 

Kromě aktuálních novinek o dění ve městě zde lidé 

najdou rady a kontakty, jak jednat, nebo na koho se 

obrátit v určitých situacích.  

 

Zmíněné informace je důležité přenášet dále. Důležitost 

propojení jednotlivých kanálů se dramaticky projevila  

v krizovém období pandemie koronaviru v roce 2020, kdy 

město muselo reagovat na často se měnící opatření vlády 

a lidé žádali aktuální informace.  

 

Samostatnou kapitolou, která tuto problematiku bude 

řešit, je krizová komunikace, nicméně právě kombinace 

web a sociální sítě byla v tomto období klíčová a je nutné 

ji dále posilovat.  

  
 
 
 

 

4.4  Média  
  

Přestože z průzkumu veřejného mínění provedeného pro vytvoření této strategie vyplývá, že 

většina zapojených občanů informace o dění ve městě získává buď z Radničních listů, nebo na 

internetu (webu města, sociálních sítích), nelze rezignovat ani na další média. Televize a tisk 

mají zásadní význam především pro seniory, ale i další část obyvatelstva, která nemá přístup  

k internetu. Je důležité aktivně oslovovat média s vlastními tématy, protože především velká 

média jako jsou Česká televize, televize Nova či Prima v rámci zpravodajství monitorují jen 
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zásadní kauzy, velké investiční projekty apod. Pokud ale dostanou s předstihem informace  

o akcích menšího významu, ideálně s nějakou přidanou hodnotou, příběhem, jsou  

i tato velká média přístupnější. Současný trend zpravodajství je hodně zaměřen na příběhy 

konkrétních lidí (platí i pro tištěná média).   

 

Příklad: Rekonstrukce malého domova pro seniory je postavena na číslech, pro kolik seniorů 

je domov určen, kolik to stálo, to pro velká média bude pravděpodobně nezajímavé.  

S příběhem seniora, který popíše, jak se mu zlepšila kvalita života, je to téma s potenciálem  

i pro hlavní zpravodajské relace.  

 

Regionální televize POLAR pak obyvatelům města zprostředkovává informace i o “menších 

kauzách”, které jsou pro celostátní média nezajímavé. Právě tato témata jsou ale důležitá pro 

lidi, kteří ve městě žijí. I proto regionální televize patří také k těm nejzásadnějším 

komunikačním kanálům z hlediska dosahu na obyvatelstvo a směrem k redakci POLAR by tak 

z tiskové kanceláře primátora měla odcházet nabídka aktuálních témat v podstatě na denní 

bázi.  

 

4.5  Úřední deska  
  

Kromě komunikační strategie je součástí projektu „Otevřené a přívětivé město Havířov“ mimo 

jiné také pořízení elektronické úřední desky, z čehož pro tento komunikační kanál vyplývá 

zásadní proměna. V elektronické podobě je úřední deska mnohem modernějším  

a flexibilnějším nástrojem, který umožňuje i synchronizaci s dálkovým přístupem, tedy  

s úřední deskou na městském webu.   

 

4.6  Setkání s primátorem  
  

Setkání s primátorem je činnost dobrovolná a nelze ji tedy přímo začlenit do komunikační 

strategie. Každý primátor, který stane v čele Havířova, může sám zvážit, zda tento nástroj bude 

chtít využít či nikoliv. Z praxe můžeme potvrdit, že lidmi je tento způsob komunikace přijímán 

velice pozitivně a z pohledu PR lze pokračování rozhodně doporučit.  

 

4.7  Další městské tiskoviny (letáky, informační letáky a brožury)  
  

I přes nesporné nevýhody se jedná o tradiční a účinný nástroj s velkým zásahem, a proto je 

třeba s ním počítat. Rok 2020 ukázal, že právě nejohroženější skupiny jako jsou senioři, budou 

i nadále odkázány na komunikační nástroje tohoto typu. Ideální způsob využití je tedy 

nárazový, při mimořádných okolnostech jako je například spuštění očkovací kampaně, 

informace o očkovacích centrech apod. Ovšem není třeba tento nástroj omezovat pouze na 
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krizovou komunikaci, další možností je například informovat občany o událostech 

celoměstského významu, pozvat je na městské slavnosti apod. Tento nástroj je tedy vhodný 

pro masové oslovení obyvatelstva za konkrétním účelem.  

 

4.8  Průzkumy veřejného mínění  
  

Jednoznačným trendem je získávat zpětnou vazbu kdekoliv to jde a nabízí se tedy možnost 

využití “mladších” nástrojů komunikace jako je web, a především sociální sítě. V minulosti se 

průzkumy veřejného mínění vzhledem k časové i logistické náročnosti dělaly pouze k zásadním 

tématům, ovšem právě sociální sítě, resp. internet jako takový, nabízí odezvu k čemukoliv. Na 

sociálních sítích lidé reagují prakticky na každý příspěvek a město tak získává okamžitou 

zpětnou vazbu. I průzkum provedený v rámci tvorby této strategie ukázal, o čem se lidé cítí 

být informováni nedostatečně, o čem by informováni být chtěli, i kde informace nejčastěji 

čerpají.   

  

Opět je třeba myslet na to, že dosah internetu je stále omezený, a proto je nutné i průzkumy 

a dotazníková šetření cílit podle konkrétních skupin. Pokud se jedná o téma cílící především 

na mladší část populace, může být průzkum na webu a sociálních sítích dostatečný. Pokud má 

ale zasáhnout populaci napříč generacemi, je třeba využít dalších komunikačních kanálů 

(kanály s dosahem na celou městskou populaci - viz. výše).  

  

4.9  Plakáty, vývěsky, infopanely  
 
V následujících letech budou zastaralé vývěsky a plakátovací plochy nahrazovat právě moderní 

infopanely, čímž se bude měnit i možnost využití těchto kanálů. Zatímco nyní jsou ve velké 

míře využívány pro pozvánky na různé kulturní či sportovní akce, v budoucnu půjde o mnohem 

komplexnější nástroj, který umožní předávat jakékoliv aktuální informace. 

 

4.10  Emailová komunikace  
  

Elektronická komunikace je komunikací budoucnosti. Dále by se mělo pracovat na rozšíření 

emailové komunikace tak, aby byla oslovena co nejširší skupina obyvatel města a cíleně 

oddělovány a oslovovány jednotlivé cílové skupiny.  
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4.11  Interní komunikace  

 

Vzhledem k tomu, že aktuální nástroj pro interní komunikaci na magistrátu funguje 

dlouhodobě, strategické využití v dalších letech bude záležet hlavně na personálním nastavení.  

Cílem je dostat informace tam, kam patří – tedy k úředníkům a dalším zaměstnancům 

magistrátu, kterým jsou určeny. Inovací v oblasti interní komunikace by mohlo být zavedení 

intranetu. 

    

4.12  Krizová komunikace  

 

Samotné označení komunikace jako “krizová” jasně predikuje, že bude využívána při 

mimořádných událostech a bude vyžadovat mimořádné nasazení – jak dostupných 

komunikačních kanálů, tak personální. Cílem bude vždy informovat všechny občany  

a v maximální možné míře získávat zpětnou vazbu pro další nastavování případných 

mimořádných opatření. Vzhledem k tomu, že cílem celé komunikační strategie města je lepší 

provázanost jednotlivých složek a co možná nejlepší využití dostupných nástrojů, popřípadě 

nastavení nových nástrojů, právě krizová komunikace by z toho měla vytěžit nejvíce.  
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5.  Základní principy komunikace 
 

S nastavením komunikačních nástrojů v období 2022-2028 úzce souvisí správný tok informací a systém 

zodpovědnosti za jejich šíření. Z toho důvodu je nutné stanovit následující:  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
A) Jaké informace poskytovat?  

  
✓ Pravdivé a komplexní   

  
Takzvané mlžení, nebo zatajování informací nefunguje. K většině informací existuje několik 

přístupových cest a dříve nebo později se objeví i ty, které nejsou lichotivé, a tady platí 

jednoduché pravidlo – lépe i s negativní informací přijít sám než později vysvětlovat, proč byla 

tato informace vynechána. Zvlášť v dnešní době, kdy bohužel až příliš velký vliv získávají 

dezinformační média, je důležité být o krok napřed. Každá vynechaná nebo zkreslená 

informace dezinformátorům nahrává a z hlediska vlivu na veřejné mínění je ve výhodě ten, 

kdo s informací přijde dřív.  
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B) Kdo by měl za město poskytovat informace?  
  

✓ Tiskové oddělení   
  

Město Havířov má tiskovou mluvčí, která informace kompletuje a poskytuje je dále. Ovšem 

role tiskové mluvčí je, především v případě obrazových a zvukových médií, možná jiná, než by 

název její funkce napovídal. Zase platí jednoduché pravidlo – mluvit by měl ten, kdo  

o dané problematice má nejvíce informací. Pokud jsou to informace týkající se chodu celého 

města, popř. se jedná o nějaké zásadní rozhodnutí, za město by měl mluvit primátor. Týká-li 

se to nějaké konkrétní oblasti, mluvit by měl ten, kdo tu oblast má na starost – tedy třeba 

náměstek primátora, nebo vedoucí odboru. Tisková mluvčí by měla být až další volbou, pokud 

daná osoba na kameru či na mikrofon vystoupit nemůže.   

  

Obecně platí, že tam, kde se nejedná o přímé vyjádření, informace poskytuje zpravidla tiskové 

oddělení. Pokud informace poskytne někdo jiný, mělo by o tom tiskové oddělení alespoň 

vědět, aby nedocházelo k dezinformacím třeba z toho důvodu, že se situace rychle změnila  

a z magistrátu tak dvěma kanály odešly dvě protichůdné informace.  

  

C) Kdy poskytovat informace?  
  

✓ Co nejrychleji a aktivně  
  
Jsou informace, o které si média samy řeknou, ale také informace, které chce zveřejnit samo 

město. Není to tedy vždy o tom, být “pouze k dispozici” novinářům, ale také být aktivní  

a nabízet témata a informace, kterými se chce město samo pochlubit. Obecně platí, že pro 

novináře je zajímavější nějaká kauza než to, že se opravily chodníky. Pro občany jsou ale právě 

ty chodníky mnohdy zásadnější. 

   

Pokud se jedná o negativní informace, pak pravidlo rychlosti platí dvojnásob – jak už bylo 

zmíněno výše, kdo přijde s informací jako první, působí důvěryhodněji než ten, který je  

z něčeho obviněn a brání se.  
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D) Základní nastavení  
 

Aby bylo dodrženo základní pravidlo pro informovanost občanů, je třeba zajistit, aby se daná 

informace dostala k občanovi co nejrychleji. Tady stačí, aby byla dodržena co nejkratší cesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příklad:   

Pokud s novou informací přijde odbor komunálních služeb, oddělení dopravy (například 

omezení provozu kvůli rekonstrukci silnice), musí tuto informaci bezprostředně přeposlat 

vnitřním komunikačním kanálem tiskové kanceláři primátora a tam vyhodnotí, kterými 

komunikačními kanály tato informace půjde dále, podle důležitosti informace.   
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5.1  Nastavení odpovědnosti za informace 

 

Odpovědnost za včasné předání informace nese odbor, kde informace vznikla.   

V momentě, kdy se informace dostane k tiskové kanceláři primátora, přebírá odpovědnost 

další “cesty” informace k občanovi na sebe.  

 

Odpovědnost za validitu publikované informace má vždy konkrétní zaměstnanec 

komunikovaného tématu.  

   

Odpovědnost za schválení informace k publikaci by měla mít politická reprezentace, avšak  

u témat s malým politickým dopadem ji zpravidla deleguje na tajemníka úřadu nebo 

vedoucího příslušného odboru, případně až na konkrétního zaměstnance, který má dané téma 

na starosti.  

   

Odpovědnost za uveřejnění konkrétních témat zpravidla nesou zaměstnanci magistrátu, kteří 

jsou k této činnosti delegováni, a to především:  

  

• z odboru kancelář primátora, prostřednictvím tiskové mluvčí  

• konkrétní pověření zaměstnanci jednotlivých odborů magistrátu  

• z Městského kulturního střediska Havířov  

• z Městského informačního centra Havířov  
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Tisková kancelář působící v rámci odboru kanceláře primátora dohlíží nad průběhem 

informačních kampaní a zajišťuje většinu PR aktivit. Jejím úkolem je také komunikace s médii 

a propagace města na webových stránkách a sociálních sítích. Tisková kancelář kromě externí 

komunikace zajišťuje i analýzy veškerých komunikačních aktivit města. 

  

Oddělení informatiky je začleněno do organizačního odboru, kdy konkrétní zaměstnanci 

tohoto oddělení zodpovídají za technickou správu webových stránek města. Zaměstnanci 

tohoto oddělení budou po realizaci všech klíčových aktivit v rámci předloženého projektu 

spolupracovat s konkrétními zaměstnanci odboru vnitra a živnostenského úřadu na správě 

elektronické úřední desky.   

  

V rámci odborů jsou určeni konkrétní pracovníci, kteří uveřejňují informace za celý odbor na 

internetových stránkách města.   

   

Ne všechny informace lze poskytovat čistě ze strany Magistrátu města Havířova, proto je 

zapotřebí do procesu poskytování informací zapojit i další subjekty, které se podílí na dílčích 

odborných krocích v rámci komunikace s cílovými skupinami. Specifickou roli v tomto smyslu 

hraje Městské informační centrum, které je součástí Městské knihovny Havířova. Činnost 

Městského informačního centra je zaměřena na kontinuální poskytování informací občanům 

města a návštěvníkům Havířova. Informační servis kompletně pokrývá veškeré aktivity  

a využití všech možností, které Havířov poskytuje.   

  

Městské kulturní středisko Havířov s vlastním propagačním oddělením zajišťuje mimo jiné  

i editaci a vydávání informačního měsíčníku Radniční listy.  

 

5.1.1  Další odpovědnosti 

Za předání informací médiím (televizi, rozhlasu, tištěným i internetovým) odpovídá tisková 

mluvčí odboru kanceláře primátora. Informace předává prostřednictvím tiskových zpráv a dále 

je připravena reagovat na zájem o případné doplnění informací i na zprostředkování kontaktu 

s konkrétním odborem magistrátu či s osobou, která bude delegována, aby informace 

předávala. 

V případě tištěné verze Radničních listů je systém nastaven tak, že informační část, tedy 

články, fotografie a další podklady, dodává tisková mluvčí odboru kanceláře primátora a o 

grafické zpracování a finalizaci až po vydání se dále stará Městské kulturní středisko Havířov. 

O sociální sítě se stará přímo tisková mluvčí odboru kanceláře primátora. Aktuálně jde, vedle 

webových stránek města, o hlavní nástroj pro zpětnou vazbu. Proto by na ně měl být kladen 
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velký důraz a žádná zásadní informace by na nich neměla chybět. Zpětnou vazbu je pak 

důležité vnímat, což se v případě městského profilu na Facebooku už děje. Lidé zde dostávají 

a budou dostávat odpovědi na konkrétní dotazy. 

Předáním informace odpovědnost nekončí! Pokud se jedná o zásadní informaci, ke které 

budou chtít média další podrobnosti, opět platí, že informace půjdou od zdroje. Do médií by 

tedy měl mluvit vedoucí odboru, případně delegovat tiskovou mluvčí, která ale musí dostat 

plnou informační podporu, aby nedošlo k tomu, že média obdrží nepřesná fakta.  
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6.  Postup pro komunikaci v krizové situaci   
 

V krizových situacích je zapotřebí postupovat rychle a promyšleně, proto je dobré držet se 

předem daného plánu. Podle aktuální situace je možné tento vzorový plán přizpůsobit akutním 

potřebám.  

 

Základní pravidla komunikace v krizové situaci, která se často projevuje negativní mediální 

publicitou, doporučují:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Město má zřízeno pracoviště krizového řízení v rámci odboru kanceláře primátora s přesně 

danými pravidly, jak postupovat v mimořádných situacích.   

 

V co nejkratším možném termínu bude svolána bezpečnostní rada města.  

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností má nejvíce 8 členů:  

• náměstka primátora města,  

• tajemníka magistrátu,  

• příslušníka Policie České republiky určeného policejním prezidentem nebo jím 

určeným služebním funkcionářem,  

• příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského 

záchranného sboru kraje,  
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• zaměstnance magistrátu města, jehož zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady 

obce s rozšířenou působností,  

• další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti 

na krizové situace  

 

Schůzku bezpečnostní rady města svolává primátor města Havířova, sestaveno bude základní 

krátké a výstižné prohlášení pro média, maximální snahou by mělo být rozeslat jej do 2 hodin 

od vypuknutí krize, tedy prvního negativního sdělení, jež se objeví v médiích. Do 5 až 6 hodin 

od vypuknutí krize bude vyjádření rozšířeno o další fakta a informace.  

 

Jako prioritní komunikační kanál bude využit hromadný e-mail s tiskovou zprávou nebo 

tiskovým avízem (základním vyjádřením ke krizovému tématu) rozeslaný na adresář novinářů 

(disponuje jím kancelář primátora Magistrátu města Havířova), tisková zpráva nebo tiskové 

avízo budou zveřejněny na webu města v sekci aktualit, dále je možné využít také oficiální 

facebookovou stránku města Havířova a další dostupné kanály.  

 

Nedílnou součástí informování občanů jsou také účelová hlášení, která zajišťují např. šíření 

signálů ohrožení (hlasové sirény ohrožení, hlášení městské policie apod.). Přechod na 

bezdrátovou technologii umožňuje selektivní výběr lokalit (místních částí, ulic), nastavení 

hlasitosti hlášení nebo opakování předem nahraného hlášení.  

  

Magistrát města Havířova poskytne informaci ohledně krize standardně všem médiím, jejichž 

adresami disponuje na press listu, v případě krajní nouze bude vždy informována jako první 

agentura Česká tisková kancelář, která poskytuje zpravodajství většině ostatních 

médií. Komunikaci s médii zajistí po dohodě na společné schůzce tisková mluvčí Magistrátu 

města Havířova, případně dle dohody zástupce vedení města či pověřený zaměstnanec.     

 

Ke krizovému týmu se musí sbíhat veškeré informace, po dohodě je poté členové týmu 

distribuují dále. Důležité je komunikovat konzistentně. Krizový tým Magistrátu města Havířova 

také rozhodne o tom, zda a případně jaké kanály využije pro informování zaměstnanců. Cílem 

je dostat informační tok pod kontrolu, stát se primárním zdrojem informací.    

  

Po krizi zpracuje tiskové pracoviště Magistrátu města Havířova kompletní monitoring médií  

k danému krizovému tématu, zajistí informování o nápravných opatřeních. Bude-li krize 

zdárně vyřešena, zajistí mediální prezentací úspěchu. S výstupem seznámí členy krizového 

týmu, podklady poskytne na vyžádání také Radě města Havířova a Zastupitelstvu města 

Havířova.   
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IV IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 
 

Implementační část komunikační strategie stanovuje proces, kterým dojdeme k naplnění vize 

a cílů, které definuje návrhová část tohoto dokumentu. Tato část popisuje, jakým způsobem 

bude zabezpečen správný směr realizace opatření Akčního plánu a následné splnění 

specifických a strategických cílů oblastí externí a interní komunikace úřadu.  

 

Implementační část blíže specifikuje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komunikační strategie statutárního města Havířova je zpracována pro období 2022-2028. 

Jednotlivé strategické a specifické cíle budou naplňovány prostřednictvím realizace opatření 

dle návrhové části tohoto dokumentu. Pro střednědobé sledování plnění strategie bude 

zpracován Akční plán na dvouleté období, který bude navázán na rozpočet města a pravidelně 

vyhodnocován.  

 

Aby mohla být strategie průběžně monitorována a tým zpracovatelů mohl včas reagovat na 

změny v oblasti komunikace, bude možné tento strategický dokument aktualizovat, aby 

zachoval podobu moderního dokumentu. Aktualizace tohoto dokumentu musí mít vždy 

relevantní odůvodnění.  
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1.  Organizační zajištění implementace strategie 
 

Do implementace komunikační strategie je zapojeno několik aktérů, kteří mají následující 

povinnosti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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1.1  Časový harmonogram implementace strategie 
 

Komunikační strategie statutárního města Havířova je nastavena pro období 2022-2028. Za 

implementaci komunikační strategie včetně aktualizace akčních plánů je zodpovědný vedoucí 

odboru kancelář primátora. Příprava a schválení Akčního plánu proběhnou jednou za dva roky 

současně se schvalováním rozpočtu a střednědobého výhledu města. První Akční plán je 

sestaven na období 2022-2023.  

 

Úkol Popis úkolu Termín 
 

Zodpovědnost 
 

1. 
Schválení Komunikační strategie statutárního města 
Havířova pro období 2022-2028 

 Zastupitelstvo města Havířova 

2. 
Realizace činností definovaných v projektových 
záměrech 

11/22 – 12/28 Definována v AP 

3. 
Zpracování podkladů o stavu realizace KS za uplynulé 
období (2022-2023) 

11/23 – 01/24 Příslušní zaměstnanci MMH 

4. 
Kontrola a vyhodnocení stavu realizace KS za uplynulé 
období (2022-2023) 

12/23 – 01/24 Příslušní zaměstnanci MMH 

5. 
Projednání stavu realizace KS a plnění AP za uplynulé 
období (2022-2023) 

12/23 – 01/24 
Zastupitelstvo/Rada města 
Havířova 

6. Zpracování a schválení 1. aktualizace Akčního plánu 12/23 – 01/24 
Zaměstnanec odpovědný za 
aktualizaci / Zastupitelstvo / 
Rada města Havířova 

7. Sběr a příprava projektových záměrů 01/24 Příslušní zaměstnanci MMH 

8. 
Pokračování v realizaci nedokončených projektů 
minulého období a započetí realizace nově 
definovaných projektů 

02/24 – 
dokončení 

Definována v projektových 
záměrech 

9. 
Zpracování podkladů o stavu realizace KS za uplynulé 
období (2024-2025) 

11/25 – 01/26 Příslušní zaměstnanci MMH 

10. 
Kontrola a vyhodnocení stavu realizace KS za uplynulé 
období (2024-2025) 

12/25 – 01/26 Příslušní zaměstnanci MMH 

11. 
Projednání stavu realizace KS a plnění AP za uplynulé 
období (2024-2025) 

12/25 – 01/26 
Zastupitelstvo/Rada města 
Havířova 

12. Zpracování a schválení 2. aktualizace Akčního plánu 12/25 – 01/26 
Zaměstnanec odpovědný za 
aktualizaci / Zastupitelstvo / 
Rada města Havířova 

 
V následujících letech (až do roku 2028) bude postupováno dle výše uvedeného harmonogramu,  

kdy proces aktualizace po dvouletém období platnosti Akčního plánu bude složen z fází definovaných body  
číslo 6 až 12. Po uplynutí posledního cyklu aktualizace bude provedeno zhodnocení celého období 

implementace Komunikační strategie statutárního města Havířova v období 2022-2028. 
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1. Finanční zdroje a rozpočet 
 

Implementací komunikační strategie má dojít ke změnám, které budou mít pozitivní dopad na 

interní a externí komunikaci úřadu. Každé opatření má určeno předpokládané náklady, které 

se vážou k náročnosti jeho implementace. V případě opatření strategické povahy (např. vnitřní 

akty řízení, souhrnná kvartální zpráva o rozvojových aktivitách města) jsou předpokládané 

náklady určeny jako nulové, protože budou vykonávány zaměstnanci úřadu v rámci jejich 

pracovní náplně. Nutnost navázat opatření na rozpočet města se objevuje především 

v případě posílení komunikace novým zaměstnancem pro PR, kde vzniknou mzdové náklady 

na nového zaměstnance. Navázání opatření na rozpočet města bude rovněž důležité  

u opatření vzdělávací povahy (například prezenční a online školení pro rozvoj měkkých 

dovedností). Možným zdrojem financování jednotlivých opatření budou mimo rozpočet města 

dotační tituly, které bude aktivně vyhledávat projektový tým organizačního odboru. 

Odhadované náklady každého opatření dle návrhové části Komunikační strategie budou 

uváděny v jednotlivých Akčních plánech na dané období, které budou jednou za dva roky 

vyhodnocovány.  

