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ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ 
  

PŘÍJMY: 

Návrh příjmů nepředkládáme z důvodu, že jejich výše nepřekračuje 5 tis. Kč za rok a jedná se 
pouze o správní poplatky spojené s ověřováním listin a podpisů nebo vrácení části soudních 
poplatků – např. vyúčtování zálohy na znalecký posudek nebo vrácení části nákladů řízení 
v konkrétním soudním případě, jejichž předpoklad ani jejich výši nelze nikdy dopředu stanovit. 
Všechny tyto příjmy, vzhledem k jejich zanedbatelné výši nebo proto, že se jedná  
o vrácené soudní náklady řízení z let minulých, jež nelze vrátit na výdajovou rozpočtovou položku 
aktuálního roku, ponecháváme do rezervy kraje. 

Běžné výdaje v tis. Kč  v % 

Schválený rozpočet 
roku 2020 

Požadavek odboru 
Návrh rozpočtu na 

rok 2021 

Index návrhu rozpočtu 
2021  

a schváleného 
rozpočtu 2020 

9 824 8 844 8 844 90,02 

 

Odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné – 7 811 tis. Kč 

§ 6172, položka 5166                               vymezení: povinné výdaje 

1. Odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům, odměny za obecné poradenství  
– 1 210 tis. Kč: 
a) Zabezpečování posudků znalců pro případy řešení kaus, kdy je nutné dovolávat se 

odborného posouzení. Míru nelze předem předvídat, avšak je nutné s určitými prostředky 
počítat. Může se jednat např. o nároky z odpovědnosti za vady při provádění děl na 
majetku kraje, prokazování výše škody na majetku kraje (např. na pozemních 
komunikacích) apod.  

b)  Náklady na odměny notářům v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací 
řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod., podle potřeby 
vymáhání pohledávek). 

c) Odměny za poskytování služeb obecného/komplexního poradenství, týkající se zejména 

problematiky poradenství v oblasti veřejné podpory, kde v roce 2021 krom běžného řešení 

dotací předpokládáme posouzení řešení financování společnosti Krajská zdravotní, a.s., 

Severočeského divadla s.r.o., Lužické nemocnice, krajského dopravce nebo financování 

v rámci dotačních programů odboru zdravotnictví, sociálních věcí, životního prostředí a 

zemědělství. Taktéž lze předpokládat služby související s posouzením dobytnosti 

pohledávek kraje a jeho příspěvkových organizací (zjišťování majetku dlužníků a jejich 

majetkového postavení). Služby zde uvedené budou zajišťovány operativně dle potřeby 

objednávkou či smlouvou dle aktuální potřeby uvedených odborníků dle platných pravidel. 

Služby obecného poradenství na oblast veřejné podpory jsou v současné době kryty 

smlouvou ze dne 28. 11. 2019. Dále je uzavřena smlouva na poskytnutí ekonomického a 

daňového poradenství na problematiku převodu Terezín – město změny, zájmové 

sdružení právnických osob, a na provozování nemocnice Litoměřice. Míru čerpání nelze 

v tomto případě přesně stanovit, vždy se jedná  

o aktuální potřebu služeb vzešlých z požadavků orgánů kraje či ostatních odborů. Roční 

čerpání na služby zde uvedené očekáváme hrubým odhadem do max. výše 1 000 tis. Kč,  

tj. 1.210 tis. Kč včetně DPH. 
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2. Odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právnickým fakultám  

– 6 601 tis. Kč:         

a) Odměny paušální za právní služby (alternativa k chybějícím zaměstnancům, stávající 
počet 10, plánovaný v min. počtu 17)  
V souladu s uzavřenými paušálními smlouvami (alternativa nedostávajících se 
zaměstnanců) od 1. 5. 2017 je zajištěno na dobu neurčitou poskytování právních služeb 
Ústeckému kraji ve vybraných oblastech advokátem Mgr. Škodou, s měsíční/paušální 
odměnou 70 tis. Kč bez DPH a advokátem JUDr. Volákem, s měsíční/paušální odměnou 
74 tis. Kč. Roční výdaje (12 x 70 a 12 x 74) odpovídají částce 1 728 tis. Kč bez DPH 
 tj. 2 091 tis. Kč včetně DPH. 

