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Výroční zpráva dobrovolného svazku obcí 
 

Euroregion Labe za rok 2014 
 
 
 
 

 
Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku 
obcí, které jsou v současné době platné ve znění stanov přijatých na XXIII. Sněmu EL konaného 
v roce 2013.  
 
Sídlo svazku obcí Euroregion Labe, kontakty: 
Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01  Ústí nad Labem.  
tel.: 475 272 437 
e-mail: euroregion-labe@mag-ul.cz 
www.euroregion-elbe-labe.eu  
IČO: 44225946 
reg. číslo: S-02-92-VV - rozhodnutím č.j. RVV-71/92 ze dne 21.8.1992 
 

Svou činností EL naplňoval  Rámcovou dohodu Euroregionu Elbe/Labe ze dne 24. 6. 1992, v 
upraveném znění ze dne 23. září 2003, která navazuje na Evropskou dohodu o přeshraniční regionální 
spolupráci, přijatou Radou Evropy v roce 1980. Na základě této Rámcové dohody EL soustavně 
spolupracoval se subjekty působícími na území Svobodného státu Sasko (SRN) a účastnil se činnosti 
dobrovolného společenství Euroregionu Elbe/Labe. 
 
K hlavním úkolům EL, které vyplývají ze stanov, patří podpora rozvoje a spolupráce v oblastech: 

- územního a regionálního plánování 
- životního prostředí 
- hospodářství 
- infrastruktury přesahující hranice 
- prevence před živelnými pohromami apod. 
- dopravy 
- cestovního ruchu 
- kultury a sportu 
- vzájemné setkávání občanů Euroregionu Elbe/Labe. 

 
Pro dosažení tohoto účelu je předmětem činnosti EL: 
1) administrace Společného fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (SFMP EEL) Programu 

na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko Ziel3/CÍL 3 
2) posilování vzájemné informovanosti členů a výkonu působnosti EL 
3) koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených účelem 

založení EL 
4) podpora navazování partnerských vztahů 
5) spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení EL 
6) příprava, projednávání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených dotčeným 

orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených účelem založení 
EL, občanské a odborné veřejnosti  a projednávání těchto stanovisek s adresáty 

7) propagace EL 
 
 

mailto:euroregion-labe@mag-ul.cz
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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Orgány svazku obcí EL  
 
1) Sněm EL 
2) Rada EL 
3) Kontrolní komise EL 
4) Předseda a dva místopředsedové EL 
5) Ředitel EL 
6) Sekretariát EL 
7) Smírčí komise EL 
 
ad 1)  
 XXIV. Sněm EL proběhl v roce 2014 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Uskutečnil se dne 
10.4.2014 na Magistrátu města Ústí nad Labem. Sněm EL byl plně usnášeníschopný viz. prezenční 
listina Sněmu EL.  

Sněm EL na svém jednání schválil Výroční zprávu EL za rok 2013, Výroční zprávu Kontrolní 
komise za rok 2013, Plán činnosti EL na rok 2014, hospodaření EL za rok  2013, rozpočet EL na rok 
2014 a dále také výši členského příspěvku EL na rok 2015 a to ve výši 3,- Kč/občan. 

Všechny materiály jsou k dispozici na internetových stránkách Euroregionu Labe: 
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/ 
 
ad 2) Rada EL pracovala ve složení: 

• předseda EL (zvolen do Rady EL na Sněmu dne 9. 4. 2013) 
- Pavel Boček náměstek primátora města Ústí nad Labem (zvolen předsedou EL dne 14.5. 
2013 Radou EL) 

• první výkonný místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL dne 20. 4.2011) 
- Ing. Petr Medáček starosta města Budyně nad Ohří 

• druhý místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL dne 20.4.2011) 
- Pavel Sinko náměstek primátora města Děčín 