 

2. Monitoring a evaluace strategie 

 
K úspěšnému dosažení stanovené vize této strategie je zapotřebí sledovat a pravidelně 

vyhodnocovat, zdali jsou opatření Akčního plánu v určeném časovém úseku plněna. Z toho 

důvodu má každé opatření Akčního plánu stanoveno monitorovací indikátor, který je určující 

pro hodnocení jeho plnění. Systém pro monitorování prostřednictvím monitorovacích 

indikátorů zajistí průběžné sledování plnění strategie. Pomocí monitorovacích indikátorů bude 

na konci období platnosti strategie možné zjistit, zdali byly naplněny strategické a specifické 

cíle a došlo tak k úspěšnému dosažení vize této strategie.  

 

V návaznosti na systém monitorování je nastavena také evaluace této strategie. Evaluace bude 

probíhat průběžně prostřednictvím vyhodnocování Akčních plánů. V roce 2028 bude 

provedeno zhodnocení celého období implementace komunikační strategie, které bude 

zpracováno v podobě souhrnné zprávy o plnění nastavených opatření a cílů Komunikační 

strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028.  

 

3. Aktualizace strategie 
 

Komunikace a její nástroje se neustále rozvíjí. S ohledem na trendy v interní a externí 

komunikaci a skutečnostmi, které nebylo možné zahrnout do dokumentu při jeho tvorbě, 

bude možná aktualizace tohoto dokumentu. Aktualizace dokumentu se může týkat především 
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návrhové části, která stanovuje strategické a specifické cíle včetně opatření, které byly 

nastaveny v roce 2021/2022 a vlivem modernizace v oblasti komunikačních nástrojů se časem 

nemusí jevit jako aktuální. V případě úprav obsahu komunikační strategie je nutné předložit 

strategii opětovně k projednání Rady města Havířova a následně ke schválení Zastupitelstva 

města Havířova.  

 

4. Akční plán a realizace opatření  
 

Akční plán je hlavním nástrojem implementace této strategie. Představuje konkretizovaný 

soubor opatření ve střednědobém časovém horizontu, které vymezuje návrhová část 

strategie. Seznam opatření byl sestaven na období 2022-2028 z výsledků analýz 

uskutečněných v průběhu tvorby komunikační strategie. Akční plán na období 2022-2023 

představuje opatření, která mají být prioritně realizována v tomto stanoveném období. V 

plánu jsou uvedena nejen opatření s realizací v období 2022-2023, ale také opatření s 

ukončením v delším časovém horizontu. Vzhledem k tomu, že trendy v oblasti komunikace se 

neustále mění, bude Akční plán pružným a živým dokumentem, který umožní na tyto změny 

včas reagovat.   

 

Každé opatření Akčního plánu má svůj nadřazený specifický a strategický cíl a tyto parametry:  

 

• Název  

• Stručný popis 

• Gesční příslušnost 

• Harmonogram realizace 

• Předpokládané náklady 

• Předpokládaný zdroj financování 

• Monitorovací indikátor 

 

Jakmile skončí platnost Akčního plánu za dané období, proběhne jeho vyhodnocení, které 

bude důležitým podkladem pro zpracování nového Akčního plánu na další období. 
Vyhodnocení bude mít podobu souhrnné zprávy, která bude obsahovat informace ohledně 

realizace opatření stanovených pro dané období. Plnění opatření bude hodnoceno podle 

předem daného monitorovacího indikátoru, který se váže ke každému opatření v Akčním 

plánu. Pokud bude opatření identifikováno jako nesplněné nebo probíhající, musí být 

vysvětleno z jakého důvodu nebylo plněno v daném časovém úseku.  
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V ZÁVĚR  
 

Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028 vznikla za účelem 

zefektivnění interní a externí komunikace úřadu. V analytické části byly provedeny nezbytné 

analýzy, které odhalily oblasti komunikace, kterými je důležité se zabývat, inovovat je  

a rozvíjet. Byla provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí, zmapování a určení cílových 

příjemců komunikace, analýza současného stavu v oblasti komunikace s veřejností, dílčí 

analýza spokojenosti veřejnosti se současnými nástroji komunikace a kvalitou obsahu 

komunikace, kterou jim město adresuje. Důležitou součástí tvorby analytické části byla také 

analýza dobré praxe obcí, které vlastní Komunikační strategii.  

Návrhová část této strategie specifikuje vizi, které má být v roce 2028 dosaženo 

prostřednictvím naplnění stanovených cílů a opatření. V rámci provedených analýz byly 

určeny jako prioritní strategické oblasti interní a externí komunikace úřadu. Každá strategická 

oblast má svůj vlastní soubor cílů a opatření, která budou realizována v období 2022-2028. Na 

konci roku 2028 dojde k celkovému vyhodnocení všech opatření a cílů dle návrhové části 

komunikační strategie.  

Implementační část komunikační strategie přestavuje proces, kterým dojdeme k úspěšné 
realizaci opatření a naplnění cílů a vize strategie. V rámci implementační části bylo 
představeno organizační zajištění implementace strategie, časový harmonogram 
implementace strategie, finanční zdroje a rozpočet, monitoring a evaluace, aktualizace 
strategie. Důležitou součástí implementace strategie je Akční plán, který je sestaven na 
dvouleté období a bude pravidelně aktualizován a vyhodnocován tak, aby bylo zajištěno 
sledování plnění stanovených cílů a opatření.  
 
Vzhledem k neustále se rozvíjejícím trendům v oblasti interní a externí komunikace je 
zapotřebí aktualizovat nejen Akční plány ke strategii, ale také samotnou komunikační strategii, 
jejíž směr a cíle byly nastaveny v roce 2021-2022. V případě potřeby bude komunikační 
strategie doplněna o nové cíle a opatření, které se z důvodu moderních trendů v oblasti 
komunikace mohou ukázat pro zefektivnění interní a externí komunikace jako klíčové.  
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ÚVOD 
 

Akční plán je hlavním nástrojem implementace této strategie. Představuje konkretizovaný soubor 

opatření ve střednědobém časovém horizontu, které vymezuje návrhová část strategie. Seznam 

opatření byl sestaven na období 2022-2028 z výsledků analýz uskutečněných v průběhu tvorby 

komunikační strategie. Akční plán na období 2022-2023 představuje opatření, která mají být 

prioritně realizována v tomto stanoveném období. V plánu jsou uvedena nejen opatření  

s realizací v období 2022-2023, ale také opatření s ukončením v delším časovém horizontu. 

Vzhledem k tomu, že trendy v oblasti komunikace se neustále mění, bude Akční plán pružným  

a živým dokumentem, který umožní na tyto změny včas reagovat.   

 

Každé opatření Akčního plánu má svůj nadřazený specifický a strategický cíl a tyto parametry:  

 

• Název  

• Stručný popis 

• Gesční příslušnost 

• Harmonogram realizace 

• Předpokládané náklady 

• Předpokládaný zdroj financování 

• Monitorovací indikátor 

 

Jakmile skončí platnost Akčního plánu za dané období, proběhne jeho vyhodnocení, které bude 

důležitým podkladem pro zpracování nového Akčního plánu na další období. Vyhodnocení bude 

mít podobu souhrnné zprávy, která bude obsahovat informace ohledně realizace opatření 

stanovených pro dané období. Plnění opatření bude hodnoceno podle předem daného 

monitorovacího indikátoru, který se váže ke každému opatření v Akčním plánu. Pokud bude 

opatření identifikováno jako nesplněné nebo probíhající, musí být vysvětleno z jakého důvodu 

nebylo plněno v daném časovém úseku.  
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STRATEGICKÁ OBLAST A: INTERNÍ KOMUNIKACE ÚŘADU 
  

Strategický cíl Specifický cíl 
Název opatření / 

projektu 
Stručný popis 

Gesční 
příslušnost 

Harmonogram 
realizace 

Předpokládané 
náklady 

Předpokládaný 
zdroj 

financování 

Monitorovací 
indikátor 

Strategický cíl 1: 
Zvýšení důrazu na 

způsob komunikace 
uvnitř úřadu 

Specifický cíl 1.1 
Zavést systém pro 
včasnou kontrolu 
zveřejňovaných 

informací 

Implementace systému 
zveřejňování informací 
do vnitřních aktů řízení 

 

Úprava, případně tvorba 
nového, vnitřního aktu řízení 

definující podmínky uveřejnění 
informace, kompetence 

jednotlivých osob a stanovení 
lhůt pro jednotlivé úkony. 

 

Tajemník 
MMH 

2022-2023 0,- Kč - 
vnitřní akt 

řízení 

Specifický cíl 1.2 
Nastavit systém 

zodpovědnosti za 
zveřejňované 

informace 

Zodpovědnost za 
uveřejnění tiskové 
zprávy a informace 

na web města 

 
Úprava, případně tvorba 

nového, vnitřního aktu řízení 
definující podmínky tvorby 
tiskové zprávy, verifikace 

informace, předání 
kompetentní osobě a stanovení 

lhůt pro jednotlivé úkony. 
 

Tajemník 
MMH/ 

vedoucí 
odborů 
MMH 

2022-2023 0,- Kč - 
vnitřní akt 

řízení 

Strategický cíl 2: 
Implementace nových 

nástrojů pro interní 
komunikaci 

Specifický cíl 2.1 

Podpořit vzdělávání  
a rozvoj zaměstnanců 
v oblasti komunikace  

s veřejností 

Zajistit prezenční/on-
line školení pro rozvoj 
měkkých dovedností 

Zodpovědný odbor zajistí 
školení vybraných měkkých 

dovedností, které u 
kompetentních lidí umožní další 

rozvoj v oblasti komunikace 
s veřejností. 

Vedoucí 
organizační
ho odboru 

MMH 

2023 100 000,- Kč 
Rozpočet 
města/EU 

počet 
proškolených 
zaměstnanců/

počet 
uskutečněných 

školení 
zaměřených na 

komunikaci 

 
Specifický cíl 2.2 
Nastavit systém  

pro získávání  
a vyhodnocování 

zpětné vazby v interní 
komunikaci 

Implementace zpětné 
vazby do vnitřního 

plánu kontrol 
jednotlivých odborů 

 
Odbor kanceláře primátora 

připraví dotazník pro zpětnou 
vazbu, který bude součástí 

plánů kontrol. 
 
 

Kancelář 
primátora 

ve 
spolupráci 
s VO MMH 

2022-2023 0,- Kč - 

report zpětné 
vazby 

zaměstnanců 
MMH 
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STRATEGICKÁ OBLAST B: EXTERNÍ KOMUNIKACE ÚŘADU 
 

Strategický cíl Specifický cíl 
Název opatření / 

projektu 
Stručný popis 

Gesční 
příslušnost 

Harmonogram 
realizace 

Předpokládané 
náklady 

Předpokládaný 
zdroj 

financování 

Monitorovací 
indikátor 

Strategický cíl 1: 
Zlepšení kvality 
poskytovaných  

informací 

Specifický cíl 1.1 
Stabilizovat personální 

kapacity v oblasti PR 

Posílení komunikace 
novým zaměstnancem 

pro PR 

S ohledem na potřebu zvýšené 
komunikace s veřejností bude 

odbor kancelář primátora 
personálně posílena o pozici 

specialisty PR. 

Odbor 
kancelář 

primátora 
MMH 

2023 500 000,- Kč 
Rozpočet 

města 

nově zřízené 
pracovní 
místo na 

MMH 

Specifický cíl 1.2 
Poskytovat informace  

v aktuálním čase 

Implementace procesu 
poskytování 

dostupných informací 
v „aktuálním čase“ do 
vnitřních aktů řízení 

Úprava, případně tvorba 
nového, vnitřního aktu řízení 
definující podmínky zjištění, 

vyhodnocení informace  
a předání kompetentní osobě  
a stanovení lhůt pro jednotlivé 

úkony. 

Tajemník 
MMH/ 

vedoucí 
odborů 
MMH 

2022-2023 0,- Kč - 
vnitřní akt 

řízení 

Specifický cíl 1.3 
Zvýšit informovanost 

občanů o činnosti 
města a rozvojových 

aktivitách 

Souhrnná kvartální 
zpráva o rozvojových 

aktivitách města 

Všechny odbory MMH budou 
kvartálně předávat odboru 

kancelář primátora informace  
o plánovaných rozvojových 

aktivitách v jejich gesci. 

Odbor 
kancelář 

primátora 
MMH 

2023 0,- Kč - 

souhrnná 
kvartální 
zpráva  

o rozvojových 
aktivitách 

města 

Specifický cíl 1.4 

Nastavit rámec pro 
poskytování informací 

ven z úřadu 

Implementace systému 
zveřejňování informací 
do vnitřních aktů řízení 

Úprava, případně tvorba 
nového, vnitřního aktu řízení 

definující podmínky uveřejnění 
informace, kompetence 

jednotlivých osob a stanovení 
lhůt pro jednotlivé úkony.  

Tajemník 
MMH 

2022-2023 0,- Kč - 
vnitřní akt 

řízení 
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Strategický cíl 2 
Zvýšení důrazu na 

způsob komunikace 
města navenek vůči 
vybraným cílovým 

skupinám 

Specifický cíl 2.1 

Cílit komunikaci města 
na vybrané cílové 

skupiny 

Cílené oslovení 
jednotlivých cílových 

skupin 

Zajištění předání tiskových 
zpráv a podstatných informací 
týkající se určité cílové skupiny 

vybraným organizacím. 

Vedoucí 
odborů 
MMH 

2023 0,- Kč - 

Vytvořené 
seznamy 

elektronických 
adres 

jednotlivých 
skupin 

organizací 

Strategický cíl 3 

Rozvoj současných 
komunikačních 
nástrojů města 

navenek 

Specifický cíl 3.5 
 Inovovat oblast 

Krizové komunikace 

Aktualizace procesu 
předávání krizových 
zpráv, kompetence 
jednotlivých osob 
(interní a externí). 

Revize a aktualizace systému 
krizové komunikace, definování 
kompetencí jednotlivých osob 

pro informování veřejnosti 
a relevantních institucí. 

Tajemník 
MMH/ 

vedoucí 
odboru 

kancelář 
primátora 

MMH 

2022-2023 0,- Kč - 
vnitřní akt 

řízení 

Specifický cíl 3.6 
Zlepšit přístup  

k informacím na EÚD 

Pořízení elektronické  
úřední desky 

V rámci zlepšení přístupu 
občanů k uveřejňovaným 

informacím bude pořízena 
elektronická úřední deska. 

Organizační 
odbor MMH 

2022 200 860,- Kč 

Evropský 
sociální fond, 

Operační 
program 

Zaměstnanost 

elektronická 
úřední deska 

Strategický cíl 4 
Implementace nových 
nástrojů komunikace 

města navenek 

Specifický cíl 4.1 
Nastavit nástroje  

pro zpětnou vazbu 

Zavedení systémového 
nástroje pro pravidelné 
získávání zpětné vazby 

V rámci magistrátu bude 
rozmístěno 8 kusů portálů 

spokojenosti, pomocí kterých 
mohou občané sdílet svou 

zpětnou vazbu směrem 
k úřadu. 

ORG 2022 455 040,- Kč 

Evropský 
sociální fond, 

Operační 
program 

Zaměstnanost 

Počet 
odevzdaných 

odpovědí 
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ZÁVĚR 
 

Akční plán je hlavním nástrojem implementace komunikační strategie. Opatření, která jsou 

uvedena v návrhové části strategie budou plněna ve střednědobém časovém horizontu tak, 

aby bylo možné včas vyhodnotit, zdali došlo k naplnění opatření a nadřazených specifických  

a strategických cílů. Akční plán na období 2022-2023 se zaměřuje především na opatření 

v oblasti interní komunikace, jejíž správné fungování je základním pilířem pro zefektivnění 

externí komunikaci úřadu. Jedině efektivně nastavená interní komunikace povede ke 

správnému nastavení komunikace úřadu navenek.  

Dle organizační struktury implementace strategie uvedené v návrhové části strategického 

dokumentu bude Akční plán na konci dvouletého období vyhodnocen. Vyhodnocení bude 

zpracováno v podobě souhrnné zprávy, která představí, jaká opatření se podařilo splnit. Pokud 

nebylo opatření ve stanoveném období uskutečněno, bude možné převést opatření 

s odůvodněním do Akčního plánu na další období.  

Každé opatření v Akčním plánu má určeno předpokládané náklady a zdroj financování. 

Některá opatření jsou přímo navázána na rozpočet města s konkrétně nárokovanými 

částkami. U mnohých opatření jsou předpokládané náklady nulové z důvodu implementace 

opatření strategické povahy v podobě interních aktů řízení. Dotační tituly přináší další možnost 

financování stanovených opatření. Pravidelnou analýzou dotačního prostředí projektovým 

týmem organizačního odboru bude umožněno pružně reagovat na dotační výzvy, které mohou 

finančně zajistit některá definovaná opatření. 

S ohledem na trendy v oblasti interní a externí komunikace, které nebylo možné zohlednit 

v období tvorby tohoto strategického dokumentu, bude umožněno v odůvodněných 

případech opatření doplnit. Doplněný strategický dokument musí být vždy projednán Radou 

města Havířova a následně schválen Zastupitelstvem města Havířova.  
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Příloha č. 1 

 

Změny zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. 

 

Článek III Předmět podnikání společnosti 

Článek III nově zní:  

„Předmětem podnikání společnosti je:  

a) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

b) truhlářství, podlahářství  

c) zámečnictví, nástrojářství 

d) vodoinstalatérství, topenářství 

e) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnými 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí  

f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

g) zednictví 

h) malířství, lakýrnictví a natěračství  

i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona   

v těchto oborech činností: 

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví 

a myslivost 

- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů 

a zařízení 

- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 

elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 

napětí 

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- velkoobchod a maloobchod 

- ubytovací služby 

- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné 

mechaniky, optických přístrojů a měřidel“ 

 

Článek VII Valná hromada 

vkládá se nový odst. 2., který zní: 

„2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o všech záležitostech, které zákon o 

obchodních korporacích, tato zakladatelská listina či jiný právní předpis zahrnují do 

působnosti valné hromady“ 

 

Dosavadní odst. 2. se nově označuje jako odst. 3. 

 

Článek VIII Jednatelé 

odst. 4. nově zní: 

„4. Oba jednatelé rozhodují o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny 

nebo zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

obchodních korporacích“) vyhrazeny valné hromadě.“ 



odst. 5. písm. g) 

vypouští se „dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních 

korporacích“   

 

Nový Článek X Pravidla střetu zájmů a zákaz konkurence 

Článek X zní:  

„1.  Pravidla o střetu zájmů: 

1.1. Člen voleného orgánu společnosti je povinen informovat valnou hromadu 

společnosti v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu člena, osoby 

členovi blízké nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem 

společnosti. 

 

2.   Zákaz konkurence: 

2.1. Člen voleného orgánu společnosti nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve 

prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro 

jiného, 

 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným 

předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, 

ledaže se jedná o koncern,  

 

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník 

s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným 

nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. 

 

2.2. Výjimky z obecného zákazu konkurence: 

a) člen voleného orgánu společnosti může být členem statutárního orgánu 

jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jaký 

vykonává společnost, nebo osobou v obdobném postavení, je-li tato jiná 

právnická osoba ovládána společníkem společnosti. 

 

b) osoba navržená do funkce člena voleného orgánu společnosti je povinna 

písemně upozornit valnou hromadu na některou z okolností uvedenou 

v odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské listiny, a to bez zbytečného 

odkladu po zjištění, že bude valná hromada rozhodovat o jeho volbě do 

této funkce. Pokud byla valná hromada řádně upozorněna a osobu 

navrženou do funkce zvolí, má se za to, že takto zvolená osoba činnost, 

které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá.   

 

c) člen voleného orgánu společnosti je povinen písemně upozornit valnou 

hromadu, dozorčí radu a jednatele společnosti na vznik příležitosti 

vykonávat činnost spojenou s některou z okolností podle odst. 2 bod 2.1. 

tohoto článku zakladatelské listiny nebo na vznik některé z okolností podle 

odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské listiny, a to bez zbytečného 

odkladu poté, co se o této příležitosti nebo okolnosti dozví, a vyžádat si od 

valné hromady souhlas k výkonu této činnosti.“  

 

 



Dosavadní Článek X Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti  

nově se označuje: 

„Článek XI Další podmínky výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti“ 

         vypouští se „Další podmínky výkonu funkce:“ 

  

Dosavadní Článek XI Rozdělení zisku a úhrada ztráty  

nově se označuje: 

„Článek XII Rozdělení zisku a úhrada ztráty“ 

 

Dosavadní Článek XII Rezervní fond  

nově se označuje: 

„Článek XIII Rezervní fond“ 

 

Dosavadní Článek XIII Ředitel společnosti  

vypouští se celý článek 

 

Článek XV Právní poměry 

Článek XV nově zní: 

„Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně závaznými 

právními předpisy, a to ve všech věcech touto zakladatelskou listinou neupravených, 

zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona o obchodních korporacích.“ 

 

Článek XVI Závěrečná ustanovení  

odst. 1. nově zní  

„1. Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města Havířova, usnesením 

čís.  ……………… ze dne …………………..  

  Tato zakladatelská listina byla schválena Radou města Havířova, v působnosti valné 

hromady společnosti usnesením čís. ……………… ze dne  ……………….. a tímto 

dnem nabývá platnosti a účinnosti s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny 

zakladatelské listiny účinnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.“ 

 

odst. 2. nově zní: 

„2. Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje zakladatelskou listinu ze dne 

28.6.2017.“ 
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         Příloha č. 2                          
  

  

 

Městská realitní agentura, s.r.o. 

U Lesa 865/3a, Havířov-Město, PSČ 736 01  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLADATELSKÁ LISTINA 
o založení společnosti s ručením omezeným  
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Článek I 

Základní ustanovení 

 

1. Společnost s ručením omezeným (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím 

Zastupitelstva města Havířova čís. 1.5. ze dne 30. 6. 1995. 

 

2. Společnost vznikla ke dni 21. 9. 1995, je zapsána do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8631 a má přiděleno identifikační číslo 

64084744. 

 

3. Jediným společníkem společnosti je statutární město Havířov, se sídlem Havířov-Město, 

Svornosti 86/2, IČO: 00297488.  

 

4. Práva jediného společníka vykonává na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Havířova, 

vyjma úkonů vyhrazených zák. č. 128/2000 Sb. Zastupitelstvu města Havířova. 

 

 

Článek II  

Obchodní firma a sídlo společnosti 

 

1. Obchodní firma společnosti zní: Městská realitní agentura, s.r.o. 

 

2. Sídlo společnosti: Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ: 736 01. 

 

3. Dokumenty, určené společnosti, budou doručovány na adresu sídla společnosti.  

 

 

Článek III  

Předmět podnikání společnosti  

 

Předmětem podnikání společnosti je:  

 

a) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

b) truhlářství, podlahářství  

c) zámečnictví, nástrojářství 

d) vodoinstalatérství, topenářství 

e) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnými soupravami o 

největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 

věcí  

f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

g) zednictví 

h) malířství, lakýrnictví a natěračství  

i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto 

oborech činností: 

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 

- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení 

- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických 

strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
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- zprostředkování obchodu a služeb 

- velkoobchod a maloobchod 

- ubytovací služby 

- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné 

mechaniky, optických přístrojů a měřidel 

 

 

Článek IV 

Výše základního kapitálu a vklad společníka 

 

1. Základní kapitál společnosti činí 7 947 000 Kč jedná se o:  

 

a) vklad peněžitý:       2 519 000 Kč  

(slovy: dva miliony pět set devatenáct tisíc korun českých), 

 

b) vklad nepeněžitý v hodnotě:    5 428 000 Kč  

(slovy: pět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých).   

 

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 

žádná zvláštní práva a povinnosti.  

   

3. O snížení a zvýšení základního kapitálu rozhoduje, v souladu s článkem I odst. 4 této 

zakladatelské listiny, valná hromada a o takovémto rozhodnutí se pořídí notářský zápis. 

  

 

Článek V  

Doba trvání společnosti  

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.  

 

 

Článek VI  

Orgány společnosti  

 

Zakladatel ustavuje tyto orgány společnosti:  

a) valnou hromadu 

b) dva jednatele  

c) dozorčí radu.  