b) Odměny za právní služby ad hoc (významné a rozsáhlé právní služby)  
1. Poskytování právních služeb Ústeckému kraji při řešení důsledků korekcí v souvislosti 

s projekty Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severozápad pro období  
2007 - 2013 (příprava a zastupování). Dne 18. 10. 2017 nabyla účinnosti smlouva 
s Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s.r.o. Jedná se o zcela mimořádnou 
a neplánovanou právní službu ve věci, ve které je namístě využít právních služeb mimo 
Ústecký kraj za účelem zajištění maximálně objektivního posouzení. Předpokládaná 
částka korekcí (oprav), která bude prověřovaná advokátní kanceláří – vycházíme 
z materiálu do Rady Ústeckého kraje ze dne 19. 8. 2013, v rámci něhož jsou vyčísleny 
náklady oprav (korekcí) a spolufinancování při obnově ROP Severozápad  
- činí 932 000 tis. Kč, předpokládané náklady na posouzení tak zatím činí necelých 
0,26 %. Lze očekávat, že částka, odpovídající celkové smluvní odměně (2 000 tis. Kč 
bez DPH) nebude dostačovat vzhledem k rozsahu kauzy. Dle výsledků realizace 
zastupování (výjimka ze zadávacího řízení) se jeví vysoce pravděpodobným další 
pokračování v rozsahu dle vyhodnocení plnění této veřejné zakázky, kde roční plnění 
očekáváme do výše 1 000 tis. Kč bez DPH, tj. 1 210 tis. Kč včetně DPH. 

2. Poskytování právních služeb v oblastech zejména financování služeb obecného 
hospodářského zájmu (SGEI), investičního práva, finančního práva se zaměřením na 
oblast dotací z EU, státního rozpočtu či obdobných zdrojů, včetně řízení o porušení 
rozpočtové kázně nebo zpracování právních auditů a poradenství ve věcech 
zahraničních právních řádů se zaměřením na právo EU, zpracování významných  
a komplexních legislativních iniciativ včetně věcných záměrů aj. Dále je předpokládáno, 
že tyto právní služby pokryjí zčásti dosud roztříštěné právní speciální služby na jiných 
odborech. Smlouva bude nastavena do vyčerpání smluvní odměny, roční čerpání se 
bude odvíjet od požadavků, a to až do smluvní odměny. O tom jakých služeb a v jakém 
rozsahu bude využito, však bude rozhodnuto novým vedením kraje. Lze počítat 
s celkovou výší veřejné zakázky do 2 700 tis. Kč bez DPH, tj. 3 267 tis. Kč s DPH, po 
zaokrouhlení 3 300 tis. Kč včetně DPH. 

Spolupráce s externími advokáty/advokátními kancelářemi bude zajištěna buď objednávkou či 

smlouvou na poskytování právních služeb (výjimka či zjednodušený režim dle zákona  

o zadávání veřejných zakázek). Uzavřením smlouvy nevzniká závazek k úhradě, cenu lze 

regulovat rozsahem právních věcí. Předpokládané výdaje na rok 2020  - do výše  

6 601 tis Kč. 

Překlady, tlumočení  – 100 tis. Kč 

§ 6172, položka 5169                                vymezení: povinné výdaje 

Prostředky jsou určeny na překlady kolizních ustanovení v rámci smluv s mezinárodním prvkem, 

tlumočnické překlady apod. Výše nákladů se odvíjí od možné rostoucí inflace a nároků spjatých 

s členstvím v Evropské unii. 
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Náhrady za soudní výlohy (pro organizace - právnické osoby a výlohy občanům při 

soudních sporech) – 850 tis. Kč 

§ 6172, položka 5192                                      vymezení: povinné výdaje 

U soudních řízení lze jen velmi obtížně stanovit předpokládanou výši náhrad, neboť nelze předem 

určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut, ani kolik bude podaných žalob proti 

rozhodnutím krajského úřadu nebo Ústeckému kraji.  