• členové rady EL  
Ing. Josef Bíža – Mšené-lázně (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 10.4.2014) 
Ivan Vinický – Bystřany (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 10.4.2014) 
Ing. Petr Pípal - Dubí (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 9.4.2013) 
Karel Vrbický - Benešov nad Ploučnicí 
Josef Horáček – Bílina 
Ing. Olga Hrebičková - Jílové  
Mgr. Jana Oubrechtová - Trmice 
Zdeněk Kutina - Petrovice  
Ing. Miroslav Jemelka - starosta Dolní Poustevny 

 
Činnost Rady EL: 
 
Rada EL se sešla v roce 2014 celkem 2x a to dne  4.3. a 14.10. (seznam usnesení viz. příloha č. 1 na 
konci zprávy). Všechna usnesení jsou také veřejně přístupná na naši internetových stránkách na 
adrese www.euroregion-elbe-labe.eu. 
 Všichni členové Rady EL jsou zároveň členy společné česko-německé Rady Euroregionu 
Elbe/Labe (Rada EEL) ve smyslu §7 Rámcové dohody o zřízení euroregionu. Rada EEL se sešla dne 
25.6.2014 v Děčíně. Hlavním tématem zasedání byl stav přípravy nového plánovacího období 2014-
2020 a pokračování projektu SFMP EEL, dále také restrukturalizace OPS EEL.  
 
 Předseda, oba místopředsedové a ředitel EL jsou členy Prezídia EEL. Prezídium EEL se v roce 
2014 nesešlo. Důvodem byly komunální volby v Sasku (červen) a také v ČR, kdy nebylo provedeno 
kompletní jmenování zástupců do Rady EEL, potažmo Prezídia EEL.  
 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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ad 3) Kontrolní komise EL (KK)  
 
XXIV. Sněm EL rozhodl, že KK bude složená jen ze tří členů. Složení KK bylo zvoleno již XXI. 
Sněmem EL. KK tedy pracovala v roce 2014 v tomto složení:  

- předseda KK EL – Oto Neubauer zástupce za okres Ústí nad Labem 
- Ing. Hana Štejnarová - starostka České Kamenice za okres Děčín 
- Mgr. Jiří Šiller - místostarosta města Dubí za okres Teplice.  

 
Zasedání Kontrolní komise proběhlo v roce 2014 celkem 3x a to ve dnech 23.1., 5.6. a 16.9.  
Kontrolní komise se v souladu se stanovami EL zaměřila především na kontrolu hospodaření EL, 
dodržování pravidel podle přijatého rozpočtu EL a doporučovala rozpočtové změny EL v případě 
nesrovnalosti schváleného rozpočtu a skutečnosti.    
 
ad 6) Sekretariát EL  
  
Sekretariát EL tvořili v roce 2014 celkem 4 pracovníci:  

- ředitel EL Mgr. Vladimír Lipský 
- asistentka Veronika Pečená 
- finanční manažerka SFMP Cíl 3 Mgr. Jana Rožánková 
- projektová manažerka Milada Heinzlová 
 

ad 7) Smírčí komise EL 
 
V roce 2014 nebylo nutné svolat Smírčí komisi EL, z tohoto důvodu nebyla komise ani vytvořena. 
 
 
 
Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2014 
 
Tabulka plnění činností podle plánu schváleného Sněmem EL 2014 (krátký přehled):  
Plán Plnění 
Účast na zasedání 
Monitorovacího výboru 
Programu Cíl 3 na 
podporu přeshraniční 
spolupráce mezi  ČR a 
Svobodným státem 
Sasko (MV) 

MV je orgán, který schvaluje dotace z Programu Cil 3. V tomto MV je EL 
jeden ze 13 hlasujících členů české delegace. Za EL jsou hlasujícími členy 
MV ředitel EL a Ing. Petr Medáček.  
V roce 2014 proběhlo vzhledem ke konci programu Cíl 3 pouze jedno 
zasedání MV, kde kromě jiného bylo schváleno prodloužení projektu SFMP 
v EEL až do konce března 2015.  
Jinak byla spuštěna tři oběžná řízení, kde byly schvalovány prodloužení či 
navýšení finančních prostředku pro probíhající projekty programu Cíl 3. 
 