 

 

Článek VII 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 
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2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o všech záležitostech, které zákon o 

obchodních korporacích, tato zakladatelská listina či jiný právní předpis zahrnují do 

působnosti valné hromady.  

 

3. Působnost valné hromady vykonává její společník, a to Rada města Havířova, dle článku I 

odst. 4. této zakladatelské listiny. 

 

 

Článek VIII 

Jednatelé  

 

1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé. 

 

2. Oba jednatelé jsou oprávněni k obchodnímu vedení společnosti. 

 

3. Jménem společnosti jednají oba jednatelé vždy společně. Při podepisování za společnost oba 

jednatelé k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, a uvedou čitelně své jméno, 

příjmení a vykonávanou funkci. 

 

4. Oba jednatelé rozhodují o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny nebo 

podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) 

vyhrazeny valné hromadě. 

 

5.  Jednatel je povinen zejména: 

 

a) plnit řádně povinnosti stanovené v ustanovení § 194 a násl. zákona o obchodních 

korporacích a zakladatelskou listinou,  

 

b) řídit se písemnými pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 

s právními předpisy a zakladatelskou listinou; má-li pochybnosti o zákonnosti pokynu 

valné hromady, oznámí tuto skutečnost neprodleně valné hromadě, 

 

c) vykonávat funkci jednatele s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou i 

s potřebnými znalostmi, 

 

d) uskutečňovat svou činnost v souladu se zájmy společnosti, 

 

e) oznámit valné hromadě společnosti všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitostí, jež mohou mít vliv na změnu písemných pokynů valné hromady, 

 

f) odchýlit se od písemných pokynů valné hromady, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 

společnosti a nemůže-li včas obdržet souhlas valné hromady, 

 

g) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 

třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu; povinnost mlčenlivosti zachovávat 

i po skončení funkce, 

  

h) vyžádat si, je-li to nutné a účelné, k plnění svých závazků stanovisko příslušného 

odborného poradce na náklady společnosti, 
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i) sdělovat společníkovi bez zbytečného odkladu skutečnosti mající vliv na činnost 

společnosti, 

 

j)  svolat valnou hromadu v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích a 

připravit podklady pro její jednání, 

  

k)  účastnit se valné hromady, 

 

l)  předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, příp. mimořádnou, konsolidovanou i 

mezitímní účetní závěrku, vč. návrhu rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, resp. 

úhrady ztráty, 

 

m) zpracovávat a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti 

společnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

     

6. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, která je pro 

společnost nevhodná. Odstupující jednatel je povinen oznámit své odstoupení valné hromadě 

– Radě města Havířova. Funkce jednatele končí uplynutím jednoho měsíce od doručení 

tohoto oznámení, neujednají-li si valná hromada a jednatel jiný okamžik zániku funkce. 

Jestliže jednatel oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce 

uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neujednají-li si valná hromada a jednatel jiný 

okamžik zániku funkce. 

 

 

Článek IX 

Dozorčí rada  

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 

 

2. Dozorčí rada je povinna: 

 

a) dohlížet na činnost jednatelů, 

 

b) nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat 

tam obsažené údaje, 

 

c) podávat žalobu podle § 187 zákona o obchodních korporacích, 

 

d) podávat valné hromadě každý rok zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, zprávu o 

přezkoumání řádné, mimořádné, konsolidované, příp. mezitímní, účetní závěrky, návrh 

na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty, zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,  

 

e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhovat 

potřebná opatření, 

 

f) určit svého člena (členy) zastupující dozorčí radu v řízení před soudy či jinými orgány, 

 

g)  účastnit se valné hromady společnosti na základě požadavku společníka.  
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3. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady: 

 

3.1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů. 

 

3.2. Členy dozorčí rady volí valná hromada, která je oprávněna dozorčí radu nebo její 

jednotlivé členy odvolat. 

 

3.3. Funkční období členů dozorčí rady je 5 let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je 

možná.   

 

3.4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.  

 

3.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, 

která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady je povinen oznámit své 

odstoupení valné hromadě. O podání oznámení o odstoupení člen dozorčí rady 

vyrozumí dozorčí radu. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode 

dne doručení oznámení o rezignaci valné hromadě, neujednají-li si jiný okamžik zániku 

funkce.  

 

4. Zasedání dozorčí rady: 

 

4.1. Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za 3 měsíce. 

 

4.2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, 

datum a hodinu konání a program zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání 

dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z jejích členů nebo jednatel společnosti. Na 

program zasedání takto svolané dozorčí rady mohou být zařazeny pouze záležitosti 

uvedené v žádosti.  

 

4.3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.  

 

4.4. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních zapisovatel pořizuje zápis, 

který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise 

zapisovatel uvede i stanoviska jednotlivých členů, jestliže o to požádají.  

  

 

Článek X 

Pravidla o střetu zájmů a zákaz konkurence 

 

1. Pravidla o střetu zájmů: 

1.1. Člen voleného orgánu společnosti je povinen informovat valnou hromadu společnosti 

v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu člena, osoby členovi blízké nebo osob 

jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. 
 

2. Zákaz konkurence: 

2.1. Člen voleného orgánu společnosti nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch 

jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 
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b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem 

činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o 

koncern,  

 

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným 

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným 

předmětem činnosti nebo podnikání. 

 

2.2. Výjimky z obecného zákazu konkurence: 

a) člen voleného orgánu společnosti může být členem statutárního orgánu jiné 

právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jaký vykonává 

společnost, nebo osobou v obdobném postavení, je-li tato jiná právnická osoba 

ovládána společníkem společnosti. 

 

b) osoba navržená do funkce člena voleného orgánu společnosti je povinna písemně 

upozornit valnou hromadu na některou z okolností uvedenou v odst. 2 bod 2.1. 

tohoto článku zakladatelské listiny, a to bez zbytečného odkladu po zjištění, že bude 

valná hromada rozhodovat o jeho volbě do této funkce. Pokud byla valná hromada 

řádně upozorněna a osobu navrženou do funkce zvolí, má se za to, že takto zvolená 

osoba činnost, které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá.   

 

c) člen voleného orgánu společnosti je povinen písemně upozornit valnou hromadu, 

dozorčí radu a jednatele společnosti na vznik příležitosti vykonávat činnost 

spojenou s některou z okolností podle odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské 

listiny nebo na vznik některé z okolností podle odst. 2 bod 2.1. tohoto článku 

zakladatelské listiny, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této příležitosti nebo 

okolnosti dozví, a vyžádat si od valné hromady souhlas k výkonu této činnosti.  
 

 

Článek XI 

Další podmínky výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti 

 

1. Náklady spojené s činností jednatelů a dozorčí rady, nese společnost. 

 

2. Jednatelům a členům dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených 

nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce. 

 

3. Jednatelům a členům dozorčí rady přísluší po schválení valnou hromadou za výkon jejich 

funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami mezi 

společností a členy jejich orgánů.  

 

 

Článek XII 

Rozdělení zisku a úhrada ztráty  

 

1. O způsobu rozdělení zisku, resp. způsobu úhrady ztráty, rozhoduje valná hromada. Návrh 

tohoto rozhodnutí předkládají valné hromadě jednatelé poté, co jejich návrh přezkoumala 

dozorčí rada.  

 

2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku následovně:   
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a) podíl na zisku bude vyplacen společníkovi, 

b) podílu na zisku bude vyplacen jednatelům a členům dozorčí rady,  

c) bude proveden příděl do rezervního, případně dalších fondů, má-li je společnost zřízeny.  

 

3. V případě, že valná hromada rozhodne o výplatě podílu na zisku souhrnnou částkou pro 

jednatele a dozorčí radu, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1 (jednatelé:dozorčí 

rada) s tím, že v případě více jednatelů nebo členů dozorčí rady má každý jednatel nebo člen 

dozorčí rady nárok na odměnu ve stejné výši. 

 

 

Článek XIII  

Rezervní fond  

 

1. Rezervní fond vytvoří společnost z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, 

v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 10 % z čistého zisku, ne však více než 5 % z hodnoty 

základního kapitálu. Tento se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku, až do dosažení 

výše rezervního fondu, tj. 10 % základního kapitálu.  

 

2. Rezervní fond slouží k pokrytí ztrát a k překonávání nepříznivé hospodářské situace. 

 

 

Článek XIV 

Zrušení společnosti 

 

1. Společnost se ruší na základě rozhodnutí valné hromady.  

 

2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

 

 

Článek XV 

Právní poměry 

 

Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně závaznými 

právními předpisy, a to ve všech věcech touto zakladatelskou listinou neupravených, zejména 

příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona o obchodních korporacích. 

 

 

Článek XVI 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města Havířova, usnesením čís.  

……………… ze dne …………………..  

Tato zakladatelská listina byla schválena Radou města Havířova, v působnosti valné 

hromady společnosti usnesením čís. ……………… ze dne  ……………….. a tímto dnem 

nabývá platnosti a účinnosti s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny zakladatelské 

listiny účinnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. 
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2. Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje zakladatelskou listinu ze dne   

28.6.2017. 

 

3. Tato zakladatelská listina se vyhotovuje v šesti stejnopisech, kdy společník obdrží dvě 

vyhotovení a společnost obdrží čtyři vyhotovení. 

 

 

 

 

Za jediného společníka 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.: 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Baránek  

náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  



Příloha č. 1 

 

Změny zakladatelské listiny společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. 

 

Článek III Předmět podnikání společnosti 

Článek III nově zní:  

„Předmětem podnikání společnosti je:  

a) hostinská činnost, 

b) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

v těchto oborech činností: 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- velkoobchod a maloobchod 

- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 

- pronájem a půjčování věcí movitých 

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 

akcí 

- poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ 

 

Článek VII Valná hromada 

vkládá se nový odst. 2., který zní: 

„2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o všech záležitostech, které zákon o 

obchodních korporacích, tato zakladatelská listina či jiný právní předpis zahrnují do 

působnosti valné hromady“ 

 

Dosavadní odst. 2. se nově označuje jako odst. 3. 

 

Článek VIII Jednatelé 

odst. 4. nově zní: 

„4. Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny nebo 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

obchodních korporacích“) vyhrazeny valné hromadě.“ 

 

odst. 5. písm. g) 

vypouští se „dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních 

korporacích“   

 

Článek IX Dozorčí rada  

odst. 3. bod 3.1. nově zní: 

„3.1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů.“ 

 

Nový Článek X Pravidla střetu zájmů a zákaz konkurence 

Článek X zní:  

„1.  Pravidla o střetu zájmů: 



1.1. Člen voleného orgánu společnosti je povinen informovat valnou hromadu 

společnosti v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu člena, osoby 

členovi blízké nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem 

společnosti. 

 

2.   Zákaz konkurence: 

2.1. Člen voleného orgánu společnosti nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve 

prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro 

jiného, 

 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným 

předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, 

ledaže se jedná o koncern,  

 

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník 

s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným 

nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. 

 

2.2. Výjimky z obecného zákazu konkurence: 

a) člen voleného orgánu společnosti může být členem statutárního orgánu 

jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jaký 

vykonává společnost, nebo osobou v obdobném postavení, je-li tato jiná 

právnická osoba ovládána společníkem společnosti. 

 

b) osoba navržená do funkce člena voleného orgánu společnosti je povinna 

písemně upozornit valnou hromadu na některou z okolností uvedenou 

v odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské listiny, a to bez zbytečného 

odkladu po zjištění, že bude valná hromada rozhodovat o jeho volbě do 

této funkce. Pokud byla valná hromada řádně upozorněna a osobu 

navrženou do funkce zvolí, má se za to, že takto zvolená osoba činnost, 

které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá.   

 

c) člen voleného orgánu společnosti je povinen písemně upozornit valnou 

hromadu, dozorčí radu a jednatele společnosti na vznik příležitosti 

vykonávat činnost spojenou s některou z okolností podle odst. 2 bod 2.1. 

tohoto článku zakladatelské listiny nebo na vznik některé z okolností podle 

odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské listiny, a to bez zbytečného 

odkladu poté, co se o této příležitosti nebo okolnosti dozví, a vyžádat si od 

valné hromady souhlas k výkonu této činnosti.“  

 

Dosavadní Článek X Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti  

nově se označuje: 

„Článek XI Další podmínky výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti“ 

          vypouští se „Další podmínky výkonu funkce“  

 

Dosavadní Článek XI Rozdělení zisku a úhrada ztráty  

nově se označuje: 

„Článek XII Rozdělení zisku a úhrada ztráty“ 

 



Dosavadní Článek XII Rezervní fond  

nově se označuje: 

„Článek XIII Rezervní fond“ 

 

Dosavadní Článek XIII Zrušení společnosti 

nově se označuje: 

„Článek XIV Zrušení společnosti“ 

 

Dosavadní Článek XIV Právní poměry 

nově se označuje: 

„Článek XV Právní poměry“ 

 

Článek XV Právní poměry nově zní: 

„Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně závaznými 

právními předpisy, a to ve všech věcech touto zakladatelskou listinou neupravených, 

zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona o obchodních korporacích.“ 

 

Dosavadní Článek XV Závěrečná ustanovení  

nově se označuje: 

„Článek XVI Závěrečná ustanovení“ 

 

odst. 1. nově zní: 

„1. Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města Havířova, usnesením 

čís.  ……………… ze dne …………………..  

 Tato zakladatelská listina byla schválena Radou města Havířova, v působnosti valné 

hromady společnosti usnesením čís. ……………… ze dne  ……………….. a tímto dnem 

nabývá platnosti a účinnosti s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny 

zakladatelské listiny účinnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.“ 

 

odst. 2. nové zní:  

„2. Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje zakladatelskou listinu ze dne 

11.3.2019.“ 

 



 

  1 

          Příloha č. 2       

   

Restaurace Radnice Havířov s.r.o. 

Svornosti 86/2, Havířov-Město, PSČ 736 01  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZAKLADATELSKÁ LISTINA 
o založení společnosti s ručením omezeným  
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Článek I  

Základní ustanovení 

 

1. Společnost s ručením omezeným (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím 

Zastupitelstva města Havířova čís. 413/mim/ZM/97 ze dne 20. 10. 1997. 

 

2. Společnost vznikla ke dni 26. 11. 1997, je zapsána do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17305 a má přiděleno identifikační číslo 

25385534. 

 

3. Jediným společníkem společnosti je statutární město Havířov, se sídlem Havířov-Město, 

Svornosti 86/2, IČO: 00297488. 

 

4. Práva jediného společníka vykonává na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města 

Havířova, vyjma úkonů vyhrazených zák. č. 128/2000 Sb. Zastupitelstvu města Havířova. 

 

 

Článek II 

Obchodní firma a sídlo společnosti 

 

1. Obchodní firma společnosti zní: Restaurace Radnice Havířov s.r.o.  

 

2. Sídlo společnosti: Havířov-Město, Svornosti 86/2, PSČ 736 01.  

 

3. Dokumenty, určené společnosti, budou doručovány na adresu sídla společnosti.  

 

 

Článek III 

Předmět podnikání 

 

Předmětem podnikání společnosti je: 

 

a) hostinská činnost, 

b) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto 

oborech činností: 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- velkoobchod a maloobchod 

- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 

- pronájem a půjčování věcí movitých 

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

- poskytování služeb pro rodinu a domácnost 
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Článek IV 

Výše základního kapitálu a vklad společníka 

 

1. Základní kapitál společnosti činí                          4 200 000 Kč 

     (slovy: čtyři milióny dvěstě tisíc korun) 

     finanční vklad statutárního města Havířova činí               4 200 000 Kč. 

 

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 

žádná zvláštní práva a povinnosti. 

 

3. O snížení a zvýšení základního kapitálu rozhoduje, v souladu s článkem I odst. 4 této 

zakladatelské listiny, valná hromada a o takovémto rozhodnutí se pořídí notářský zápis. 

 

 

Článek V 

Doba trvání společnosti 

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.  

 

 

Článek VI 

Orgány společnosti 

 

Společnost má tyto orgány: 

 

a) valnou hromadu 

b) jednoho jednatele 

c) dozorčí radu. 

 

 

Článek VII 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

 

2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o všech záležitostech, které zákon o 

obchodních kooperacích, tato zakladatelská listina či jiný právní předpis zahrnují do 

působnosti valné hromady. 

 

3. Působnost valné hromady vykonává její společník, a to Rada města Havířova, dle článku 

I odst. 4 této zakladatelské listiny.   

 

 

Článek VIII  

Jednatel  

 

1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel.  

 

2. Jednatel je oprávněn k obchodnímu vedení společnosti.  

 



 

  4 

3. Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně. Při podepisování za společnost 

jednatel k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 

 

4. Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny nebo zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) 

vyhrazeny valné hromadě. 

 

5. Jednatel je povinen zejména: 

 

a) plnit řádně povinnosti stanovené v ustanovení § 194 a násl. zákona o obchodních 

korporacích a zakladatelskou listinou, 

 

b) řídit se písemnými pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 

s právními předpisy a zakladatelskou listinou; má-li pochybnosti o zákonnosti pokynu 

valné hromady, oznámí tuto skutečnost neprodleně valné hromadě, 

 

c) vykonávat funkci jednatele s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou i 

s potřebnými znalostmi, 

 

d) uskutečňovat svou činnost v souladu se zájmy společnosti,  

e) oznámit valné hromadě společnosti všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitostí, jež mohou mít vliv na změnu písemných pokynů valné hromady, 

 

f) odchýlit se od písemných pokynů valné hromady, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 

společnosti a nemůže-li včas obdržet souhlas valné hromady, 

 

g)  zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 

třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu; povinnost mlčenlivosti zachovávat 

i po skončení funkce, 

 

h) vyžádat si, je-li to nutné a účelné, k plnění svých závazků stanovisko příslušného 

odborného poradce na náklady společnosti,  

 

i) sdělovat společníkovi bez zbytečného odkladu skutečnosti mající vliv na činnost 

společnosti, 

 

j) svolat valnou hromadu v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích a 

připravit podklady pro její jednání, 

    

k)  účastnit se valné hromady, 

 

l) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, příp. mimořádnou, konsolidovanou i 

mezitímní účetní závěrku, vč. návrhu rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, resp. 

úhrady ztráty, 

 

m) zpracovávat a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti 

společnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, 
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6. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, která je pro 

společnost nevhodná. Odstupující jednatel je povinen oznámit své odstoupení valné 

hromadě – Radě města Havířova. Funkce jednatele končí uplynutím jednoho měsíce od 

doručení tohoto oznámení, neujednají-li si valná hromada a jednatel jiný okamžik zániku 

funkce. Jestliže jednatel oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon 

funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neujednají-li si valná hromada a 

jednatel jiný okamžik zániku funkce. 

 

 

Článek IX 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.  

 

2. Dozorčí rada je povinna: 

 

a) dohlížet na činnost jednatele, 

b) nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a 

kontrolovat tam obsažené údaje, 

 

c) podávat žalobu podle § 187 zákona o obchodních korporacích, 

 

d) podávat valné hromadě každý rok zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, zprávu 

o přezkoumání řádné, mimořádné, konsolidované, příp. mezitímní, účetní závěrky, 

návrh na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty, zprávu o vztazích mezi ovládající 

osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou,  

 

e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě 

navrhovat potřebná opatření, 

 

f) určit svého člena (členy) zastupující dozorčí radu v řízení před soudy, či jinými 

orgány, 

 

g) účastnit se valné hromady společnosti na základě požadavku společníka.  

 

3. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady: 

 

3.1 Dozorčí rada společnosti má 5 členů. 

 

3.2 Členy dozorčí rady volí valná hromada, která je oprávněna dozorčí radu nebo její 

jednotlivé členy odvolat. 

 

3.3 Funkční období členů dozorčí rady je 5 let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je 

možná.   

 

3.4 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.  

 

3.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, 

která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady je povinen oznámit 
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své odstoupení valné hromadě. O podání oznámení o odstoupení člen dozorčí rady 

vyrozumí dozorčí radu. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce 

ode dne doručení oznámení o rezignaci valné hromadě, neujednají-li si jiný okamžik 

zániku funkce.  

 

4. Zasedání dozorčí rady: 

 

4.1 Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za 3 měsíce. 

 

4.2 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, 

datum a hodinu konání a program zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání 

dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z jejích členů nebo jednatel společnosti. Na 

program zasedání takto svolané dozorčí rady mohou být zařazeny pouze záležitosti 

uvedené v žádosti. 

 

4.3 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.  

 

4.4 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních zapisovatel pořizuje zápis, 

který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise 

zapisovatel uvede i stanoviska jednotlivých členů dozorčí rady, jestliže o to požádají.  

 

 

Článek X 

Pravidla o střetu zájmů a zákaz konkurence  

 

1. Pravidla o střetu zájmů: 

1.1. Člen voleného orgánu společnosti je povinen informovat valnou hromadu společnosti 

v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu člena, osoby členovi blízké nebo osob 

jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. 

 

2. Zákaz konkurence: 

2.1. Člen voleného orgánu společnosti nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch 

jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem 

činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o 

koncern,  

 

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným 

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným 

předmětem činnosti nebo podnikání. 

 

2.2. Výjimky z obecného zákazu konkurence: 

a) člen voleného orgánu společnosti může být členem statutárního orgánu jiné 

právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jaký vykonává 

společnost, nebo osobou v obdobném postavení, je-li tato jiná právnická osoba 

ovládána společníkem společnosti. 
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b) osoba navržená do funkce člena voleného orgánu společnosti je povinna písemně 

upozornit valnou hromadu na některou z okolností uvedenou v odst. 2 bod 2.1. 

tohoto článku zakladatelské listiny, a to bez zbytečného odkladu po zjištění, že 

bude valná hromada rozhodovat o jeho volbě do této funkce. Pokud byla valná 

hromada řádně upozorněna a osobu navrženou do funkce zvolí, má se za to, že 

takto zvolená osoba činnost, které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá.   

 

c) člen voleného orgánu společnosti je povinen písemně upozornit valnou hromadu, 

dozorčí radu a jednatele společnosti na vznik příležitosti vykonávat činnost 

spojenou s některou z okolností podle odst. 2 bod 2.1. tohoto článku zakladatelské 

listiny nebo na vznik některé z okolností podle odst. 2 bod 2.1. tohoto článku 

zakladatelské listiny, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této příležitosti 

nebo okolnosti dozví, a vyžádat si od valné hromady souhlas k výkonu této 

činnosti.  

 

 

Článek XI 

Další podmínky výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti 

 

1. Náklady spojené s činností jednatele a dozorčí rady, nese společnost. 

 

2. Jednateli a členům dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených 

nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce. 

 

3. Jednateli a členům dozorčí rady přísluší po schválení valnou hromadou za výkon jejich 

funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami mezi 

společností a členy jejich orgánů.  

 

 

Článek XII 

Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

 

1. O způsobu rozdělení zisku, resp. způsobu úhrady ztráty, rozhoduje valná hromada. Návrh 

tohoto rozhodnutí předkládá valné hromadě jednatel poté, co jeho návrh přezkoumala 

dozorčí rada. 

 

2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku následovně: 

 

a) podíl na zisku bude vyplacen společníkům, 

b) podíl na zisku bude vyplacen jednateli a členům dozorčí rady, 

c)  bude proveden příděl do rezervního, případně dalších fondů, má-li je společnost 

zřízeny. 

 

3. V případě, že valná hromada rozhodne o výplatě podílu na zisku souhrnnou částkou pro 

jednatele a dozorčí radu, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1 (jednatel:dozorčí 

rada) s tím, že v případě členů dozorčí rady má každý člen dozorčí rady nárok na odměnu 

ve stejné výši. 

 

 



 

  8 

Článek XIII 

Rezervní fond 

 

1. Při rozdělování zisku musí být 5% složeno do rezervního fondu, a to až do dosažení 20% 

výše základního kapitálu.  

 

2. Rezervní fond slouží k pokrytí ztrát a překonávání nepříznivé hospodářské situace. 

 

 

Článek XIV 

Zrušení společnosti  

 

1. Společnost se ruší na základě rozhodnutí valné hromady.  

 

2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

                                                   

    

                                                     Článek XV 

                                                               Právní poměry 

 

Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně závaznými 

právními předpisy, a to ve všech věcech touto zakladatelskou listinou neupravených, zejména 

příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona o obchodních korporacích. 