S ohledem na čerpání položky v předešlém období (v roce 2019 – 31 sporů/598 tis. Kč = průměr 

19 tis. Kč, za 1. pololetí roku 2020 – 35 sporů/417 tis. Kč – průměr 12 tis. Kč) a každoroční 

navýšení nákladů řízení lze očekávat, za předpokladu 53 prohraných případů ve výši 16 tis. Kč, 

výdaje až do výše 850 tis. Kč/rok. 

 

Soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku – 13 tis. Kč  

§ 6172, položka 5361                                                                        vymezení: povinné výdaje 

Položka je určena na úhradu soudních a správních poplatků, určených sazebníkem  

(zák. č. 549/1991, o soudních poplatcích). Jedná se především o případy úhrady poplatku např. 

za návrhy na prvozápisy do obchodního rejstříku při případném zakládání společností či zřizování 

příspěvkových organizací, jejichž výše činí 6 tis. Kč. Dále pak o ostatní správní či soudní poplatky 

hrazené kolky, i když tato forma úhrady s porovnáním s lety předešlými klesá a je 

upřednostňována forma úhrady bankovním převodem, tj. prostřednictvím položky 5362, proto 

nepředpokládáme čerpání více jak 1 tis. Kč.  

Za předpokladu 2 prvozápisů do obchodního rejstříku a odhadu ostatních poplatků navrhujeme 

13 tis. Kč.  

 

Návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců  
– 70 tis. Kč 

§ 6172, položka 5362         vymezení: povinné výdaje 

Poplatky spojené s podáváním návrhů na zahájení řízení či jinými opatřeními soudu nebo 

rozhodců, s návrhy na výkon rozhodnutí. Nelze předem stanovit jejich celkovou výši, neboť počet 

podaných návrhů či jiných opatření soudu vyplývá z aktuální potřeby. Poplatky je nutné hradit jak 

v nalézacím, tak i ve vymáhacím řízení. Zejména se jedná o vymáhání pohledávek, uplatnění 

odpovědnosti za škodu, výkony rozhodnutí, vyklizení aj. Odůvodnění: výše návrhu vychází ze 

zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

– sazebník soudních poplatků a také z odborných zkušeností.  

 

Rekapitulace – výdaje: 

Položka rok 2021 v tis. Kč 

5166 7 811 

5169 100 

5192 850 

5361 13 

5362 70 

CELKEM 8 844 

 
V Ústí nad Labem dne 15. října 2020 
Zpracoval: odbor legislativně a právní a odbor ekonomický 
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Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A B C D E F L M N O P Q R S

Výdaje 

obligatorní

Výdaje 

fakultativní

9 824   8 841   2 473   8 844   8 844   0   -980   90,02   

z toho kryto vlastními příjmy 9 824   8 841   2 473   8 844   8 844   0   -980   90,02   

z toho kryto dotacemi 0   0   0   0   0   0   0   0,00   

1
Odměny advokátům, právním specialistům, 

odměny za znalečné
231200 06 6172 5166 9 011   7 816   1 877   7 811   7 811   0   -1 200   86,68   

2 Překlady, tlumočení 231200 06 6172 5169 100   100   0   100   100   0   0   100,00   

3 Náhrady na soudní výlohy 231200 06 6172 5192 630   830   546   850   850   0   220   134,92   

4
Soudní a správní poplatky - zápisy do 

obchodního rejstříku
231200 06 6172 5361 13   13   0   13   13   0   0   100,00   

5
Návrhy na zahájení soudních řízení a jiná 

opatření soudů nebo rozhodců
231200 06 6172 5362 70   70   39   70   70   0   0   100,00   

6 ostatní 0   12   11   0   0   0   0   0,00   

V Ústí nad Labem dne 18. září 2020

Zpracoval: odbor ekonomický

Skutečnost 

k 31.8.2020
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