Společný fond malých 
projektů Cíl 3 EEL 

Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL (SFMP) byl zahájen již v roce 
2009. Vedoucím partnerem projektu byla od začátku saská část EEL. 
Česká část DSO Euroregion Labe (projektový partner) v projektu získal 
celkovou dotaci 1,5 mil. €. Projekt byl původně schválen do konce roku 
2014. V průběhu roku jsme požádali společně se saskou stranou o 
schválení prodloužení SFMP do konce března 2015. Prodloužení bylo 
schváleno v oběžném řízení Monitorovacím výborem programu. 
Celkem bylo v roce 2014 předloženo ke kontrole vyúčtování CRR 44 
projektů českých žadatelů. Projekty českých žadatelů byly v celkové 
finanční výši 475.000 €, z čehož dotace činila 333.810 €. V roce 2014 bylo 
vyplaceno celkem 171 tisíc €. Zbývá vyplatit 162 tisíc €. Zdržení vyplácení 
nezpůsobil EL, ale chyby v tabulkách, které CRR odhalilo teprve koncem 
programu (!). 
Na konci roku 2014 připravil sekretariát informační brožuru o SFMP v EEL. 
Přehled schválených projektů naleznete v tabulce v samostatné příloze č. 2 
této zprávy.  
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čerpání ze Společného Fondu Malých Projektů  (SFMP) EEL podle OKRESŮ za 
období 2009-2013

okres Ústí n.L.
28%

okres Děčín
32%

okres Teplice
16%

okres Litoměřice
20%

ostatní
4%

 
 
Tabulka čerpání prostředků ze SFMP dle okresů za celé období 2009-2014 
 

Podle okresů počet projektů 
plánované 

čerpání 

okres Ústí n.L. 44 441 412,97 € 

okres Děčín 52 488 178,34 € 
okres Teplice 31 250 352,21 € 

okres Litoměřice 33 308 157,25 € 
ostatní 6 60 780,86 € 
Celkem 166 1 548 881,63 € 

 

Podle charakteru počet projektů 
plánované 

čerpání 
EL 4 29 221,14 € 

obce a města 49 430 414,31 € 
o.s. 54 589 282,85 € 

o.p.s. 12 91 460,05 € 
MAS 2 12 774,00 € 

školská zařízení 26 200 638,54 € 

Příspěvkové organ. 15 155 473,94 € 
nadace 1 8 908,00 € 
ostatní 3 30 708,80 € 

Celkem 166 1 548 881,63 € 
 
 

typy projektů počet projektů 
plánované 

čerpání 
celkem 166 1 548 881,63 € 

jednostranně fin. 
české projekty 111 1 138 350,63 € 
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projekty s českým 
LP a německým 

partnerem 
24 216 295,46 € 

projekty s 
německým LP a 

českým partnerem 
31 194 235,54 € 

 