 

Článek XVI 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města Havířova, usnesením čís. 

……………….. ze dne ……………..  

Tato zakladatelská listina byla schválena Radou města Havířova, v působnosti valné 

hromady společnosti usnesením čís. ………………. ze dne ………………. a tímto dnem 

nabývá platnosti a účinnosti s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny 

zakladatelské listiny účinnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. 

 

2. Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje zakladatelskou listinu ze dne  

11.3.2019.  

 

3. Tato zakladatelská listina se vyhotovuje v šesti stejnopisech, kdy společník obdrží dvě 

vyhotovení a společnost obdrží čtyři vyhotovení.  

 

 

 

Za jediného společníka  

společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.  

 

 

Mgr. Jana Feberová  

náměstkyně primátora pro školství a kulturu  



Změny stanov společnosti TSH, a.s. 

 

Článek 4 Předmět podnikání společnosti 

odst. 4.1. písm. i) nově zní: 

 „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v těchto 

oborech činnosti: 

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví 

a myslivost 

- chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 

- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba 

a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení 

pracujících na malém napětí 

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- velkoobchod a maloobchod 

- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti 

v dopravě 

- pronájem a půjčování věcí movitých 

- poskytování technických služeb 

- poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu“ 

 

Článek 12 Představenstvo 

12.1.2 písm. h) 

 vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“   

12.1.2 písm. l) 

 vypouští se „po předchozím kladném vyjádření dozorčí rady“   

 

Článek 14 Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

vkládají se odst. 14.3. a 14.4. společně s pododstavci 14.3.1., 14.4.1. a 14.4.2., které nově zní: 

„14.1.  Střet zájmů 

14.1.1. Člen představenstva a dozorčí rady je povinen informovat valnou hromadu 

v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu člena, osoby členovi blízké nebo 

osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. 

14.2. Zákaz konkurence 

14.2.1. Člen představenstva a dozorčí rady nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, 

ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s 

obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže 

jde o koncern, 

c) účastnit se na podnikání jiné korporace jako společník s neomezeným 

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným 

předmětem činnosti. 

14.2.2. Výjimky ze zákazu konkurence: 

a) člen představenstva a dozorčí rady může být členem statutárního orgánu jiné 

právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jaký 

sonnog
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vykonává společnost, nebo osobou v obdobném postavení, je-li tato jiná 

právnická osoba ovládána akcionářem společnosti, 

b) osoba navržená do funkce člena představenstva a dozorčí rady je povinna 

písemně upozornit valnou hromadu na některou z okolností odst. 14.4.1. 

stanov, a to bez zbytečného odkladu po zjištění, že bude valná hromada 

rozhodovat o jeho volbě do této funkce. Pokud byla valná hromada řádně 

upozorněna a osobu navrženou do funkce zvolí, má se za to, že takto zvolená 

osoba činnost, které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá,   

c) člen představenstva a dozorčí rady je povinen písemně upozornit orgán, jehož 

je členem, a valnou hromadu na vznik příležitosti vykonávat činnost spojenou 

s některou z okolností odst. 14.4.1. stanov nebo na vznik některé z okolností 

odst. 14.4.1. stanov, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této příležitosti 

nebo okolnosti dozví, a vyžádat si od valné hromady souhlas k výkonu této 

činnosti.“ 

 

Článek 15 Ředitel společnosti 

15.2.  vypouští se „po předchozím kladném vyjádření dozorčí rady“   

 

Článek 16 Finanční hospodaření společnosti 

16.5.1. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

 

Článek 18 Fondy 

18.1.3. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

18.3.1. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

 

Článek 26 Účinnost stanov  

Článek 26 nově zní:  

„26.1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění stanov společnosti 

ze dne 1.6.2019.  

26.2. Tyto stanovy byly schváleny Zastupitelstvem města Havířova usnesením čís. 

…/…ZM/2022 ze dne 12.12.2022 a Radou města Havířova, v působnosti valné hromady 

společnosti, usnesením čís. …/…RM/2022 ze dne 12.12.2022 a tímto dnem nabývají platnosti a 

účinnosti, s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov účinnosti po zápisu těchto 

skutečností do obchodního rejstříku. 

26.3. Společnost se schváleným zněním stanov dle odstavce 26.2. podřizuje ZOK jako celku, ve 

smyslu § 777 odst. 5 ZOK s účinnosti ode dne zveřejnění této skutečnosti v obchodním 

rejstříku.“   

 



   

      

TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV a.s. 
Karvinská 66/1461, Havířov-Město 
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ČÁST  I 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
Článek 1 

Vznik společnosti 

1.1. Akciová společnost (dále jen „společnost“) byla založena podpisem 
zakladatelské listiny dne 24.3.1997 ve formě notářského zápisu a 
rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ze dne 24. 3. 1997 jako 
jediného zakladatele společnosti.  

1.2. Společnost vznikla ke dni 1.7.1997, a je zapsána do obchodního rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, číslo vložky 1664 a má 
přiděleno identifikační číslo 25375601.  

 
 

Článek 2 
Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti                            

2.1. Zakladatelskou smlouvou byla založena akciová společnost s obchodní 
firmou 

Technické služby Havířov a.s. 
 

2.2. Sídlo společnosti je Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 29. 
2.3. Společnost je oprávněna zřizovat pobočky v tuzemsku i v zahraničí, nebo se        

majetkově podílet na jiných společnostech. 
2.4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.tsh.cz  
 

 
Článek 3 

Doba trvání společnosti 

3.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. 

 
Článek 4 

Předmět podnikání společnosti  

4.1. Předmětem podnikání akciové společnosti jsou:    
a) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
b) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
c) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
d) Zámečnictví, nástrojařství 
e) Opravy silničních vozidel 
f) Silniční motorová doprava 

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

– nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

– nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

http://www.tsh.cz/


Technické služby Havířov a.s.                                                                                                        Stanovy společnosti 
                                                                                                        účinné od 12. 12. 2022

  

4/21 

g) Provozování pohřební služby 
h) Zednictví 
i) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, v těchto oborech činnosti: 
- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, 

rybníkářství, lesnictví a myslivost 
- chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 
- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení 

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

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- velkoobchod a maloobchod 
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem 

a technické činnosti v dopravě 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- poskytování technických služeb 
- poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní 

hygienu 
 

Článek 5 
Jednání za společnost a způsob podepisování  

5.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo (§ 435 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) - dále jen „ZOK“). Členové představenstva jsou zástupci 
akciové společnosti s tím, že za představenstvo ve všech věcech společně 
jednají a podepisují všichni členové představenstva nebo samostatně jeden 
člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva pověřen.  

5.2. Společnost mohou zastupovat vůči třetím osobám také zaměstnanci 
společnosti v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci (§ 
166 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen „OZ“), a to na základě 
pověření a v rozsahu platných vnitřních organizačních norem 
(organizačního, popř. podpisového řádu) společnosti nebo v rozsahu 
uděleného pověření. Podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti 
připojí své podpisy a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou 
funkci.   

5.3. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby, neuvedené v podpisovém 
řádu, a to na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. 
Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti 
připojí svůj podpis.  

5.4. Podepisování za společnost se provádí tak, že za společnost se podepisuje 
představenstvo nebo pověřený člen představenstva a činí tak, že k napsané 
nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.  

 
 

ČÁST II 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

 
Článek 6 
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Výše základního kapitálu  

6.1. Základní kapitál společnosti činí  101 610 000,- Kč (slovy: 
jednostojedenmiliónšestsetdesettisíc korun českých) 

6.2. Základní kapitál společnosti byl splacen peněžitým vkladem ve výši 
10.200.000,-  Kč   (slovy: desetmiliónůdvěstětisíc korun českých) a 
nepeněžitým vkladem zakladatele ve výši 91.410.000,- Kč (slovy: 
devadesátjednamiliónůčtyřistadesettisíc korun českých). 

6.3. Základní  kapitál společnosti je zcela splacen. 
 
 

Článek 7 
Změny výše základního kapitálu  

7.1. Zvýšení základního kapitálu  
7.1.1. Zvýšení základního kapitálu je možné:  

a) upsáním nových akcií,  
b) podmíněným zvýšením základního kapitálu,  
c) z vlastních zdrojů společnosti, 
d) zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva.  

7.1.2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže 
akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Toto omezení 
neplatí v případě, že nesplacená část emisního kurzu je vzhledem k výši 
základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního 
kapitálu tímto postupem vysloví souhlas (§ 474 odst. 1 ZOK).  Toto omezení 
dále neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich 
emisní kurz se splácí pouze nepeněžitými vklady. 
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií 
musí obsahovat veškeré údaje uvedené v ustanoveních § 475 a § 476 ZOK.   
Při zvýšení základního kapitálu upisováním akcií bude postupováno podle 
ustanovení § 474 až § 494 ZOK, přičemž přiměřeně se též použijí ustanovení 
tohoto zákona o emisním kurzu a o založení společnosti (§ 478 ZOK). 

7.1.3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, 
s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, 
které obsahují právo na přednostní upisování akcií. Vydání vyměnitelných 
dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné 
rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání 
prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o 
podmíněném zvýšení základního kapitálu (§ 286 ZOK). Při vydávání 
vyměnitelných a prioritních dluhopisů bude postupováno v souladu 
s ustanoveními § 286 až § 294 a § 505 až § 510 ZOK. 

7.1.4. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti lze provést pouze 
po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, a to 
z čistého zisku, případně z jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní 
závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Čistého zisku však nelze použít při 
zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. 
Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna 
podmínka uvedená v ustanovení § 497 ZOK. Při zvýšení základního kapitálu 
z vlastních zdrojů vydáním nových akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty 
dosavadních akcií bude postupováno podle § 495 až § 504 ZOK. 

7.1.5. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek 
určených ZOK rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových 
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akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů 
společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu 
(§ 511 ZOK) dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada 
představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Při zvýšení 
základního kapitálu rozhodnutím představenstva bude postupováno 
v souladu s ustanoveními § 511 až § 515 ZOK. 

7.1.6. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu takového 
zvýšení do obchodního rejstříku.  

 
7.2. Snížení základního kapitálu  
7.2.1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma 

třetinami hlasů přítomných akcionářů. Bylo-li vydáno více druhů akcií 
s hlasovacím právem, vyžaduje se tato většina u přítomných akcionářů 
každého druhu akcií s hlasovacím právem. 

            Snížit základní kapitál lze:  
a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, 
b) vzetím akcií z oběhu na základě losování,  
c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (§ 532 ZOK), 
d) upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení 

se splacením jmenovité hodnoty akcií, 
e) zjednodušené snížení základního kapitálu (§ 544 ZOK). 

7.2.2. V usnesení valné hromady se uvede důvod snížení základního kapitálu a 
způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního 
kapitálu, rozsah snížení základního kapitálu, způsob, kterým má být 
provedeno, a dále 
a) pokud se snižuje základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě 

losování, pravidla losování a výše úplaty za vylosované akcie nebo 
způsob jejího určení,  

b) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu společnosti 
akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií 
z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo 
pravidla pro její určení, 

c) pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy 
společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich 
předložení.  

7.2.3. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou ZOK. 
Snížením základního kapitálu se též nesmí zhoršit dobytnost pohledávek 
věřitelů. 

7.2.4. Při snížení základního kapitálu shora identifikovanými způsoby v odst. 
7.2.2. bude postupováno v souladu s ustanoveními § 516 až  § 545 ZOK. 

7.2.5. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u 
všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je 
prominout nesplacenou část emisního kurzu akcií. Při snížení jmenovité 
hodnoty akcií bude postupováno v souladu s ustanoveními § 524 až § 526 
ZOK. 

7.2.6. Pokud společnost vydala zaknihované akcie a snižuje základní kapitál 
vzetím akcií z oběhu na základě losování, podá před losováním osobě 
oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich očíslování a současně požádá o 
výpis z této evidence, který musí obsahovat i čísla akcií. Losování 
zaknihovaných akcií se provede nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl 
podán příkaz k očíslování. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel 
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vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo 
společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným ZOK a stanovami 
společnosti pro svolání valné hromady (článek 11 odstavec 11.2.3. stanov), 
kteréžto oznámení musí obsahovat alespoň čísla vylosovaných akcií, lhůtu, 
v níž bude společnost vylosované akcie proplácet, výši úplaty za vylosované 
akcie a lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy společnosti. Pokud 
akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné akcie nepředloží, není 
oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená 
a představenstvo bude postupovat v souladu s ustanoveními § 537 až § 541 
ZOK. 

7.2.7. V případě snížení základního kapitálu na základě veřejného návrhu 
smlouvy, bude postupováno podle zásad vyplývajících z ustanovení § 532 až 
§ 535 ZOK. 

7.2.8. V případě snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií bude 
postupováno podle zásad vyplývajících z ustanovení § 536 ZOK. 

7.2.9. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního 
rejstříku.  

 
Článek 8 

Akcie společnosti 

8.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: 

• 7.797 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a   123 ks akcií 
na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 

• 1.535 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč – prioritních 
akcií, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě,  267 ks 
akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč  - prioritních akcií, s nimiž 
není spojeno právo hlasování na valné hromadě, 15 ks akcií na jméno o 
jmenovité hodnotě 500.000,- Kč – prioritních akcií, s nimiž není spojeno 
právo hlasování na valné hromadě a 4 ks akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 100.000,- Kč – prioritních akcií, s nimiž není spojeno právo 
hlasování na valné hromadě. 

8.2. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na 
řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení 
s likvidací (§ 256 odst. 1 ZOK). 

8.3. Prioritní akcie jsou akciemi, s nimiž jsou spojena přednostní práva, týkající se 
podílu na zisku (dále též „dividendy“) nebo na jiných vlastních zdrojích nebo 
na likvidačním zůstatku společnosti (§ 278 ZOK). Majitel prioritních akcií, 
který přechodně nabyl hlasovací právo má právo hlasovat ještě na valné 
hromadě, která rozhodne o vyplacení prioritní dividendy v rozsahu celého 
jejího programu. 

8.4. Akcie jako akcie na jméno jsou převoditelné rubopisem a předáním. Akcie na 
jméno mají omezenou převoditelnost.  K jejich převodu je nezbytný souhlas 
valné hromady. 

8.5. Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií anebo 
o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií 
do jedné akcie, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu 
k předložení listinných akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána 
v obchodním rejstříku. 
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ČÁST III     
PRÁVNÍ POMĚRY AKCIONÁŘŮ 

 
Článek 9 

Práva a povinnosti akcionářů 

9.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto 
stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady, 
vyjma případů určení neplatnosti těchto usnesení soudem. 

9.2. Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba. 
9.3. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů podílet se na řízení společnosti (§ 

256 ZOK). Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí 
respektovat Jednací řád valné hromady. 

9.4. Během trvání společnosti má akcionář právo na podíl na zisku (dividendu), 
který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení, pokud 
také schválila vyplácení dividend. Místo a způsob výplaty dividendy určí 
rozhodnutí valné hromady. 

9.5. Akcionář není povinen vracet dividendy přijaté v dobré víře.  
9.6. Po dobu trvání akciové společnosti, ani v případě jejího zániku, nemůže 

akcionář žádat vrácení svého majetkového vkladu.  
9.7. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním 

zůstatku.   
 

ČÁST IV    
ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 
Článek 10 

Systém vnitřní struktury společnosti  

10.1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Společnost má tyto 
orgány: 
a) valnou hromadu, 
b) představenstvo, 
c) dozorčí radu. 

10.2. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány 
společnosti, vymezit jejich působnost, způsob rozhodování a stanovit délku 
funkčního období. 

10.3. Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje 
představenstvo společnosti. 

 
 

Článek 11 
Valná hromada 

11.1. Postavení a působnost valné hromady  
11.1.1. Valná hromada je shromážděním akcionářů a jako taková je nejvyšším 

orgánem společnosti. 
11.1.2. Má-li společnost jen jediného akcionáře, působnost valné hromady 

vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti 
valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno 
akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře o skutečnostech podle § 416 
odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do 
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obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 ZOK). Návrh na 
rozhodnutí jediného akcionáře předkládá jedinému akcionáři zpravidla 
představenstvo společnosti. 

11.1.3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:  
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení 

základního kapitálu 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 či o možnosti započtení 
peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 
emisního kurzu, 

c) rozhodování o změně druhu akcií a o změně práv náležejících 
jednotlivým druhům akcií, 

d) rozhodování o nákupu vlastních akcií, 
e) volba a odvolání členů představenstva,  
f) volba a odvolání členů dozorčí rady, 
g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,  
h) rozhodování o omezení jednatelského oprávnění představenstva, 
i) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 59 odst. 2 ZOK), 
j) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní 

závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,  
k) rozhodování o rozdělení zisku podle článku 16. odstavec 16.4.2. stanov, 
l) rozhodnutí o způsobu úhrady ztrát společnosti, 
m) rozhodování o zřízení dalších fondů společnosti, 
n) 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 (§ 421 odst. 2 písm. i) ZOK), 

o) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání 
likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení 
likvidačního zůstatku, 

p) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, 
popř. o změně právní formy, 

q) 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 (§ 
421 odst. 2 písm. m) ZOK), 

r) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
s) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém 

společenství a jejich změn,  
t) schvalování zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku a rozhodnutí o změnách podnikatelské činnosti společnosti,  
u) rozhodování o poskytování sponzorských darů a finanční výpomoci od 

500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých) v jednotlivých případech, 
v) rozhodování o provedení právního, ekonomického, technického, popř. 

ekologického auditu a zpřístupnění informací z něho vyplývajících,  
w) řešení sporů mezi orgány společnosti,  
x) rozhodování o dalších otázkách, které příslušný zákon nebo tyto stanovy 

zahrnují do působnosti valné hromady.  
11.1.4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány 

společnosti, pokud  ZOK nestanoví jinak.  
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11.2. Svolávání valné hromady 
11.2.1. Představenstvo svolává valnou hromadu a organizačně zabezpečuje její 

průběh. 
11.2.2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 

šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případě potřeby lze 
svolat valnou hromadu kdykoliv. 

11.2.3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní 
pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a 
současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedeno 
v seznamu akcionářů (§ 406   ZOK).  
Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:  
a) firmu a sídlo společnosti,  
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,  
c) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována 

jako člen orgánu společnosti, 
d) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení 

jeho významu pro hlasování na valné hromadě, 
e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,  
f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li 

umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; 
pro začátek jejího běhu je rozhodnuté doručení návrhu akcionáři (§ 407 
ZOK), 

g) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada. 
      Hlavní údaje řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní 

účetní závěrky musí být uveřejněny nejméně 30 (třicet) dnů před konáním 
valné hromady, a to způsobem předepsaným těmito stanovami pro svolání 
valné hromady, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka 
k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. Uveřejní-li společnost účetní 
závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede 
dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo 
neschválení účetní závěrky, předchozí věta první se nepoužije. Společně 
s účetní závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o 
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (§ 436 ZOK). 

11.2.4. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu 
(§ 410 ZOK). 
Odvolání valné hromady nebo odklad jejího konání musí být oznámeny 
způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné 
hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, 
jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle 
původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná 
hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo 
odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři (§ 410 odst. 
2 ZOK). 

 
 

11.3. Účast na valné hromadě a výkon hlasovacího práva 
11.3.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Jednání valné hromady se 

účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady. Schvaluje-li valná 
hromada řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku společnosti, 
má auditor právo zúčastnit se příslušné části valné hromady tak, aby se 
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svým zjištěním mohl případně seznámit akcionáře na valné hromadě. Má-li 
společnost jen jediného akcionáře, je tento oprávněn vyžadovat, aby se 
rozhodování jediného akcionáře účastnilo představenstvo a dozorčí rada. 
Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu 
a dozorčí radě. 

11.3.2. Hlasovací právo akcionáře  se  řídí  jmenovitou  hodnotou  jeho  akcií,  
přičemž na každý 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) jmenovité hodnoty  
akcie  připadá 1 (jeden) hlas. 

11.3.3. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo 
prostřednictvím zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci. 

11.3.4. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné 
hromady odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou 
zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. 

11.3.5. Valné hromady se mohou zúčastnit rovněž třetí osoby na základě písemného 
pozvání představenstva nebo dozorčí rady a osoby pověřené svolavatelem 
valné hromady k organizačnímu zabezpečení valné hromady.  O přítomnosti 
dalších osob rozhoduje valná hromada hlasováním. 

11.3.6. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, tj. veřejně, zvednutím ruky, 
ledaže by se valná hromada usnesla jinak. 

11.3.7. Pokud budou na valné hromadě kromě návrhů předložených 
představenstvem, předloženy jiné návrhy nebo protinávrhy, předseda valné 
hromady dá hlasovat nejprve o návrzích předložených představenstvem. O 
dalších návrzích či protinávrzích bude hlasováno v pořadí podle váhy hlasů 
akcionářů, kteří jiné návrhy či protinávrhy učinili. V případě, že bude 
některý z návrhů přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje.  

 
11.4. Jednání valné hromady  
11.4.1. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda s tím, že kromě něj valná 

hromada volí zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené 
sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen 
představenstva, kterého tím představenstvo pověří. Volba předsedy a 
zapisovatele se děje taktéž aklamací (viz článek 11 odstavec 11.3.7. stanov).   

11.4.2. Jednání valné hromady se řídí jednacím a hlasovacím řádem, 
odsouhlaseným valnou hromadou. 

11.4.3. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: 
a) firmu a sídlo společnosti,   
b) místo a datum konání valné hromady, 
c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a jména osob 

pověřených sčítáním hlasů,  
d) popis projednání jednotlivých bodů programu v průběhu valné hromady 

a vyslovená prohlášení; písemná podání a prohlášení se připojují 
k zápisu,  

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počet 
nehlasujících, 

f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti 
některému rozhodnutí valné hromady, pokud protestující o to požádá.  

 Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení 
ověřovatelé. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené valné 
hromadě k projednání.  

 
11.5. Rozhodování valné hromady  
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11.5.1. Valná hromada je způsobilá usnášení tehdy, jsou-li přítomni akcionáři 
mající akcie oprávněné hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více 
než polovinu základního kapitálu. Není-li valná hromada schopna se 
usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to novou 
pozvánkou způsobem uvedeným v článku 11 odstavec 11.2.3. stanov s tím, že 
lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů, a dále s tím, že pozvánka 
musí být zaslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána 
původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný 
pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných. 

11.5.2. V záležitostech uvedených v § 416 odst. 1 ZOK rozhoduje valná hromada 
alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.  

11.5.3. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, 
vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů 
každého druhu akcií, které společnost vydala. 

11.5.4. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv 
spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno 
nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů 
z obchodování na evropském regulovaném trhu (§ 417 odst. 2 ZOK) se 
vyžaduje kromě potřebné většiny hlasů přítomných též souhlas alespoň tří 
čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.  

11.5.5. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a 
prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než 
akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení 
přednostního práva na upisování nových akcií, o schválení ovládací 
smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení 
základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň 
třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů; pokud společnost vydala více 
druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří 
čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.  

11.5.6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech 
akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.  

11.5.7. V ostatních případech rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů.  
11.5.8. Valná hromada se může plně usnášet jen o těch skutečnostech, které byly 

uvedeny v pozvánce na valnou hromadu; tato podmínka se nevyžaduje pro 
případ jednomyslného usnesení na valné hromadě, na které jsou přítomni 
všichni akcionáři.  

11.5.9. Zápisy z jednání valné hromady, pozvánky na valnou hromadu a listiny 
přítomných, včetně odevzdaných plných mocí, společnost uchová po celou 
dobu svého trvání.  

 
Článek 12 

Představenstvo 

12.1. Postavení a působnost představenstva 
12.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost 

společnosti a jedná za společnost. Představenstvo rozhoduje o všech 
záležitostech společnosti, pokud není rozhodování v těchto záležitostech 
vyhrazeno příslušným zákonem nebo stanovami do působnosti valné 
hromady nebo dozorčí rady. 

12.1.2. Představenstvo zejména: 
a) vykonává usnesení valné hromady,  
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b) uzavírá pracovní smlouvy, stanoví a vyhodnocuje podmínky pro přiznání 
roční prémie zástupci ředitele a schvaluje výši přiznané prémie, 

c) schvaluje znění organizačního a podpisového řádu společnosti, 
d) zabezpečuje komplexní řízení a obchodní vedení společnosti s cílem 

dosáhnout splnění stanovených cílů, včetně řádného vedení účetnictví a 
zpracování řádné účetní závěrky,     

e) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, 
f) zpracovává a předkládá ke schválení valné hromadě nejméně jednou za 

účetní období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a 
mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, 

g) zajišťuje zveřejnění řádné účetní závěrky po jejím schválení valnou 
hromadou,  

h) uzavírá smlouvy o převodu vlastnictví nemovitého majetku společnosti 
v případě, že hodnota převáděného majetku v daném roce převyšuje 2 
(dvě) % základního kapitálu společnosti, je k převodu nutný předchozí 
souhlas valné hromady,   

i) zajišťuje svolání valné hromady v případech, pokud tuto povinnost 
ukládají stanovy nebo ZOK a organizačně zabezpečuje valnou hromadu,   

j) předkládá valné hromadě návrhy ve věcech, v nichž podle článku 11 
odstavce 11.1.3. stanov přísluší rozhodovat valné hromadě,  

k) předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku, 
včetně návrhu na rozdělení zisku podle článku 16 odstavec 16.4.2. stanov, 

l) volí a odvolává ředitele společnosti a jeho zástupce,  
m) předkládá valné hromadě návrh na vytvoření nových fondů společnosti 

v souladu s ustanovením článku 18 odstavec 18.3. 
12.1.3. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě a 

v rozsahu vyplývajícím z příslušných ustanovení stanov a ZOK dozorčí radě. 
 
12.2. Složení, ustanovení a funkční období představenstva  
12.2.1. Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest). 
12.2.2. Členy představenstva volí valná hromada, která je též oprávněna 

představenstvo nebo jeho jednotlivé členy odvolat.  
12.2.3. Funkční období členů představenstva činí 5 (pět) let.  Opakovaná volba 

členů představenstva je možná.  
12.2.4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak 

skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do 2 měsíců 
zvolit nového člena představenstva (§ 443 ZOK).  Představenstvo, jehož 
počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může 
jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. 

12.2.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí  
učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen 
představenstva je povinen oznámit své odstoupení valné hromadě. Funkce 
člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto 
oznámení, neujednají-li si valná hromada a člen představenstva jiný 
okamžik zániku funkce. Je-li rozhodujícím orgánem jediný akcionář, skončí 
funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení 
z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce  (§ 59 
odst. 5 ZOK). 

12.2.6. Členem představenstva může být fyzická osoba (§ 46 ZOK), která splňuje 
všeobecné podmínky k provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž 
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není dána překážka provozování živnosti stanovena zvláštním zákonem bez 
ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti. Osoba, která uvedené 
podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se 
členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. 
Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon 
funkce ZOK nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká.   

12.2.7. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu, který předsedu 
zastupuje. 

 
12.3. Zasedání představenstva  
12.3.1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. 
12.3.2. Představenstvo musí být mimořádně svoláno na základě písemné žádosti 

kteréhokoliv člena, jež musí obsahovat důvody a návrh pořadu jednání, a to 
nejpozději do patnácti dnů od obdržení takové žádosti předsedou 
představenstva. Nesplní–li předseda představenstva včas svou povinnost 
svolat zasedání představenstva, je tak oprávněn učinit kterýkoliv člen 
představenstva.  

12.3.3. Zasedání představenstva svolává předseda, případně místopředseda, 
písemnou pozvánkou s uvedením termínu a místa jejího konání, jakož i 
pořadu jednání. Pozvánka je odesílána formou e-mailu členům 
představenstva nejpozději do pěti dnů před jejím konáním. Prohlásí-li 
všichni členové představenstva nejpozději před zahájením zasedání, že na 
dodržení pětidenní lhůty pro zaslání pozvánky, netrvají, považuje se 
zasedání za platně svolané i bez dodržení této lhůty, 

12.3.4. Zasedání představenstva řídí předseda, případně místopředseda nebo 
pověřený člen představenstva (dále též „předsedající“).  

12.3.5. Zasedání představenstva je schopno platně rozhodovat jen tehdy, je-li 
přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. Pro platnost 
rozhodnutí představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů 
představenstva.  

12.3.6. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání způsobem 
uvedeným v článku  14 těchto stanov.   

12.3.7. O průběhu, jakož i o rozhodnutí zasedání představenstva, se pořizuje zápis, 
který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V případě, že 
některý člen představenstva hlasoval proti jednotlivým rozhodnutím nebo 
se zdržel hlasování, musí být tato skutečnost uvedena v zápise; pokud není 
prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí 
usnesení.  

12.3.8. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný 
názor na projednanou záležitost. 

12.3.9. Jednání představenstva upravuje jednací řád.  
 

 
Článek 13 

Dozorčí rada 

13.1.    Postavení a působnost dozorčí rady 
13.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší 

vykonávat dohled nad výkonem působnosti představenstva, jakož i nad 
veškerou činností společnosti. 
Dozorčí rada je oprávněna: 
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a) ověřovat postup ve všech směrech činnosti společnosti, tj. kontrolovat, 
zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu 
s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady a dozorčí 
rady, 

b) kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a 
kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se 
skutečností, 

c) vyžadovat informace od členů představenstva a jiných pracovníků 
společnosti.  

13.1.2. Dozorčí rada podává valné hromadě každý rok zprávu o kontrolní činnosti 
a zprávu o přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popř. i 
mezitímní účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a 
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Členové dozorčí 
rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou 
hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.  

 
13.2.   Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady 
13.2.1. Počet členů dozorčí rady je stanoven na 3 (tři), z toho 1 (jeden) člen je z řad 

zaměstnanců společnosti a 2 (dva) členové z řad akcionáře nebo jiných 
fyzických osob s přihlédnutím k jejich odbornosti v oblasti činnosti 
společnosti. 

13.2.2. Členy dozorčí rady volí valná hromada, která je též oprávněna dozorčí radu 
nebo její jednotlivé členy odvolat.    

13.2.3. Funkční období členů dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opakovaná volba členů 
dozorčí rady je možná. Členem dozorčí může být pouze fyzická osoba. 

13.2.4. Člen dozorčí může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v 
době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady je 
povinen oznámit své odstoupení valné hromadě. O podání oznámení o 
odstoupení člen dozorčí rady vyrozumí dozorčí radu. Funkce člena dozorčí 
rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o 
rezignaci valné hromadě, neujednají-li si jiný okamžik zániku funkce. Je-li 
rozhodujícím orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho 
měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému 
akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce (§ 59 odst. 5 ZOK). 
Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního 
člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.  

13.2.5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který 
předsedu zastupuje. Předseda dozorčí rady řídí její činnost.  

 
13.3. Zasedání dozorčí rady  
13.3.1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 (tři) měsíce.  
13.3.2. Dozorčí rada musí být svolána na písemnou, odůvodněnou žádost, 

obsahující návrh pořadu jednání, a to od kteréhokoliv člena představenstva 
nebo člena dozorčí rady. Na takovou žádost musí být dozorčí rada svolána 
nejpozději do 15-ti dnů od obdržení žádosti. Nesplní-li předseda dozorčí 
rady včas svou povinnost svolat dozorčí radu, je tak oprávněn učinit 
kterýkoliv člen dozorčí rady.          

13.3.3. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady pozvánkou 
s uvedením termínu a místa jejího konání, jakož i pořadu jednání. 
Pozvánka je doručena členům dozorčí rady formou e-mailu, a to nejpozději 
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do 5-ti dnů před jejím konáním. Prohlásí-li všichni členové dozorčí rady 
nejpozději před zahájením zasedání, že na dodržení pětidenní lhůty 
netrvají, považuje se zasedání za platně svolané i bez dodržení této lhůty.  

13.3.4. Zasedání je schopno platně rozhodovat jen tehdy, je-li přítomna 
nadpoloviční většina členů. Pro platnost rozhodnutí dozorčí rady je třeba 
nadpoloviční většiny hlasů všech členů.  

13.3.5. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání způsobem 
uvedeným v článku 14 těchto stanov. 

13.3.6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje 
zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel, předseda dozorčí 
rady a předsedající jednání dozorčí rady pokud je jím jiná osoba než 
předseda dozorčí rady. V případě, že některý člen dozorčí rady hlasoval 
proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdržel hlasování, musí být tato 
skutečnost uvedena v zápise; pokud není prokázáno něco jiného, platí, že 
neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i 
stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.   

13.3.7. Úpravu konkrétních vztahů, specifikaci postupu jednání dozorčí rady a 
jejich kontrolních činností vůči společnosti, definuje jednací řád dozorčí 
rady. 

 
Článek 14 

Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

14.1. Další podmínky výkonu funkce  
14.1.1. Náklady, spojené se zasedáním i s další činností představenstva a dozorčí 

rady, nese společnost.  
14.1.2. Členům představenstva a dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi 

účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí 
na jednání představenstva či dozorčí rady.  

14.1.3. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší, po schválení valnou 
hromadou, za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob 
výplaty jsou upraveny smlouvami mezi společností a členy jejích orgánů; 
výši odměny schvaluje valná hromada. 

14.1.4. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali 
funkci, kromě odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje 
valná hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že 
valná hromada rozhodne o podílu na zisku souhrnnou částkou pro dozorčí 
radu a představenstvo, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1 
(představenstvo: dozorčí rada) s tím, že každý člen orgánu má nárok na 
odměnu ve stejné výši. 

  
14.2. Rozhodování představenstva a dozorčí rady mimo zasedání 
14.2.1. Představenstvo a dozorčí rada mohou rozhodovat i mimo zasedání (per 

rollam), pokud s tím souhlasí všichni členové tohoto orgánu. Hlasující se 
pak považují za přítomné.  

14.2.2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí mít písemnou podobu a musí být 
uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva nebo dozorčí rady. 

14.2.3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání 
představenstva a dozorčí rady zajišťuje předseda představenstva nebo 
předseda dozorčí rady. 
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14.3. Střet zájmů 
14.3.1. Člen představenstva a dozorčí rady je povinen informovat valnou hromadu 

v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu člena, osoby členovi blízké 
nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. 
 

14.4. Zákaz konkurence 
14.4.1. Člen představenstva a dozorčí rady nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, 
ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s 
obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže 
jde o koncern, 

c) účastnit se na podnikání jiné korporace jako společník s neomezeným 
ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným 
předmětem činnosti. 

14.4.2. Výjimky ze zákazu konkurence: 

a) člen představenstva a dozorčí rady může být členem statutárního orgánu jiné 
právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jaký 
vykonává společnost, nebo osobou v obdobném postavení, je-li tato jiná 
právnická osoba ovládána akcionářem společnosti, 

b) osoba navržená do funkce člena představenstva a dozorčí rady je povinna 
písemně upozornit valnou hromadu na některou z okolností odst. 14.4.1. 
stanov, a to bez zbytečného odkladu po zjištění, že bude valná hromada 
rozhodovat o jeho volbě do této funkce. Pokud byla valná hromada řádně 
upozorněna a osobu navrženou do funkce zvolí, má se za to, že takto zvolená 
osoba činnost, které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá,  

c) člen představenstva a dozorčí rady je povinen písemně upozornit orgán, 
jehož je členem, a valnou hromadu na vznik příležitosti vykonávat činnost 
spojenou s některou z okolností odst. 14.4.1. stanov nebo na vznik některé 
z okolností odst. 14.4.1. stanov, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o 
této příležitosti nebo okolnosti dozví, a vyžádat si od valné hromady souhlas 
k výkonu této činnosti. 

 
Článek 15 

Ředitel společnosti 

15.1. Ve společnosti je zřízena funkce ředitele společnosti.  
15.2. Ředitel společnosti je jmenován a odvoláván představenstvem. 
15.3. Ředitel společnosti může být členem představenstva.  
15.4. Ředitel společnosti zastupuje společnost v rozsahu vyplývajícím z vnitřních 

organizačních předpisů společnosti nebo v rozsahu vyplývajícím ze 
zvláštního písemného pověření uděleného mu představenstvem. 

 
 
 

ČÁST V 
ZÁSADY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A 

ROZDĚLENÍ 
ZISKU, REZERVNÍ FOND A DALŠÍ FONDY 
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Článek 16 

Finanční hospodaření společnosti 

16.1. Finanční hospodaření společnosti se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, těmito stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů společnosti. 

16.2. Společnost zpracuje vždy nejpozději ve lhůtách stanovených obecně 
závaznými právními předpisy účetní závěrku předchozího kalendářního 
roku a na základě této stanoví zisk nebo ztrátu v tomto roce. 

16.3. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Představenstvo také 
zajišťuje ověření účetní závěrky auditorem.  

 
16.4. Rozdělení zisku společnosti  
16.4.1. O způsobu rozdělení zisku, resp. způsobu úhrady ztráty, rozhoduje valná 

hromada. Návrh tohoto rozhodnutí předkládá valné hromadě 
představenstvo poté, co jej přezkoumala dozorčí rada. 

16.4.2. Z vytvořeného čistého zisku se provede doplnění investičního fondu 
nejméně  5 %, sociálního fondu nejméně 10 %, prioritní dividendy 35 %.  

     O rozdělení zbylé části zisku rozhoduje valná hromada, která může 
rozhodnout o:  
a) výplatě dividend akcionářům, 
b) výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady, 
c) přídělu do dalších fondů, 
d) zvýšení základního kapitálu, 
e) úhradě ztráty z minulých let, 
f) převodu nerozděleného zisku na účet nerozděleného zisku minulých let, 
g) maximální výši finančních prostředků na sponzorské dary a finanční 

výpomoci na daný kalendářní rok, 
h) výplatě podílu zaměstnancům. 

      Pořadí způsobu rozdělení zisku není pro valnou hromadu závazné.  
16.4.3. Pokud bude rozhodnuto o rozdělení zisku na dividendy, tantiémy a na 

určení podílu zaměstnanců, bude postupováno podle zásad vyplývajících 
z ustanovení § 348 až § 350 ZOK.   

 
16.5. Úhrada ztrát společnosti 
16.5.1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období 

rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 
16.5.2. K úhradě ztrát společnosti se přednostně použijí prostředky nerozděleného 

zisku, popřípadě jiných vytvořených fondů.   
16.5.3. Ztráta společnosti může být též vypořádána snížením základního kapitálu 

společnosti, při rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady 
ztráty bude postupováno podle ustanovení § 544 a § 545 ZOK.   

 
Článek 17 

Rezervní fond 

17.1. Společnost nevytváří rezervní fond ze zisku společnosti. 
 

Článek 18 
Další fondy 

18.1. Investiční fond 
18.1.1. Společnost vytváří investiční fond ve výši 5 % ze zisku společnosti.  
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18.1.2. Investiční fond lze použít na financování investic společnosti. 
18.1.3. O použití investičního fondu rozhoduje představenstvo společnosti.  

 
18.2. Sociální fond 
18.2.1. Jako další fond společnost vytváří sociální fond, a to z těchto zdrojů: 

a) nejméně 10 % z čistého zisku společnosti, 
b) ze splátek půjček poskytnutých ze sociálního fondu, 
c) z peněžních a jiných darů, 
d) z nerozděleného zisku minulých let. 

18.2.2.  Sociální fond lze použít k financování sociálních, zdravotních a rekreačních, 
kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců a jejich rodinných 
příslušníků. 
 

18.3. Další fondy 
18.3.1. Společnost může zřídit i další fondy po schválení valnou hromadou. O 

pravidlech pro jejich použití a o způsobu hospodaření rozhoduje 
představenstvo. 

18.3.2. O zřízení dalších fondů a o přídělu finančních prostředků do těchto dalších 
fondů rozhoduje valná hromada společnosti. 

 
 

ČÁST VI 
ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI, ZÁNIK SPOLEČNOSTI A JEJÍ 

LIKVIDACE 
 

Článek 19 
Zrušení společnosti 

19.1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. 
Podrobnosti upravuje  § 168 OZ a § 93 ZOK. 
 

 
Článek 20 

Likvidace společnosti 

20.1. Dojde-li ke zrušení společnosti, aniž přejdou její práva a povinnosti na 
právního nástupce, případně aniž bude rozhodnuto o vypořádání jejího 
majetku příslušným orgánem, vstupuje společnost do likvidace. 

20.2. Likvidátora společnosti jmenuje a odvolává valná hromada; pokud dojde ke 
zrušení společnosti soudem, jmenuje a odvolává likvidátora soud.   

20.3. Při vlastní likvidaci společnosti bude postupováno podle zásad uvedených 
v ustanoveních  § 549 a násl. ZOK.   

 
 

Článek 21 
Zánik společnosti 

21.1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.  
 

 
Část VII 

ZÁVĚREČNÁ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
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Článek 22 

Závěrečná ustanovení 
22.1. Společnost může nabývat práv a zavazovat se ode dne zápisu do obchodního 

rejstříku. 
22.2. Skutečnosti a údaje, týkající se společnosti, se zveřejňují v Obchodním 

věstníku, pokud obecně závazné právní předpisy či tyto stanovy takové 
zveřejnění vyžadují. Nastane-li podle obecně závazných právních předpisů 
či těchto stanov povinnost uveřejnit jakékoli skutečnosti či údaje, týkající se 
společnosti, rozumí se tím zveřejnění na internetových stránkách 
společnosti www.tsh.cz Plnění povinností podle tohoto odstavce zajišťuje 
představenstvo. 
 

 
Článek 23 

Právní poměry společnosti a řešení sporů 

23.1. Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími 
obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech věcech touto 
společenskou smlouvou neupravených, zejména příslušnými ustanoveními 
OZ a ZOK a předpisů souvisejících. 

23.2. Pokud tyto stanovy neupravují některou otázku jinak, platí příslušná 
ustanovení ZOK, případně jiných obecně závazných právních předpisů.  

23.3. V případě, že některé z ustanovení těchto stanov, s ohledem na změny 
platného právního řádu, pozbude platnosti, zůstávají ostatní ustanovení 
stanov touto skutečností nedotčena s tím, že namísto ustanovení stanov, 
které pozbylo platnosti, bude použito ustanovení příslušného obecně 
závazného právního předpisu. Nebude-li možné jako náhradu za neplatné 
ustanovení stanov použít ustanovení příslušného obecně závazného 
právního předpisu bude nahrazeno řešením, jenž je v obchodním styku 
obvyklé. 

23.4. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy 
jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich 
účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit 
takový spor smírně, jeho projednání a rozhodnutí bude náležet místně 
příslušnému soudu, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných 
procesně-právních předpisů, podle sídla společnosti. 

 
 

Článek 24 
Změna stanov 

24.1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. 
24.2. Při doplňování a změně stanov bude postupováno zásadně tak, že valné 

hromadě budou vždy předkládány k rozhodnutí tyto materiály:  
a. přehled navrhovaných změn vč. uvedení původního platného znění, 
b. odůvodnění navrhovaných změn, 
c. úplné znění stanov s vyznačením veškerých změn a doplňků 

předkládaných valné hromadě k rozhodnutí. 
24.3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, 

musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu 
navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům 

http://www.tsh.cz/
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k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné 
hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj 
náklad a své nebezpečí. Na toto právo musí být akcionáři upozorněni 
v pozvánce na valnou hromadu.  

24.4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu 
stanov, toto  rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí valné hromady o změně 
stanov.  Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda a popřípadě 
jakým způsobem     se    stanovy    mění, rozhodne o změně stanov 
představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. 

24.5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní 
skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez 
zbytečného odkladu, poté co se kterýkoliv člen představenstva o takové 
změně dozví, úplné znění stanov. 

24.6. Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti 
podléhají režimu § 431 až § 434 ZOK. 

 
 

Článek 25 
Přechodná ustanovení 

25.1. Funkční období členů představenstva a dozorčí rady, zvolených na dobu 4 
(čtyř) let, a vykonávající funkci člena představenstva nebo člena dozorčí 
rady ke dni 4.6.2014, se mění na dobu 5 (pět) let. 

 
 

Článek 26 
Účinnost stanov 

26.1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění stanov 
společnosti ze dne 1.6.2019. 

 
26.2. Tyto stanovy byly schváleny Zastupitelstvem města Havířova usnesením čís. 

…/…ZM/2022 ze dne 12.12.2022 a Radou města Havířova, v působnosti 
valné hromady společnosti, usnesením čís. …/…RM/2022 ze dne 12.12.2022 
a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti, s výjimkou těch ustanovení, 
kdy nabývají změny stanov účinnosti po zápisu těchto skutečností do 
obchodního rejstříku. 

 
26.3. Společnost se schváleným zněním stanov dle odst. 26.2. podřizuje ZOK jako 

celku, ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích s účinnosti 
ode dne zveřejnění této skutečnosti v obchodním rejstříku. 

 
 
 
Za jediného akcionáře společnosti  
Technické služby Havířov a.s.   
statutární město Havířov:   
 

 

 
Ing. Bohuslav Niemiec 
náměstek primátora pro investice a chytré město     



Změny stanov společnosti HTS, a.s. 

 

Článek 4 Předmět podnikání společnosti 

nově se vkládá odstavec 4.1., který zní:  

„4.1. Předmětem podnikání společnosti je:“ 

   

Dosavadní odst. 4.1. až 4.12. se označují jako odst. 4.1.1. až 4.1.12. 

 

odst. 4.1.11. nově zní: 

„4.1.11. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

v těchto oborech činnosti: 

a) výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů 

a zařízení 

b) výroba strojů a zařízení 

c) zprostředkování obchodu a služeb 

d) poskytování technických služeb 

e) opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků 

jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel“ 

  

Článek 12 Představenstvo 

12.1.2 písm. h) 

 vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“   

12.1.2 písm. l) 

 vypouští se „po předchozím kladném vyjádření dozorčí rady“   

 

Článek 14 Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

 

vkládají se odst. 14.3. a 14.4. společně s pododstavci 14.3.1., 14.4.1. a 14.4.2., které nově zní: 

„14.1.  Střet zájmů 

14.1.1. Člen představenstva a dozorčí rady je povinen informovat valnou hromadu 

v případě zjištění, že může dojít ke střetu zájmu člena, osoby členovi blízké nebo 

osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. 

14.2. Zákaz konkurence 

14.2.1. Člen představenstva a dozorčí rady nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, 

ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s 

obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže 

jde o koncern, 

c) účastnit se na podnikání jiné korporace jako společník s neomezeným 

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným 

předmětem činnosti. 

14.2.2. Výjimky ze zákazu konkurence: 

a) člen představenstva a dozorčí rady může být členem statutárního orgánu jiné 

právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jaký 

vykonává společnost, nebo osobou v obdobném postavení, je-li tato jiná 

právnická osoba ovládána akcionářem společnosti, 
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b) osoba navržená do funkce člena představenstva a dozorčí rady je povinna 

písemně upozornit valnou hromadu na některou z okolností odst. 14.4.1. 

stanov, a to bez zbytečného odkladu po zjištění, že bude valná hromada 

rozhodovat o jeho volbě do této funkce. Pokud byla valná hromada řádně 

upozorněna a osobu navrženou do funkce zvolí, má se za to, že takto zvolená 

osoba činnost, které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá,   

c) člen představenstva a dozorčí rady je povinen písemně upozornit orgán, jehož 

je členem, a valnou hromadu na vznik příležitosti vykonávat činnost spojenou 

s některou z okolností odst. 14.4.1. stanov nebo na vznik některé z okolností 

odst. 14.4.1. stanov, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této příležitosti 

nebo okolnosti dozví, a vyžádat si od valné hromady souhlas k výkonu této 

činnosti.“ 

 

Článek 15 Ředitel společnosti 

15.2.  vypouští se „po předchozím kladném vyjádření dozorčí rady“   

 

Článek 16 Finanční hospodaření společnosti 

16.5.1. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

 

Článek 17 Fondy 

17.1. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

17.4.3. vypouští se „po předchozím souhlasu dozorčí rady“ 

 

Článek 24 Účinnost stanov  

Článek 24 nově zní:  

„24.1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění stanov společnosti 

ze dne 27.4.2020.  

24.2. Tímto novým zněním stanov se bude řídit projednání výsledku hospodaření za rok 2022 a 

na něj navazující rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2022.  

24.3. Tyto stanovy byly schváleny Zastupitelstvem města Havířova usnesením čís. 

…/…ZM/2022 ze dne 12.12.2022 a Radou města Havířova, v působnosti valné hromady 

společnosti, usnesením čís. …/…RM/2022 ze dne 12.12.2022 a tímto dnem nabývají platnosti a 

účinnosti, s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov účinnosti po zápisu těchto 

skutečností do obchodního rejstříku. 

24.4. Společnost se schváleným zněním stanov dle odstavce 24.3. podřizuje ZOK jako celku, ve 

smyslu § 777 odst. 5 ZOK s účinnosti ode dne zveřejnění této skutečnosti v obchodním 

rejstříku.“   

 



   

 

 

 

 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
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ČÁST I 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

 

Článek 1 

Vznik společnosti 

 

1.1. Akciová společnost (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím Zastupitelstva 

města Havířova ze dne 30. 6. 1995 jako jediného zakladatele společnosti.  

 

1.2. Společnost vznikla ke dni 9. 10. 1995, a je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, číslo vložky 1113 a má přiděleno identifikační 

číslo 619 74 706.  

 

 

Článek 2 

Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti 

 

2.1. Obchodní firma společnosti zní:  Havířovská teplárenská společnost, a.s.  

 

2.2. Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: HTS® . 

 

2.3. Sídlo společnosti je na adrese Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01. 

 

2.4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.htsas.cz.  

 

 

Článek 3 

Doba trvání společnosti 

 

3.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. 

 

 

Článek 4 

Předmět podnikání společnosti  

 

4.1. Předmětem podnikání společnosti je: 

 

http://www.htsas.cz/
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4.1.1. výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze  

 zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW,  

4.1.2. skupina 32, rozvod tepelné energie,  

4.1.3. zámečnictví a nástrojařství,  

4.1.4. vodoinstalatérství, topenářství,  

4.1.5. zednictví,  

4.1.6. klempířství a oprava karosérií, 

4.1.7. izolatérství,  

4.1.8. montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

4.1.9. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

4.1.10. výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a    

telekomunikačních zařízení, 

4.1.11.  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

v těchto oborech činnosti: 

a) výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů 

a zařízení 

b) výroba strojů a zařízení 

c) zprostředkování obchodu a služeb 

d) poskytování technických služeb 

e) opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků 

jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 

4.1.12. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 

základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 

   

 

Článek 5 

Jednání za společnost  

 

5.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo § 435 zákona č. 90/2012 Sb. o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), - dále jen 

„ZOK“. Členové představenstva jsou zástupci akciové společnosti s tím, že za 

představenstvo ve všech věcech společně jednají a podepisují předseda a další člen 

představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi členy 

představenstva písemně pověřen. Při podepisování jménem společnosti členové 

představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.   

 

5.2. Společnost mohou zastupovat vůči třetím osobám také zaměstnanci společnosti v rozsahu 

obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci (§ 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, – dále jen „OZ“), a to na základě pověření a v rozsahu platných vnitřních 

organizačních norem (organizačního, popř. podpisového řádu) společnosti nebo 

v rozsahu uděleného pověření. Podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí 

své podpisy a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci.   

 

5.3. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby, neuvedené v podpisovém řádu, a to na 

základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané 

nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.  

 

 

ČÁST II 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 
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Článek 6 

Výše základního kapitálu  

 

6.1. Základní kapitál společnosti činí .......................................................... 344.000.000,- Kč,   

(slovy: třistačtyřicetčtyřimilionůkorunčeských). 

 

6.2. Emisní kurz akcií byl splacen peněžitým vkladem zakladatele ve výši ……117.065,- Kč  

(slovy: jednostosedmnácttisícšedesátpětkorunčeských)  

a nepeněžitým vkladem zakladatele ve výši …………………………  383.882.935,- Kč 

(slovy: třistaosmdesáttřimilionůosmsetosmdesátdvatisícedevětsettřicetpětkorun -

českých).  

 

6.3. Základní kapitál společnosti je zcela splacen.  

 

 

Článek 7 

Změny výše základního kapitálu  

 

7.1. Zvýšení základního kapitálu.  

   

7.1.1. Zvýšení základního kapitálu je možné:  

a) upsáním nových akcií,  

b) podmíněným zvýšením základního kapitálu,  

c) z vlastních zdrojů společnosti,  

d) zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva.                                         

 

7.1.2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela 

splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že nesplacená 

část emisního kurzu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná 

hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem vysloví souhlas (§ 474 odst. 

1 ZOK). Toto omezení dále neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií 

a jejich emisní kurz se splácí pouze nepeněžitými vklady. 

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí 

obsahovat veškeré údaje uvedené v ustanoveních § 475 a § 476 ZOK.   

Při zvýšení základního kapitálu upisováním akcií bude postupováno podle ustanovení § 

474 až § 494 ZOK, přičemž přiměřeně se též použijí ustanovení tohoto zákona o 

emisním kurzu a o založení společnosti (§ 478 ZOK). 

 

7.1.3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je 

spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo 

na přednostní upisování akcií. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na 

výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném 

zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné 

rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu (§ 286 ZOK). Při 

vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů bude postupováno v souladu 

s ustanoveními § 286 až § 294 a § 505 až § 510  ZOK. 

 

7.1.4. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti lze provést pouze po 

schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, a to z čistého zisku, 

případně z jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu 

společnosti. Čistého zisku však nelze použít při zvyšování základního kapitálu na 

základě mezitímní účetní závěrky. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál 
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z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 497 ZOK. Při 

zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vydáním nových akcií nebo zvýšením 

jmenovité hodnoty dosavadních akcií bude postupováno podle § 495 až § 504 ZOK. 

 

7.1.5. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených ZOK 

rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným 

zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou 

nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu 

v době (§ 511 ZOK), kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu 

pověřila. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva bude 

postupováno v souladu s ustanoveními § 511 až § 515 ZOK. 

         

7.1.6. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu takového zvýšení 

do obchodního rejstříku.  

 

7.2.   Snížení základního kapitálu.  

 

7.2.1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů 

přítomných akcionářů.  

 

Bylo-li vydáno více druhů akcií s hlasovacím právem, vyžaduje se tato většina u 

přítomných akcionářů každého druhu akcií s hlasovacím právem. 

Snížit základní kapitál lze:  

a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, 

b) vzetím akcií z oběhu na základě losování,  

c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (§ 532 ZOK), 

d) upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se 

splacením jmenovité hodnoty akcií 

e) zjednodušené snížení základního kapitálu (§ 544 ZOK). 

 

7.2.2. V usnesení valné hromady se uvede důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak 

bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, rozsah snížení 

základního kapitálu, způsob, kterým má být provedeno, a dále 

a) pokud se snižuje základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla 

losování a výše úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení,  

b) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu společnosti akcionářům, údaj, 

zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na úplatné 

vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, 

c) pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti 

listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení.  

 

7.2.3. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou ZOK. Snížením 

základního kapitálu se též nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. 

 

7.2.4. Při snížení základního kapitálu shora identifikovanými způsoby v odst. 7.2.2. bude 

postupováno v souladu s ustanoveními § 516 až § 545 ZOK. 

 

7.2.5. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií 

společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část 

emisního kurzu akcií. Při snížení jmenovité hodnoty akcií bude postupováno v souladu 

s ustanoveními § 524 až § 526 ZOK. 
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7.2.6. Pokud společnost vydala zaknihované akcie a snižuje základní kapitál vzetím akcií 

z oběhu na základě losování, podá před losováním osobě oprávněné vést jejich evidenci 

příkaz k jejich očíslování a současně požádá o výpis z této evidence, který musí 

obsahovat i čísla akcií. Losování zaknihovaných akcií se provede nejpozději do 10 dnů 

ode dne, kdy byl podán příkaz k očíslování. Průběh a výsledky losování s uvedením 

čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo 

společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným ZOK a stanovami společnosti 

pro svolání valné hromady (článek 11 odstavec 11.2.3. stanov), kteréžto oznámení musí 

obsahovat alespoň čísla vylosovaných akcií, lhůtu, v níž bude společnost vylosované 

akcie proplácet, výši úplaty za vylosované akcie a lhůtu, v níž musí být vylosované 

akcie předloženy společnosti. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné 

akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená 

a představenstvo bude postupovat v souladu s ustanoveními §537 až § 541 ZOK. 

 

7.2.7. V případě snížení základního kapitálu na základě veřejného návrhu smlouvy, bude 

postupováno podle zásad vyplývajících z ustanovení § 532 až § 535 ZOK. 

 

7.2.8. V případě snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií bude postupováno 

podle zásad vyplývajících z ustanovení § 536 ZOK. 

 

7.2.9. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.  

 

 

Článek 8 

Akcie společnosti 

 

8.1. Základní kapitál společnosti je tvořen 33 (třicetitřemi) kusy kmenových listinných akcií 

na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: 

desetmilionůkorunčeských) a 14 (čtrnácti) kusy kmenových listinných akcií na jméno ve 

jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). 

 

8.2. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení             

společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací (§ 256 odst. 

1 ZOK). 

 

8.3. Akcie, jako akcie na jméno, jsou převoditelné rubopisem a předáním. Akcie na jméno 

mají omezenou převoditelnost.  K jejich převodu je nezbytný souhlas valné hromady. 

 

8.4. Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na 

více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může 

společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení listinných akcií k výměně až 

poté, co tato změna bude zapsána v obchodním rejstříku.  

 

 

ČÁST III     

PRÁVNÍ POMĚRY AKCIONÁŘŮ 

 

 

Článek 9 

Práva a povinnosti akcionářů 
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9.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. 

Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady, vyjma případů určení 

neplatnosti těchto usnesení soudem.  

 

9.2. Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba. 

 

9.3. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů podílet se na řízení společnosti (§ 256 ZOK). 

Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat Jednací řád 

valné hromady. 

              

9.4. Během trvání společnosti má akcionář právo na podíl na zisku (dále též „dividendy“), 

který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení, pokud také 

schválila vyplácení dividend. Místo a způsob výplaty dividendy určí rozhodnutí valné 

hromady.  

  

9.5. Akcionář není povinen vracet dividendy přijaté v dobré víře.  

 

9.6. Po dobu trvání akciové společnosti, ani v případě jejího zániku, nemůže akcionář žádat 

vrácení svého majetkového vkladu.  

 

9.7. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.   

 

 

ČÁST IV     

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

 

Článek 10 

Systém vnitřní struktury společnosti  

 

10.1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Společnost má tyto orgány: 

 

a) valnou hromadu, 

b) představenstvo, 

c) dozorčí radu. 

 

10.2. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány společnosti, 

vymezit jejich působnost, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období. 

 

10.3. Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo 

společnosti. 

 

 

Článek 11 

Valná hromada 

 

11.1. Postavení a působnost valné hromady  

 

11.1.1. Valná hromada je shromážděním akcionářů a jako taková je nejvyšším orgánem    

společnosti. 
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11.1.2. Má-li společnost jen jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává tento 

akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít 

písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře o 

skutečnostech podle § 416 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, jejichž účinky 

nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 

ZOK). Návrh na rozhodnutí jediného akcionáře předkládá jedinému akcionáři zpravidla 

představenstvo společnosti.  

             

11.1.3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:  

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního 

kapitálu 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 či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, 

c) rozhodování o změně druhu akcií a o změně práv náležejících jednotlivým druhům 

akcií, 

d) rozhodování o nákupu vlastních akcií, 

e) volba a odvolání členů představenstva,  

f) volba a odvolání členů dozorčí rady, 

g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,  

h) rozhodování o omezení jednatelského oprávnění představenstva, 

i) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 59 odst. 2 ZOK), 

j) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a 

v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,  

k) rozhodování o rozdělení zisku podle článku 16. odstavec 16.4.2. stanov, 

l) rozhodnutí o způsobu úhrady ztrát společnosti, 

m)  rozhodování o zřízení fondů společnosti, 

n) 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, (§ 421 odst. 2 písm. i) ZOK), 

o) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, 

včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 

p) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o 

změně právní formy, 

q) 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 (§ 421 odst. 2 písm. m) ZOK), 

r) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

s) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém 

společenství a jejich změn,  

t) schvalování zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a 

rozhodnutí o změnách podnikatelské činnosti společnosti,  

u) rozhodování o poskytování sponzorských darů a finanční výpomoci od 500.000,- Kč 

(slovy: pětsetisíckorunčeských) v jednotlivých případech, 

v) rozhodování o provedení právního, ekonomického, technického, popř. ekologického 

auditu a zpřístupnění informací z něho vyplývajících,  

w) řešení sporů mezi orgány společnosti,  

x) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti 

valné hromady.  
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11.1.4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti, pokud 

ZOK nestanoví jinak.  

 

11.2. Svolávání valné hromady 

 

11.2.1. Představenstvo svolává valnou hromadu a organizačně zabezpečuje její průběh. 

               

11.2.2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců 

od posledního dne účetního období. V případě potřeby lze svolat valnou hromadu 

kdykoliv. 

 

11.2.3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na 

valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům 

vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedeno v seznamu akcionářů (§ 406 ZOK).  

 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:  

 

a) firmu a sídlo společnosti,  

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,  

c) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen 

orgánu společnosti, 

d) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu 

pro hlasování na valné hromadě, 

e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,  

f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno 

korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu 

je rozhodnuté doručení návrhu akcionáři (§ 407 ZOK), 

g) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada. 

 

Hlavní údaje řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky 

musí být uveřejněny nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, a to 

způsobem předepsaným těmito stanovami pro svolání valné hromady, s uvedením doby 

a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. Uveřejní-li 

společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů 

přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení 

účetní závěrky, předchozí věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní 

představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o 

stavu jejího majetku (§ 436 ZOK). 

 

11.2.4. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu (§ 410 ZOK). 

Odvolání valné hromady nebo odklad jejího konání musí být oznámeny způsobem 

stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, a to 

nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost 

povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně 

vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu 

kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen 

souhlasí-li s tím tito akcionáři (§ 410 odst. 2 ZOK). 

 
11.3. Účast na valné hromadě a výkon hlasovacího práva 

 

11.3.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady.  

Jednání valné hromady se účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady.  
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Schvaluje-li valná hromada řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku 

společnosti, má auditor právo zúčastnit se příslušné části valné hromady tak, aby se 

svým zjištěním mohl případně seznámit akcionáře na valné hromadě. 

Má-li společnost jen jediného akcionáře, je tento oprávněn vyžadovat, aby se 

rozhodování jediného akcionáře účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné 

rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. 

 

11.3.2. Hlasovací právo akcionáře  se  řídí  jmenovitou  hodnotou  jeho  akcií,  přičemž na každý  

1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) jmenovité hodnoty  akcie  připadá 1 

(jeden) hlas.  

 

11.3.3. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce 

na základě úředně ověřené písemné plné moci. 

 

11.3.4. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady    

            odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž     

            vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. 

 

11.3.5. Valné hromady se mohou zúčastnit rovněž třetí osoby na základě písemného pozvání  

            představenstva nebo dozorčí rady a osoby pověřené svolavatelem valné hromady  

            k organizačnímu zabezpečení valné hromady.  O přítomnosti dalších osob rozhoduje         

            valná hromada hlasováním.  

 

11.3.6. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, tj. veřejně, zvednutím ruky, ledaže by se 

valná hromada usnesla jinak. 

 

11.3.7. Pokud budou na valné hromadě kromě návrhů předložených představenstvem, 

předloženy jiné návrhy nebo protinávrhy, předseda valné hromady dá hlasovat nejprve 

o návrzích předložených představenstvem. O dalších návrzích či protinávrzích bude 

hlasováno v pořadí podle váhy hlasů akcionářů, kteří jiné návrhy či protinávrhy učinili. 

V případě, že bude některý z návrhů přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje.  

 

11.4. Jednání valné hromady  

 

11.4.1. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda s tím, že kromě něj valná hromada volí 

zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení 

předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří. 

Volba předsedy a zapisovatele se děje taktéž aklamací (viz článek 11 odstavec 11.3.7. 

stanov).   

 

11.4.2. Jednání valné hromady se řídí jednacím a hlasovacím řádem, odsouhlaseným valnou 

hromadou. 

 

11.4.3. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: 

 

a) firmu a sídlo společnosti,   

b) místo a datum konání valné hromady, 

c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a jména osob pověřených 

sčítáním hlasů,  

d) popis projednání jednotlivých bodů programu v průběhu valné hromady a vyslovená 

prohlášení; písemná podání a prohlášení se připojují k zápisu,  

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počet nehlasujících, 
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f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému 

rozhodnutí valné hromady, pokud protestující o to požádá.  

 Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.  

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené valné hromadě k projednání.  

 

11.5. Rozhodování valné hromady  

 

11.5.1. Valná hromada je způsobilá usnášení tehdy, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie 

oprávněné hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než polovinu 

základního kapitálu. 

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou 

hromadu, a to novou pozvánkou způsobem uvedeným v článku 11 odstavec 11.2.3. 

stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů, a dále s tím, že 

pozvánka musí být zaslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána 

původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a 

je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných. 

 

11.5.2. V záležitostech uvedených v § 416 odst. 1 ZOK rozhoduje valná hromada alespoň 

dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.  

 

11.5.3. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se 

i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které 

společnost vydala.  

 

11.5.4. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených 

s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných 

akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském 

regulovaném trhu (§ 417 odst. 2 ZOK) se vyžaduje kromě potřebné většiny hlasů 

přítomných též souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.   

 

11.5.5. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních 

dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 

1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií, o 

schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o 

zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň 

třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů; pokud společnost vydala více druhů akcií, 

vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných 

akcionářů u každého druhu akcií.  

 

11.5.6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů,             

jejichž akcie se mají spojit.  

 

11.5.7. V ostatních případech rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů.  

 

11.5.8. Valná hromada se může plně usnášet jen o těch skutečnostech, které byly uvedeny 

v pozvánce na valnou hromadu; tato podmínka se nevyžaduje pro případ jednomyslného 

usnesení na valné hromadě, na které jsou přítomni všichni akcionáři.  

 

11.5.9. Zápisy z jednání valné hromady, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných, 

včetně odevzdaných plných mocí, společnost uchová po celou dobu svého trvání.  
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Článek 12 

Představenstvo 

 

12.1. Postavení a působnost představenstva 

 

12.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná 

za společnost (§ 161 OZ). Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, 

pokud není rozhodování v těchto záležitostech vyhrazeno ZOK nebo stanovami do 

působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 

 

12.1.2. Představenstvo zejména: 

 

a) vykonává usnesení valné hromady,  

b) uzavírá pracovní smlouvy, stanoví a vyhodnocuje podmínky pro přiznání roční 

prémie vedoucích zaměstnanců a schvaluje výši přiznané prémie, 

c) schvaluje znění organizačního a podpisového řádu společnosti, 

d) zabezpečuje komplexní řízení a obchodní vedení společnosti s cílem dosáhnout 

splnění stanovených cílů, včetně řádného vedení účetnictví a zpracování řádné účetní 

závěrky,     

e) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, 

f) zpracovává a předkládá ke schválení valné hromadě nejméně jednou za účetní období 

zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o 

vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, 

g) zajišťuje zveřejnění řádné účetní závěrky po jejím schválení valnou hromadou,  

h) uzavírá smlouvy o převodu vlastnictví nemovitého majetku společnosti, v případě, 

že hodnota převáděného majetku v daném roce převyšuje 2 (dvě) % základního 

kapitálu společnosti, je k převodu nutný předchozí souhlas valné hromady,   

i) zajišťuje svolání valné hromady v případech, pokud tuto povinnost ukládají stanovy 

nebo ZOK a organizačně zabezpečuje valnou hromadu,   

j) předkládá valné hromadě návrhy ve věcech, v nichž podle článku 11 odstavce 11.1.3. 

stanov přísluší rozhodovat valné hromadě,  

k) předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku, včetně 

návrhu na rozdělení zisku podle článku 16 odstavec 16.4.2. stanov, 

l) volí a odvolává ředitele společnosti a vedoucí zaměstnance společnosti, 

m)  předkládá valné hromadě návrh na vytvoření fondů společnosti dle článku 17 stanov. 

 

12.1.3. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě a v rozsahu 

vyplývajícím z příslušných ustanovení stanov a ZOK dozorčí radě. 

 

12.2. Složení, ustanovení a funkční období představenstva  

 

12.2.1. Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest). 

 

12.2.2. Členy představenstva volí valná hromada, která je též oprávněna představenstvo nebo 

jeho jednotlivé členy odvolat.  

 

12.2.3. Funkční období členů představenstva činí 5 (pět) let.  Opakovaná volba členů     

představenstva je možná.  

 

12.2.4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho 

funkční období, musí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců (§ 443 ZOK) zvolit 
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nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou 

hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání 

valné hromady. 

 

12.2.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v 

době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen představenstva je povinen 

oznámit své odstoupení valné hromadě. Funkce člena představenstva končí uplynutím 

jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neujednají-li si valná hromada a člen 

představenstva jiný okamžik zániku funkce. Je-li rozhodujícím orgánem jediný 

akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o 

odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce  (§ 

59 odst. 5 ZOK). 

 

12.2.6. Členem představenstva může být fyzická osoba (§ 46 ZOK), která splňuje všeobecné 

podmínky k provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka 

provozování živnosti stanovena zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání 

(činnosti) společnosti. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je 

dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla 

valná hromada. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon 

funkce ZOK nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká.   

 

12.2.7. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. 

 

12.3. Zasedání představenstva  

 

12.3.1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 2 (dva) měsíce. 

 

12.3.2. Představenstvo musí být mimořádně svoláno na základě písemné žádosti kteréhokoliv 

člena, jež musí obsahovat důvody a návrh pořadu jednání, a to nejpozději do patnácti 

dnů od obdržení takové žádosti předsedou představenstva. Nesplní–li předseda 

představenstva včas svou povinnost svolat zasedání představenstva, je tak oprávněn 

učinit kterýkoliv člen představenstva.  

 

12.3.3. Zasedání představenstva svolává předseda, případně místopředseda, písemnou 

pozvánkou s uvedením termínu a místa jejího konání, jakož i pořadu jednání. Pozvánka 

musí být odeslána formou doporučeného dopisu nebo na potvrzení doručena členům 

představenstva nejpozději do pěti dnů před jejím konáním. Prohlásí-li všichni členové 

představenstva nejpozději před zahájením zasedání, že na dodržení pětidenní lhůty, 

případně na dodržení písemné formy pozvánky, netrvají, považuje se zasedání za platně 

svolané i bez dodržení této lhůty i formy. 

 

12.3.4. Zasedání představenstva řídí předseda, případně místopředseda nebo pověřený člen 

představenstva (dále též „předsedající“).  

 

12.3.5. Zasedání představenstva je schopno platně rozhodovat jen tehdy, je-li přítomna 

nadpoloviční většina členů představenstva. Pro platnost rozhodnutí představenstva je 

třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva.  

 

12.3.6. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání způsobem uvedeným 

v článku 14 těchto stanov.   
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12.3.7. O průběhu, jakož i o rozhodnutí zasedání představenstva, se pořizuje zápis, který 

podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V případě, že některý člen 

představenstva hlasoval proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdržel hlasování, musí 

být tato skutečnost uvedena v zápise; pokud není prokázáno něco jiného, platí, že 

neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.  

 

12.3.8. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor 

na projednanou záležitost. 

 

12.3.9. Jednání představenstva upravuje jednací řád.  

 

 

Článek 13 

Dozorčí rada 

 

13.1.  Postavení a působnost dozorčí rady 

 

13.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší vykonávat dohled 

nad výkonem působnosti představenstva, jakož i nad veškerou činností společnosti.  

Dozorčí rada je oprávněna: 

a) ověřovat postup ve všech směrech činnosti společnosti, tj. kontrolovat, zda 

podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, 

stanovami a pokyny valné hromady a dozorčí rady, 

b) kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a kontrolovat, zda účetní 

zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, 

c) vyžadovat informace od členů představenstva a jiných pracovníků společnosti. 

13.1.2. Dozorčí rada podává valné hromadě každý rok zprávu o kontrolní činnosti a zprávu 

o přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popř. i mezitímní účetní závěrky, 

návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni 

seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.  

 

13.2. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady 

 

13.2.1. Počet členů dozorčí rady je stanoven na 6 (šest).  

 

13.2.2. Členy dozorčí rady volí valná hromada, která je též oprávněna dozorčí radu nebo její 

jednotlivé členy odvolat. Valná hromada může na návrh představenstva zvolit 2 (dva) 

členy dozorčí rady z řad zaměstnanců, které představenstvu doporučí dozorčí rada. 

 

13.2.3. Funkční období členů dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opakovaná volba členů dozorčí rady 

je možná. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba. 

 

13.2.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, 

která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady je povinen oznámit své 

odstoupení valné hromadě. O podání oznámení o odstoupení člen dozorčí rady 

vyrozumí dozorčí radu. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode 

dne doručení oznámení o rezignaci valné hromadě, neujednají-li si jiný okamžik zániku 

funkce. Je-li rozhodujícím orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho 

měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, 

neujednají-li jiný okamžik zániku funkce (§ 59 odst. 5 ZOK). Dozorčí rada, jejíž počet 
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neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího 

zasedání valné hromady.  

 

13.2.5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. 

Předseda dozorčí rady řídí její činnost.  

 

13.3. Zasedání dozorčí rady  

  

13.3.1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 2 (dva) měsíce.  

 

13.3.2. Dozorčí rada musí být svolána na písemnou, odůvodněnou žádost, obsahující návrh 

pořadu jednání, a to od kteréhokoliv člena představenstva nebo člena dozorčí rady. Na 

takovou žádost musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 15ti dnů od obdržení 

žádosti. Nesplní-li předseda dozorčí rady včas svou povinnost svolat dozorčí radu, je 

tak oprávněn učinit kterýkoliv člen dozorčí rady.          

 

13.3.3. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady písemnou pozvánkou s uvedením 

termínu a místa jejího konání, jakož i pořadu jednání. Pozvánka musí být odeslána 

formou doporučeného dopisu nebo na potvrzení doručena členům dozorčí rady 

nejpozději do 5ti dnů před jejím konáním. Prohlásí-li všichni členové dozorčí rady 

nejpozději před zahájením zasedání, že na dodržení pětidenní lhůty, případně na 

dodržení písemné formy pozvánky, netrvají, považuje se zasedání za platně svolané i 

bez dodržení této lhůty a formy.  

 

13.3.4. Zasedání je schopno platně rozhodovat jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů. Pro platnost rozhodnutí dozorčí rady je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech 

členů.  

 

13.3.5. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání způsobem uvedeným v článku  

            14 těchto stanov. 

 

13.3.6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který 

podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel, předseda dozorčí rady a předsedající 

jednání dozorčí rady pokud je jím jiná osoba než předseda dozorčí rady. V případě, že 

některý člen dozorčí rady hlasoval proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdržel 

hlasování, musí být tato skutečnost uvedena v zápise; pokud není prokázáno něco 

jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i 

stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.   

 

13.3.7. Úpravu konkrétních vztahů, specifikaci postupu jednání dozorčí rady a jejich 

kontrolních činností vůči společnosti, definuje jednací řád dozorčí rady. 

 

 

Článek 14 
Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

 

14.1. Další podmínky výkonu funkce  

 

14.1.1. Náklady, spojené se zasedáním i s další činností představenstva a dozorčí rady, nese       

            společnost.  
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14.1.2. Členům představenstva a dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně 

vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání 

představenstva či dozorčí rady.  

 
14.1.3. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší, po schválení valnou hromadou, za výkon 

jejich funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami 

mezi společností a členy jejích orgánů; výši odměny schvaluje valná hromada. 

 
14.1.4. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali funkci, kromě 

odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná hromada v souvislosti 

s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že valná hromada rozhodne o podílu na 

zisku souhrnnou částkou pro dozorčí radu a představenstvo, bude finanční částka 

rozdělena v poměru 2 : 1  (představenstvo : dozorčí rada) s tím, že každý člen orgánu 

má nárok na odměnu ve stejné výši. 

 

14.2. Rozhodování představenstva a dozorčí rady mimo zasedání 

 
14.2.1. Představenstvo a dozorčí rada mohou rozhodovat i mimo zasedání (per rollam), pokud 

s tím souhlasí všichni členové tohoto orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné.  

 

14.2.2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí mít písemnou podobu a musí být uvedeno 

v zápisu nejbližšího zasedání představenstva nebo dozorčí rady. 

 
14.2.3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva 

a dozorčí rady zajišťuje předseda představenstva nebo předseda dozorčí rady. 

 

14.3. Střet zájmů 

 

14.3.1. Člen představenstva a dozorčí rady je povinen informovat valnou hromadu v případě 

zjištění, že může dojít ke střetu zájmu člena, osoby členovi blízké nebo osob jím 

ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. 

 

14.4. Zákaz konkurence 

14.4.1. Člen představenstva a dozorčí rady nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani 

zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným 

předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, 

c) účastnit se na podnikání jiné korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako 

ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. 

14.4.2. Výjimky ze zákazu konkurence: 

a) člen představenstva a dozorčí rady může být členem statutárního orgánu jiné právnické 

osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jaký vykonává společnost, nebo 

osobou v obdobném postavení, je-li tato jiná právnická osoba ovládána akcionářem 

společnosti, 

b) osoba navržená do funkce člena představenstva a dozorčí rady je povinna písemně 

upozornit valnou hromadu na některou z okolností odst. 14.4.1. stanov, a to bez 

zbytečného odkladu po zjištění, že bude valná hromada rozhodovat o jeho volbě do této 
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funkce. Pokud byla valná hromada řádně upozorněna a osobu navrženou do funkce zvolí, 

má se za to, že takto zvolená osoba činnost, které se jinak zákaz týká, zakázanou nemá,   

c) člen představenstva a dozorčí rady je povinen písemně upozornit orgán, jehož je členem, 

a valnou hromadu na vznik příležitosti vykonávat činnost spojenou s některou z okolností 

odst. 14.4.1. stanov nebo na vznik některé z okolností odst. 14.4.1. stanov, a to bez 

zbytečného odkladu poté, co se o této příležitosti nebo okolnosti dozví, a vyžádat si od 

valné hromady souhlas k výkonu této činnosti. 

 

 

Článek 15 

Ředitel společnosti 

 

15.1. Ve společnosti je zřízena funkce ředitele společnosti.  

 
15.2. Ředitel společnosti je jmenován a odvoláván představenstvem. 

 
15.3. Ředitel společnosti může být členem představenstva.  

 

15.4. Ředitel společnosti zastupuje společnost v rozsahu vyplývajícím z vnitřních 

organizačních předpisů společnosti nebo v rozsahu vyplývajícím ze zvláštního 

písemného pověření uděleného mu představenstvem. 

 

 

ČÁST V 

ZÁSADY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A ROZDĚLENÍ 

ZISKU, FONDY 

 

 

Článek 16 

Finanční hospodaření společnosti 

 

16.1. Finanční hospodaření společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito 

stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů společnosti. 

 

16.2. Společnost zpracuje vždy nejpozději ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními 

předpisy účetní závěrku předchozího kalendářního roku a na základě této stanoví zisk 

nebo ztrátu v tomto roce. 

 

16.3. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Představenstvo také zajišťuje 

ověření účetní závěrky auditorem.  

 

16.4. Rozdělení zisku společnosti  

 

16.4.1. O způsobu rozdělení zisku, resp. způsobu úhrady ztráty, rozhoduje valná hromada.  

Návrh tohoto rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo poté, co jej 

přezkoumala dozorčí rada. 

 

16.4.2. Z vytvořeného čistého zisku se provede doplnění investičního fondu podle těchto stanov 

nejméně 10 (deset) %, sociálního fondu nejméně 10 (deset) %. 

 

O rozdělení zbylé části zisku rozhoduje valná hromada, která může rozhodnout o:  
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a) výplatě dividend akcionářům, 

b) výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,  

c) přídělu do fondů,  

d) zvýšení základního kapitálu, 

e) úhradě ztráty z minulých let,                  

f) převodu nerozděleného zisku na účet nerozděleného zisku minulých let,   

g) maximální výši finančních prostředků na sponzorské dary a finanční výpomoci na 

daný kalendářní rok,  

h) výplatě podílu zaměstnancům. 

           Pořadí způsobu rozdělení zisku není pro valnou hromadu závazné.  

 

16.4.3. Pokud bude rozhodnuto o rozdělení zisku na dividendy, tantiémy a na určení podílu 

zaměstnanců, bude postupováno podle zásad vyplývajících z ustanovení § 348 až  

§ 350 ZOK.   

 

16.5. Úhrada ztrát společnosti 

  

16.5.1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje 

valná hromada na návrh představenstva. 

 

16.5.2.  K úhradě ztrát společnosti se přednostně použijí prostředky nerozděleného zisku 

minulých let.  

 

16.5.3. Ztráta společnosti může být mimo jiné vypořádána snížením základního kapitálu 

společnosti, při rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty bude 

postupováno podle ustanovení § 544 a § 545 ZOK.   

 

 

Článek 17 

Fondy 

 

17.1. Společnost může zřídit fondy po schválení valnou hromadou. O pravidlech pro jejich 

použití a o způsobu hospodaření rozhoduje představenstvo 

 

17.2. O zřízení fondů a o přídělu finančních prostředků do těchto fondů rozhoduje valná 

hromada společnosti. 

 

17.3. Sociální fond 

 

17.3.1. Jako fond společnost vytváří sociální fond, a to z těchto zdrojů: 

 

a) ze zisku společnosti ve výši stanovené valnou hromadou,  

b) ze splátek půjček poskytnutých ze sociálního fondu,   

c) z peněžních a jiných darů,  

d) z nerozděleného zisku minulých let. 

 

17.3.2. Sociální fond lze použít k financování sociálních, zdravotních, rekreačních, kulturních     

            a tělovýchovných potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.                  

17.4.  Investiční fond 

 

17.4.1. Jako fond společnost vytváří investiční fond, a to z těchto zdrojů: 
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a) ze zisku společnosti ve výši stanovené valnou hromadou,  

b) z nerozděleného zisku minulých let.  

 

17.4.2.  Investiční fond lze použít k financování investic společnosti. 

 

17.4.3. O použití investičního fondu rozhoduje představenstvo společnosti.  

 

 

ČÁST VI 

ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI, ZÁNIK SPOLEČNOSTI A JEJÍ LIKVIDACE 

 

 

Článek 18 

Zrušení společnosti 

 

18.1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti 

upravuje § 168 OZ a 93 ZOK. 

 

 

Článek 19 

Likvidace společnosti 

 

19.1. Dojde-li ke zrušení společnosti, aniž přejdou její práva a povinnosti na právního nástupce, 

případně aniž bude rozhodnuto o vypořádání jejího majetku příslušným orgánem, 

vstupuje společnost do likvidace. 

 

19.2. Likvidátora společnosti jmenuje a odvolává valná hromada; pokud dojde ke zrušení 

společnosti soudem, jmenuje a odvolává likvidátora soud.   

 

19.3. Při vlastní likvidaci společnosti bude postupováno podle zásad uvedených           

v ustanoveních § 549 a násl. ZOK.   

 

 

Článek 20 

Zánik společnosti 

 

20.1.Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.  

 

 

Část VII 

ZÁVĚREČNÁ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

 

Článek 21 

Závěrečná ustanovení 

 

21.1. Společnost může nabývat práv a zavazovat se ode dne zápisu do obchodního rejstříku. 

 

21.2. Skutečnosti a údaje, týkající se společnosti, se zveřejňují v Obchodním věstníku, pokud 

obecně závazné právní předpisy či tyto stanovy takové zveřejnění vyžadují. Nastane-li 

podle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov povinnost uveřejnit jakékoli 

skutečnosti či údaje, týkající se společnosti, rozumí se tím zveřejnění na internetových 
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stránkách společnosti www.htsas.cz. Plnění povinností podle tohoto odstavce zajišťuje 

představenstvo. 

 

 

Článek 22 

Právní poměry společnosti a řešení sporů 

 

22.1. Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně závaznými   

právními předpisy, a to ve všech věcech touto společenskou smlouvou neupravených, 

zejména příslušnými ustanoveními OZ a ZOK a předpisů souvisejících. 

 

22.2. Pokud tyto stanovy neupravují některou otázku jinak, platí příslušná ustanovení ZOK,  

případně jiných obecně závazných právních předpisů.  

 

22.3. V případě, že některé z ustanovení těchto stanov, s ohledem na změny platného právního 

řádu, pozbude platnosti, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena 

s tím, že namísto ustanovení stanov, které pozbylo platnosti, bude použito ustanovení pří-

slušného obecně závazného právního předpisu. Nebude-li možné jako náhradu za 

neplatné ustanovení stanov použít ustanovení příslušného obecně závazného právního 

předpisu bude nahrazeno řešením, jenž je v obchodním styku obvyklé. 

 

22.4. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, 

jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou 

řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, jeho projednání a 

rozhodnutí bude náležet místně příslušnému soudu, a to, nevylučují-li to ustanovení 

obecně závazných procesně-právních předpisů, podle sídla společnosti. 

 

 

Článek 23 

Změna stanov 

 

23.1.O změnách stanov rozhoduje valná hromada. 

 

23.2.Při doplňování a změně stanov bude postupováno zásadně tak, že valné hromadě budou 

vždy předkládány k rozhodnutí tyto materiály:  

 

a) přehled navrhovaných změn vč. uvedení původního platného znění, 

b) odůvodnění navrhovaných změn,  

c) úplné znění stanov s vyznačením veškerých změn a doplňků předkládaných valné 

hromadě k rozhodnutí. 

 

23.3.Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí 

pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a 

návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 

stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu 

stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na toto právo musí být akcionáři upozorněni 

v pozvánce na valnou hromadu.  

 

23.4.Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto 

 rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí valné hromady o změně stanov.  Jestliže z rozhodnutí 

 valné hromady neplyne, zda a popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne 

 o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.  

http://www.htsas.cz/
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23.5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je 

představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu, poté co se 

kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. 

 

23.6. Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti podléhají 

režimu § 431 až § 434 ZOK.  

 

 

Článek 24 

Účinnost stanov 

 

24.1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění stanov společnosti 

ze dne 27.4.2020. 

 

24.2. Tímto novým zněním stanov se bude řídit projednání výsledku hospodaření za rok 2022 

a na něj navazující rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2022. 

 

24.3. Tyto stanovy byly schváleny Zastupitelstvem města Havířova usnesením čís. 

…/…ZM/2022 ze dne 12.12.2022 a Radou města Havířova, v působnosti valné hromady 

společnosti, usnesením čís. …/…RM/2022 ze dne 12.12.2022 a tímto dnem nabývají 

platnosti a účinnosti, s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov účinnosti 

po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. 

 

24.4. Společnost se schváleným zněním stanov dle odstavce 24.3. podřizuje ZOK jako celku, 

ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích s účinnosti ode dne zveřejnění 

této skutečnosti v obchodním rejstříku. 

 

Za jediného akcionáře společnosti  

Havířovská teplárenská společnost, a.s.  

Havířov, statutární město 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Baránek  

náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  
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ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV  

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

ENVEZ, a. s. 

 

ke dni [BUDE DOPLNĚNO] 

 

(po změně schválené rozhodnutím valné hromady) 

 

Článek 1 

Založení a vznik akciové společnosti 

1.  ENVEZ, a. s. (dále jen také „společnost“) byla založena přijetím stanov dne 18. července 

2018, a vznikla okamžikem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. srpna 2018.  

2.  Společnost je založena na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------- 

Článek 2 

Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti zní ENVEZ, a. s.------------------------------------------ 

Článek 3 

Sídlo 

Sídlem společnosti je: Havířov. --------------------------------------------------------------- 

Článek 4 

Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti 

1. Předmětem podnikání společnosti je:  

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to 

-  zprostředkování obchodu a služeb 

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

sonnog
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- projektování elektrických zařízení 

- testování, měření, analýzy a kontroly 

- rozvod tepelné energie 

- výroba tepelné energie 

- výroba elektřiny  

- vodoinstalatérství, topenářství 

- zednictví 

- izolatérství 

- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, realizovaná ze 

zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 

- zámečnictví, nástrojářství 

- klempířství a oprava karoserií 

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

- montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 

- projektová činnost ve výstavbě 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

2. Předmět činnosti společnosti je:------------------------------------------------------------------  

- správa vlastního majetku-------------------------------------------------------------------------- 

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

 

Článek 5 

Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti činí 9.500.000,-- Kč (devět milionů pět set tisíc korun 

českých). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 6 
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Akcie společnosti 

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 95.000 (slovy: devadesát pět tisíc) kusů 

kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-- Kč (jedno sto 

korun českých). --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem 

valné hromady společnosti. Smlouva o převodu akcií společnosti nenabude účinnosti dříve, 

než bude souhlas valné hromady udělen. Valná hromada je povinna udělení souhlasu 

s převodem akcií společnosti odmítnout v případě, že by takovým převodem došlo 

k porušení jakéhokoliv závazku některého z akcionářů společnosti z jakékoliv smlouvy 

platné a účinné mezi akcionáři, nebo některými z nich, jako smluvními stranami. Stejná 

omezení platí také pro zastavení akcií společnosti. -------------------------------------- 

3. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu s finančními nástroji.------------- 

4. Akcie společnosti jsou vydány jako listinné cenné papíry.-------------------------------------- 

5. Akcie mohou být na základě rozhodnutí představenstva vydány jako hromadné listiny 

nahrazující jednotlivé akcie. ------------------------------------------------------------------------- 

6. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné 

listiny.--------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Podmínkou pro výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie a naopak, nebo za jiné 

hromadné listiny je zaslání žádosti akcionáře představenstvu o takovouto výměnu. Žádost 

musí mít písemnou formu, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře a 

zaslána doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti. Výměnu provede předseda 

představenstva nebo pověřený člen představenstva společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů 

po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti, přičemž o 

výměně bude sepsán mezi společností a akcionářem písemný protokol. ---------------------- 

 

Článek 7 

Akcionáři 

1. Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti 

akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. ------------------------------------------------- 

2. Akcionáři mají právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření 

schválila k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“), přičemž podíl na zisku se 

určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Dividenda je splatná do 3 

(slovy: tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala toto rozhodnutí, ledaže rozhodnutí 

stanoví jinak. Společnost vyplatí dividendu akcionáři bezhotovostním převodem na účet 

akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. --------------------------------------------------------- 

3. Akcionář je povinen chovat se ke společnosti čestně a zachovávat její vnitřní řád. Zneužije-

li akcionář hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní 

zájem, že k hlasu tohoto akcionáře nelze pro určitý případ přihlížet. ------- 

 

Článek 8 

Orgány společnosti 

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. ------------------------------------------ 
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2. Společnost má tyto orgány: --------------------------------------------------------------------------- 

a) valnou hromadu, ------------------------------------------------------------------------------ 

b) představenstvo, -------------------------------------------------------------------------------- 

c) dozorčí radu. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 9 

Postavení a působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------------------------------------------- 

2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: ---------------------------------------------------- 

a) rozhodnutí o změně stanov, ------------------------------------------------------------------ 

b) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, --------------------------- 

c) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva 

podle ustanovení § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích či o možnosti 

započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 

emisního kursu akcií, ------------------------------------------------------------------------  

d) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a jejích 

změn, včetně stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů (KPIs – Key Performance 

Indicators), --------------------------------------------------------------------- 

e) schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení 

stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -------------------------------------- 

f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, stanovení dividend, 

tantiém a přídělů do jednotlivých fondů, -------------------------------------------------- 

g) rozhodnutí o úhradě ztráty, ------------------------------------------------------------------ 

h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, 

včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce, případně její změny, a o schválení 

návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, ------------------------------------ 

i) schválení převodu, zastavení, pachtu nebo nájmu závodu nebo takové jeho části, 

která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 

změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ------------------ 

j) schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti a jejích změn, ---------------- 

k) schválení ročního rozpočtu a podnikatelského plánu (pětiletého) společnosti a jejich 

změn, ------------------------------------------------------------------------------------ 

l) projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

v termínu, kdy je valnou hromadou schvalována řádná účetní závěrka, -------------- 

m) určení auditora k provedení povinného auditu, ------------------------------------------- 

n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 

společností a družstev stanoví jinak, ------------------------------------------------------- 

o) rozhodnutí o omezení jednatelského oprávnění představenstva, ----------------------- 

p) udělování pokynů členům představenstva v souladu s § 51 odst. 2 zákona o 

obchodních korporacích, --------------------------------------------------------------------- 

q) rozhodnutí o celkovém finančním objemu darů, které může společnost poskytnout 

ve stanoveném období, ----------------------------------------------------------------------- 

r) rozhodnutí o poskytnutí jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních 

korporacích členům představenstva, dozorčí rady a zaměstnancům, kteří jsou 
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osobou blízkou členům představenstva nebo dozorčí rady, ----------------------------- 

s) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.  

 

3. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Řádnou účetní závěrku projedná valná 

hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 

období. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez 

zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady 

vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon 

o obchodních korporacích stanoví jinak. ------------------------------------------- 

5. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo 

dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou 

hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy 

společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou 

hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. --------------------------------- 

6. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní 

pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle 

akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných 

cenných papírů. Pozvánka na valnou hromadu může být akcionáři předána oproti podpisu.  

7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků 

zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. ----------------------------------- 

8. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem 

o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------------------------------- 

9. Podíl na zisku může být rozdělen také mezi členy představenstva a dozorčí rady (tantiéma), 

a to pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada současně určí podmínky 

výplaty tantiémy. -------------------------------------------------------------------- 

10. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřil 

zákon nebo stanovy. ------------------------------------------------------------------------- 

11. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné 

hromady vykonává tento akcionář. ------------------------------------------------------------------ 

Článek 10 

Rozhodování valné hromady 

1. Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti akcionářů majících akcie 

se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % (slovy: padesát procent) 

základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit 

rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno 

právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. --- 

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným 

zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez 

zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. --------------------------------------------------- 

3. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový 

počet hlasů ve společnosti je 95.000 (slovy: devadesát pět tisíc). Na valné hromadě se 

hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.  
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4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto  

stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů. ------------------------------------------------ 

5. Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné při výkonu působnosti valné hromady musí být 

vyhotoveno v písemné formě a doručeno představenstvu. V případech, kdy se o rozhodnutí 

valné hromady pořizuje veřejná listina, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu 

veřejné listiny. Jediný akcionář má právo požadovat, aby se rozhodování v rámci 

působnosti valné hromady účastnilo představenstvo i dozorčí rada. ------------------ 

6. Následující rozhodnutí valné hromady vyžadují souhlas 100 % hlasů všech akcionářů 

Společnosti:------------------------- 

(i) rozhodnutí o změně obsahu stanov Společnosti; --------------------------------------------- 

(ii) rozhodnutí, jehož důsledkem se mění stanovy Společnosti;-------------------------------- 

(iii) schválení převodu nebo zatížení akcií Společnosti ve smyslu čl. Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.8.1 akcionářské smlouvy; -----------------------------------------------------

------------------------------------- 

(iv) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 474 a násl. ZOK;- 

(v) rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 516 a násl. ZOK;-- 

(vi) rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;------------------- 

(vii) schvalování účetní závěrky Společnosti;------------------------------------------------------ 

(viii) jakákoliv podstatná změna účetních postupů a zásad používaných Společností;- 

(ix) jakákoliv podstatná změna ve výkonu Klíčových činností podle akcionářské smlouvy;-  

(x) jakékoliv sloučení, splynutí, rozdělení, změna právní formy, zrušení s likvidací nebo 

jiná významná změna v organizační struktuře Společnosti;-------------------------------- 

(xi) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala 

podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti a která 

by zároveň překročila limit odpovídající 1/3 vlastního kapitálu Společnosti; ----------- 

(xii) vznik majetkové účasti Společnosti na jiném subjektu;------------------------------------- 

(xiii) rozhodnutí schvalující převod, změnu nebo zatížení akcií / podílů Společnosti v 

dceřiných společnostech Společnosti (kromě zatížení akcií / podílů Společnosti v 

dceřiných společnostech Společnosti, které již bylo schváleno v souvislosti s externím 

financováním, financováním investičního projektu), resp. nabytí majetkových účastí v 

jiných společnostech;----------------------------------------------------------------------------- 

(xiv) uzavření smlouvy o výkonu akcionářských práv, resp. práv společníka v 

dceřiných společnostech Společnosti;--------------------------------------------------------- 

(xv) výkon akcionářských práv, resp. práv společníka Společnosti v dceřiných 

společnostech Společnosti ve vztahu k záležitostem dceřiných společností ve stejném 

rozsahu, v jakém se vyžaduje schválení valné hromady Společnosti nebo 

představenstva Společnosti ve vztahu k záležitostem Společnosti;----------------------- 
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(xvi) rozhodnutí o zrušení Společnosti;------------------------------------------------------- 

(xvii) poskytování služeb Spřízněnými osobami Akcionáře po skončení přechodného 

období dle čl. 3.1 bod (iii) akcionářské smlouvy.-------------------------------------------- 

 

Článek 11 

Postavení a působnost představenstva 

1. Představenstvo jako statutární orgán řídí činnost společnosti a zastupuje společnost 

způsobem upraveným těmito stanovami. ----------------------------------------------------------- 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud je právní předpisy nebo 

tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu společnosti. Nikdo není oprávněn dávat 

představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže tak stanoví zákon. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo může svým 

rozhodnutím pověřit své jednotlivé členy výkonem obchodního vedení v určité oblasti a 

zároveň vymezí jejich působnost (danou zpravidla organizačním řádem). V takovém 

případě je člen představenstva v rámci jemu svěřené působnosti pověřen řízením útvaru/ 

úseku / odboru. Představenstvo může prostřednictvím podpisového řádu vymezit přesnější 

určení působnosti při řízení útvaru/ úseku / odboru členem představenstva a zároveň může 

tuto působnost delegovat na zaměstnance společnosti. Člen představenstva je v této 

souvislosti oprávněn užívat rovněž označení funkce dle příslušné svěřené působnosti (např. 

ředitel útvaru/ úseku/ odboru). Rozdělení působnosti nezbavuje člena představenstva 

povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány. Člen představenstva o 

zásadních rozhodnutích učiněných v jemu svěřené působnosti informuje představenstvo. 

Představenstvo může dále v souladu s § 164 odst. 3 občanského zákoníku pověřit jednoho 

člena právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda 

představenstva. ----------------------------------------------------------------- 

4. Do působnosti představenstva dále náleží zejména: ---------------------------------------------- 

a) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, ------------------------------ 

b) informovat dozorčí radu o významných záležitostech společnosti, -------------------- 

c) svolávat valnou hromadu, resp. požádat jediného akcionáře o učinění rozhodnutí při 

výkonu působnosti valné hromady, ---------------------------------------------------- 

d) vykonávat platná usnesení valné hromady, ------------------------------------------------ 

e) rozhodovat o mzdové politice společnosti, ------------------------------------------------ 

f) uzavírat za společnost po předchozím schválení valnou hromadou smlouvy o 

výkonu funkce se členy představenstva a se členy dozorčí rady, ----------------------- 

g) rozhodovat o realizaci, způsobu řízení a financování investičních projektů v rámci 

omezení daných těmito stanovami. --------------------------------------------------------- 

5. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci těchto 

svých rozhodnutí (tedy k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí 

realizuje): ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) jakékoliv dispozici s majetkovými účastmi (podíly) společnosti na jiných 

právnických osobách, ke spojení závodu společnosti s jinými závody či jejich 

částmi;------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) ustanovení společného podniku (tzv. „joint-venture“) s jakoukoliv osobou včetně 
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uzavření smlouvy o společném podniku (tzv. „joint-venture agreement“); ----------- 

c) uzavření smlouvy o tiché společnosti ve smyslu § 2747 a násl. občanského zákoníku 

s jakoukoliv osobou; -------------------------------------------------------------- 

d) právnímu jednání s celkovou výší plnění přesahující 10.000.000,-- Kč (slovy: deset 

milionů korun českých) v každém jednotlivém případě nebo v případě smluv 

uzavřených na dobu neurčitou za 4 (slovy: čtyři) roky; --------------------------------- 

e) převodu a/nebo nabytí práv průmyslového a duševního vlastnictví v hodnotě větší 

než 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém jednotlivém 

případě; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

f) uzavření úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce, bez ohledu na to, zda 

společnost má být v pozici dlužníka anebo věřitele, jestliže částka úvěru a/nebo 

zápůjčky přesahuje částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v 

každém jednotlivém případě; to neplatí pro smlouvy uzavírané v rámci Skupiny 

ČEZ;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) uzavření smlouvy, na základě které má být majetek společnosti zatížen zástavním 

právem, předkupním právem, věcným břemenem anebo jiným věcným právem třetí 

osoby; ------------------------------------------------------------------------------------- 

h) převzetí či přistoupení k dluhu či poskytnutí ručitelského či jiného obdobného 

prohlášení za dluhy třetí osoby; ------------------------------------------------------------- 

i) prominutí dluhu převyšujícího částku 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun 

českých) v souhrnu u jednoho subjektu; --------------------------------------------------- 

j) uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek v 

hodnotě více než 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém 

jednotlivém případě; -------------------------------------------------------------------------- 

k) nájmu nebo pachtu nemovitého majetku a/nebo movitého majetku na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 6 (slovy: šest) měsíců nebo na dobu určitou 

delší než 1 (slovy: jeden) rok, pokud hodnota nájmu nebo pachtovného za jeden 1 

(slovy: jeden) rok převyšuje 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v 

každém jednotlivém případě; ---------------------------------------------------------------- 

l) uzavření smlouvy o poskytnutí reklamy, pokud celková hodnota plnění za 1 (slovy: 

jeden) kalendářní rok převyšuje v souhrnu 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun 

českých); -------------------------------------------------------------------------- 

m) uzavření smlouvy s akcionáři a/nebo s akcionářem majetkově propojenými subjekty 

a/nebo s osobami blízkými ve smyslu § 22 občanského zákoníku k akcionáři; to 

neplatí pro smlouvy uzavírané se subjekty ze Skupiny ČEZ;------------ 

n) schválení pravidel pro činnost Investičního výboru, včetně jejich změn;-------------- 

Hodnoty uvedené v tomto odstavci v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané 

hodnoty), je-li aplikováno. ----------------------------------------------------------------------- 

6. Představenstvo si musí vyžádat stanovisko dozorčí rady k: -------------------------------------- 

a) záměru svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání; --------------------- 

b) podkladovým materiálům pro valnou hromadu v úplném znění, včetně návrhů 

usnesení; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) návrhu koncepce podnikatelské činnosti, ročního rozpočtu a podnikatelského plánu 

společnosti a jejich změny; ------------------------------------------------------------------- 

d) návrhu určení působnosti a zodpovědnosti v určité části obchodního vedení 

jednotlivých členů představenstva; --------------------------------------------------------- 
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e) návrhu provedení zásadních změn organizace společnosti; ----------------------------- 

f) návrhu zástupců společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost 

majetkovou účast; ----------------------------------------------------------------------------- 

g) poskytnutí daru společností, pokud hodnota daru převyšuje 100.000,-- Kč (slovy: sto 

tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě; --------------------------------- 

h) návrhu zřídit další fondy společnosti a pravidlům pro jejich použití. ------------------ 

7. Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména: --------------------------------------- 

a) pravidelně o průběžných výsledcích hospodaření společnosti, počtu a hodnotě 

smluv uzavřených na další období a o významných obchodních případech; --------- 

b) o významných smlouvách uzavřených nad rámec běžného obchodního styku, pokud 

k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; ------------------------------------ 

c) o smlouvách uzavřených s odběrateli a dodavateli, jejichž hodnota za dobu plnění 

smlouvy přesahuje 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém 

jednotlivém případě nebo v případě smluv uzavřených na dobu neurčitou za 4 

(slovy: čtyři) roky, pokud k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; ------------- 

d) o smlouvách, na jejichž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek v hodnotě 

více než 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v každém jednotlivém 

případě, pokud k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; ----------- 

e) o prominutí dluhu společností jako věřitelem, pokud k němu nedala dozorčí rada 

předchozí souhlas; ---------------------------------------------------------------------------- 

f) o postoupených pohledávkách společností jako postupitelem, pokud k nim nedala 

dozorčí rada předchozí souhlas; ------------------------------------------------------------- 

g) o poskytnutých darech společností jako darujícím, pokud k nim nedala dozorčí rada 

stanovisko; ------------------------------------------------------------------------------- 

h) o změnách organizačního řádu a podpisového řádu společnosti, pokud nastanou; 

i) pravidelně o mzdovém a personálním vývoji ve společnosti; -------------------------- 

j) na vyžádání dozorčí rady o všech přehledech provedených nákupů společností, 

fakturaci obdržené a vystavené společností, přijatých a vydaných platbách 

společností a pohledávkách po splatnosti. ------------------------------------------------- 

Hodnoty uvedené v tomto odstavci v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané 

hodnoty), je-li aplikováno. ----------------------------------------------------------------------- 

8. Představenstvo je povinno předkládat dozorčí radě: ---------------------------------------------- 

a) k přezkoumání řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní 

závěrku, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) k přezkoumání návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu 

na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém, ------------------------------- 

c) k přezkoumání návrh na úhradu ztráty, ---------------------------------------------------- 

d) k přezkoumání zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, 

dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od 

skončení účetního období, --------------------------------------------------------------- 

e) k projednání výroční zprávu společnosti. ------------------------------------------------ 

 

Článek 12 
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 Jednací řád představenstva  

Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva, který upraví zejména podrobnosti o 

svolávání představenstva k zasedání, jakož i o jednání a rozhodování představenstva, a 

případné ustavení tajemníka představenstva. Ke schválení jednacího řádu se vyžaduje 

souhlas všech členů představenstva. -------------------------------------------------------------- 

Článek 13 

Investiční výbor 

Představenstvo zřizuje Investiční výbor jako svůj poradní orgán v oblastech projektování 

a realizační činnosti Společnosti. Pravidla Investičního výboru stanoví Představenstvo po 

předchozím schválení pravidel dozorčí radou. --------------------------------------------------- 

Článek 14 

Složení a ustavení představenstva a funkční období členů představenstva 

1. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu 

představenstva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. ------------------------------------------- 

3. Funkční období člena představenstva je 10 (slovy: deset) let. ----------------------------------- 

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným 

představenstvu. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen představenstva na 

vědomí též valné hromadě nebo všem akcionářům. Člen představenstva nesmí ze své funkce 

odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení člena představenstva z 

funkce projedná představenstvo na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení 

oznámení. Dnem projednání odstoupení v představenstvu zaniká funkce odstupujícího 

člena představenstva, pokud představenstvo na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku 

funkce. Pokud představenstvo odstoupení neprojedná do 1 (jednoho) měsíce po doručení 

oznámení, funkce člena představenstva končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce po doručení 

oznámení o odstoupení. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na 

zasedání představenstva, končí jeho funkce uplynutím 1 (jednoho) měsíce po takovém 

oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. 

Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena představenstva 

odvolat kdykoliv. -------------------------------------------------------------  

Článek 15 

Svolávání zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však jedenkrát měsíčně. ----------- 

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou 

poštou. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva svolává zasedání místopředseda 

představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva. V pozvánce 

musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. Způsob 

svolání zasedání představenstva upravuje jednací řád představenstva. ------------------------- 

3. Připouští se i účast a hlasování na zasedání představenstva s využitím technických 

prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, 

Skype, Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (SMS, MMS, apod.) 
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či formou korespondenčního hlasování. -------------------------------------------------------------

------------ 

4. Předseda svolá zasedání představenstva tak, aby se toto konalo nejpozději do 7 (slovy: 

sedmi) dnů od doručení žádosti, vždy požádá-li jej o to kterýkoli ze členů představenstva 

nebo dozorčí rada. Jsou-li na zasedání představenstva všichni jeho členové, mohou se vzdát 

práva na řádné svolání zasedání představenstva. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze 

zasedání představenstva. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 16 

Zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá zpravidla v sídle společnosti. --------------------------------------------- 

2. Povinnost účasti na zasedání představenstva má každý člen představenstva. Zasedání se 

účastní také tajemník představenstva, pokud je do funkce ustaven. ---------------------------- 

3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy ostatních orgánů 

společnosti, popř. další osoby. ----------------------------------------------------------------------- 

4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda 

nebo pověřený člen představenstva. ----------------------------------------------------------------- 

5. Jednání představenstva se řídí schváleným jednacím řádem představenstva. ----------------- 

6. O průběhu zasedání představenstva pořizuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. 

Neúčastní-li se tajemník zasedání, zvolí si představenstvo zapisovatele z přítomných členů 

představenstva. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata, a 

jmenovitě, kteří členové představenstva hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se 

hlasování zdrželi, a důvody, pokud je sdělili. U neuvedených členů představenstva se má 

za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. 

Přílohou zápisu je seznam přítomných. ------------------------------------------------------------- 

Článek 17 

Rozhodování představenstva 

 

1. Představenstvo je způsobilé usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při 

rozhodování má každý z členů představenstva jeden hlas. -----------------------------------  

2. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů (tedy 

většinou z počtu členů představenstva stanoveného stanovami). V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy představenstva. ---------------------------------------------------- 

3. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo 

s využitím technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí 

představenstva mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů 

představenstva. Vyjádření členů představenstva se způsobem rozhodování mimo zasedání 

a k návrhu rozhodnutí představenstva musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a 

prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí 

představenstva musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. -----------

------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Při rozhodování představenstva mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda 

představenstva, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. ---------- 

 

 

Článek 18 

 Povinnosti členů představenstva  

1. Vztah mezi členem představenstva a společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o 

výkonu funkce uzavřená mezi nimi. ----------------------------------------------------------------- 

2. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je 

rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 

osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -------------------------------- 

3. Člen představenstva je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen 

představenstva je povinen upozornit na konkurenční jednání při své volbě nebo vznikla-li 

tato skutečnost později, písemně dopisem adresovaným představenstvu, které jej zařadí na 

pořad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání 

povolit, jinak platí, že je zakázáno. ------------------------------------------------------------------ 

4. Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy 

představenstva a dozorčí radu, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů jeho, 

osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. - 

5. Člen představenstva je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy 

představenstva a dozorčí radu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané 

hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva 

uzavřena. To platí také tehdy, pokud má společnost zajistit dluh těchto osob, utvrdit jej nebo 

se stát jejich spoludlužníkem. ----------------------------------------------------- 

 

Článek 19 

Postavení a působnost dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti. ------------------------------------------------------- 

2. Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v souladu se 

schválenou koncepcí podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak představenstvo 

vykonává svoji působnost. Dozorčí rada je oprávněna v rámci své působnosti nahlížet do 

obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené 

údaje. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. - 

3. Dozorčí radě přísluší přezkoumávat: ---------------------------------------------------------------- 

a) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, ------- 

b) návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení 

výše a splatnosti dividend i tantiém, ------------------------------------------------------- 

c) návrh na úhradu ztráty, ---------------------------------------------------------------------- 

d) zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada 

danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od skončení 

účetního období, ------------------------------------------------------------------------------ 

a předkládat k těmto záležitostem své vyjádření valné hromadě. ------------------------------ 
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4. Dozorčí radě dále přísluší projednávat: ------------------------------------------------------------- 

a) průběžné výsledky hospodaření společnosti, --------------------------------------------- 

b) výroční zprávu společnosti. ----------------------------------------------------------------- 

5. Dozorčí radě přísluší kontrolovat: ------------------------------------------------------------------ 

a) plnění schváleného ročního rozpočtu a podnikatelského plánu společnosti. ------------ 

6. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy 

k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 11 odst. 5 těchto 

stanov. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 11 odst. 6 

těchto stanov. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Nedá-li dozorčí rada souhlas představenstvu k jednání za společnost nebo zakáže-li 

představenstvu určité právní jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou 

újmu způsobenou společnosti ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného 

hospodáře. ------------------------------------------------------------------------------------ 

9. K záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas 

nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do pěti dnů ode dne doručení žádosti 

předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uvedené pětidenní lhůtě 

nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné 

stanovisko. ------------------------------------------------------------------- 

Článek 20 

Jednací řád dozorčí rady 

Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, který upraví zejména podrobnosti o jejím 

svolávání k zasedání i o jejím jednání a rozhodování a případné ustavení tajemníka 

dozorčí rady. Ke schválení jednacího řádu se vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady. 

--------------- 

Článek 21 

Složení a ustavení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady 

1. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu dozorčí 

rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Funkční období člena dozorčí rady je 10 (slovy: deset) let. -------------------------------------- 

3. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí 

radě. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen dozorčí rady na vědomí též valné 

hromadě nebo všem akcionářům. Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit v době, 

která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce projedná dozorčí rada na svém 

nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení 

zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady, pokud dozorčí rada na jeho žádost 

neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud dozorčí rada odstoupení neprojedná do 1 

(jednoho) měsíce po doručení oznámení, funkce člena dozorčí rady končí uplynutím 1 

(jednoho) měsíce po doručení oznámení. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své 

odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí funkce uplynutím (1) jednoho měsíce po 

takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. 

Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena dozorčí rady odvolat 
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kdykoliv. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 22 

Svolávání zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.  -----------------------------  

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou 

poštou. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady svolává zasedání místopředseda 

dozorčí rady. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení 

a program jednání. Způsob svolání zasedání dozorčí rady upravuje jednací řád dozorčí rady. 

Jsou-li na zasedání dozorčí rady všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání 

zasedání dozorčí rady. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze zasedání dozorčí rady.--------- 

3. Připouští se i účast a hlasování na zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, 

a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, Skype, 

Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (SMS, MMS, apod.) či 

formou korespondenčního hlasování. --------------------------------------------------------------- 

4. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady tak, aby se toto konalo nejpozději do 10 

(slovy: deseti) dnů od doručení žádosti, vždy pokud jej o to požádá: ----------------------- 

a) některý ze členů dozorčí rady, -------------------------------------------------------------- 

b) představenstvo, -------------------------------------------------------------------------------- 

c) písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvede řádný důvod, proč má být 

dozorčí rada svolána a co má projednat. --------------------------------------------------- 

 

Článek 23 

Zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle společnosti. ------------------------------------------------ 

2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby. Celého zasedání 

dozorčí rady se účastní také tajemník dozorčí rady, pokud je do funkce ustaven. ------------ 

3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda a 

v případě rovněž jeho nepřítomnosti dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady. ------------- 

4. Jednání dozorčí rady se řídí schváleným jednacím řádem dozorčí rady. ----------------------- 

5. O průběhu zasedání dozorčí rady pořizuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. 

Neúčastní-li se tajemník zasedání, zvolí si dozorčí rada zapisovatele ze svých přítomných 

členů. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata, a jmenovitě, kteří 

členové dozorčí rady hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi,  

a důvody, pokud je sdělili. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je 

seznam přítomných. U neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí 

rozhodnutí. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 24 
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Rozhodování dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při 

rozhodování má každý z členů dozorčí rady jeden hlas. ------------------------------------------ 

2. Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů (tedy většinou 

z počtu členů stanoveného stanovami). V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

dozorčí rady. --------------------------------------------------------------------------- 

3. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí dozorčí 

rady mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady. 

Vyjádření členů dozorčí rady se způsobem rozhodování mimo zasedání a k návrhu 

rozhodnutí dozorčí rady musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným 

způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí dozorčí rady 

musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. -------------------------------- 

4. Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda dozorčí 

rady, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. ---------------------- 

Článek 25 

 Povinnosti členů dozorčí rady  

1. Vztah mezi členem dozorčí rady a společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o 

výkonu funkce uzavřená mezi nimi. ----------------------------------------------------------------- 

2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře. Je 

rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 

osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -------------------------------- 

3. Člen dozorčí rady je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen 

dozorčí rady je povinen upozornit na konkurenční jednání při své volbě nebo vznikla-li tato 

skutečnost později, písemně dopisem adresovaným představenstvu, které jej zařadí na pořad 

jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání povolit, 

jinak platí, že je zakázáno. ------------------------------------------------------------------ 

4. Člen dozorčí rady je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady 

a valnou hromadu, že může dojít při výkonu jejich funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu 

blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. -------- 

5. Člen dozorčí rady je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy 

dozorčí rady a valnou hromadu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo 

ovládané hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má 

být smlouva uzavřena. To platí také tehdy, pokud má společnost zajistit dluh těchto osob, 

utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem. ----------------------------------------------------- 

 

Článek 26 

Zastupování společnosti a podepisování  

1. Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva s jedním členem 

představenstva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Interní / Internal 

2. Společnost může též písemně zmocnit třetí osobu, aby ji zastupovala, přičemž k udělení 

zmocnění se vyžaduje podpis alespoň dvou členů představenstva. ----------------------------- 

3. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí členové 

představenstva svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. Neuvedení těchto ostatních 

údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. ------------- 

4. Společnost zastupují a za ni podepisují taktéž jiné osoby na základě písemné plné moci. 

Podepisují se tak, že obchodní firmě připojí svoje jméno, příjmení, právní důvod 

jednatelského (zástupčího) oprávnění a podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu 

jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. ---------------------- 

5. Člen představenstva může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, a to pouze 

v případě, byl-li společností zmocněn jen k určitému právnímu jednání. Takto zmocněný 

člen představenstva nemůže být tím, který za společnost toto zmocnění uděluje. ------------ 

6. Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti 

v rozsahu oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi. Přitom jsou vázáni platnými 

vnitřními normativními a organizačními akty společnosti (organizačním řádem, 

podpisovým řádem apod.), nebo rozsahem uděleného pověření. Podepisují se tak, že k 

obchodní firmě připojí svůj podpis a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou 

funkci. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje 

neplatnost právního jednání. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 26 

Oznamování a zveřejnění 

1. Skutečnosti, o nichž zákon, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady určí, že mají být 

uveřejněny, společnost uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a na dalších 

místech určených zákonem nebo stanovami. ------------------------------------------------------- 

2. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku. --- 

3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společnosti, 

popř. na adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné evidenci. ------------------------------ 

 

Článek 27 

Závěrečná ustanovení 

1. V otázkách neupravených těmito stanovami platí příslušná ustanovení zákona o 

obchodních korporacích a dalších právních předpisů. ------------------------------------------- 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV            
Kontrolní výbor ZMH 

 
 

Plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2023 
 

Č.  Seznam kontrol plánovaných na rok 2023 

01. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ RMH a ZMH                                                / ÚKOL STÁLÝ 

02. Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

03. Vedení a plnění závěrů valných hromad 

04. Vyřizování petic na MMH podle zák. č. 85/1990 Sb. 

05. Veřejné zakázky podle zák. č.134/2016 Sb. – vybrané akce 

06. 
Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále               
za porušení rozpočtové kázně podle zák. č. 250/2000 Sb. 

07. Hospodaření příspěvkových organizací města – vybrané akce 

08. Vyřizování interpelací občanů předložených na zasedáních ZMH 

09. Vedení agendy komisí RMH 

10. Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města 

 
 
Další kontroly budou prováděny operativně na základě pověření Zastupitelstvem města 
Havířova nebo dle další potřeby, případných námětů. 
 

 
Projednáno na schůzi Kontrolního výboru ZMH dne 9. listopadu 2022. 
 
 
 
Zpracoval Ing. Eduard HECZKO dne 9. 11. 2022.   
 
 
 
 
………………………………………. 
     Ing. Eduard Heczko 
       předseda KV ZMH 
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