Vícenásobní žadatelé 

žadatel 
celkem 
projektů plánované čerpání 

EL 4 29 221,14 € 
Město Dubí 7 58 836,92 € 

Město Terezín 5 74 149,78 € 

Collegium Bohemicum 
o.p.s. 4 18 657,00 € 

Město Bílina 4 50 303,89 € 
ZŠ Dubí 1 3 18 745,00 € 

Kontakt 97 o.s. 2 28 779,06 € 

RINUK o.s. 7 104 237,32 € 

Agentura pro Lípu o.s. 2 23 783,87 € 
MAS Labské skály 2 12 774,00 € 

UJEP 9 58 424,26 € 
Město Lovosice 6 40 569,90 € 

Cyklistický klub Slavoj 
Terezín o.s. 6 73 099,99 € 

DKK Č. Kamenice 5 67 310,00 € 
o.s.Slunečnice 3 27 480,20 € 

Domov důchodců 
Bystřany 5 33 516,81 € 

Město Benešov n.Pl. 6 34 816,00 € 
ZŠ Benešov n.Pl. 4 39 774,45 € 

ZUŠ Dubí 3 8 246,64 € 

TJ Slavoj Severotuk 3 37 410,78 € 

Gymnázium Teplice 2 14 624,39 € 

SŠ zahr. a zem. Libverda 3 42 300,00 € 

Město Dolní Poustevna 6 42 141,54 € 

Město Děčín 2 30 000,00 € 

České Švýcarsko o.p.s. 2 21 211,75 € 

Mozaika o.s. 2 20 112,00 € 

Dobrovol.centrum o.s. 2 22 616,77 € 

Soukromá podřipská... 
o.p.s. 3 27 373,90 € 
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Plán  Plnění  
Zajišťování 
prezentace regionu  
- Kulturní a sportovní 
kalendář EEL, Katalog 
kulturních a 
sportovních zařízení 
EEL 
 
 
- muzeální portál EEL 

Po celý rok 2014 zajišťovali dva redaktoři sběr informací do Kulturního a 
sportovní kalendář EEL na domovské stránce http://www.euroregion-elbe-
labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/ .  
 
Jedná se o dvojjazyčnou aplikaci, která umožňuje rychlé vyhledávání 
v kalendáři akcí nebo v katalogu zařízení EEL. Do Kalendáře kulturních a 
sportovních akcí mohli členové EL příp. subjekty z jejich území zařadit své 
kulturní a sportovní akce.  
 
V roce 2014 fungoval „Muzeální portál EEL“, který byl průběžně aktualizován. 
Projekt funguje ve spolupráci s hlavním zemským městem Drážďany. Na 
portálu je prezentováno 23 institucí z území členů EL, seznam viz. 
www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu .  

Internetový portál EEL 

I v roce 2014 EL provozoval Internetový portál EEL, svoji domovskou 
stránku, který je k dispozici ve 3 jazykových mutacích. Stránky jsou spravovány 
pracovníky sekretariátu za pomoci redakčního softwaru Webjet. Během roku 
2014 navštívilo stránky kolem 100 tisíc návštěvníků. Nejvíce návštěvníků bylo 
tradičně z Čech a Německa, dále také návštěvníci z USA, Francie či 
Španělska.  

Kulturní pas EEL 

I v roce 2014 vyjednal EEL se saskými institucemi možnost slev pro české 
návštěvníky při návštěvě 69 institucí. V roce 2014 se prodalo 948 ks pasů (více 
informací o pasu viz. http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-
pas).  
Pas byl distribuován do informačních center a jiných zařízení po celém 
Ústeckém kraji, případně může být zaslán poštou kamkoliv. Cena jednoho ks 
je 30,- Kč.  
 

 
 
 
Koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v 
oblastech vymezených účelem založení EL 

 
 
K hlavním úkolům EL patří podpora rozvoje a spolupráce v oblastech územního a regionálního 
plánování, zachovávání a zlepšování životního prostředí, rozvoje hospodářství a vyrovnání resp. růstu 
životní úrovně, výstavby a přizpůsobení infrastruktury přesahující státní hranice, prevence před 
živelnými pohromami, haváriemi, požáry, přeshraniční osobní dopravy, turistiky a sportu, kulturní 
výměny a péče o kulturní dědictví, humanitní, sociální a vzdělávací spolupráce, vzájemného setkávání 
občanů. 

 
1.1 Odborné pracovní skupiny (OPS) Euroregionu Elbe/Labe 
 
V Euroregionu Elbe/Labe z rozhodnutí Rady Euroregionu Elbe/Labe pracuje šest odborných 
pracovních skupin (OPS regionální a hospodářský rozvoj, OPS doprava, OPS cestovní ruch, OPS 
ochrana životního prostředí,  OPS kultura, vzdělání a sport, OPS havárie a ochrana před 
katastrofami). 
 Skupiny na svých zasedáních řeší odborné problémy v rámci jednotlivých činností euroregionu, 
zabývají se vypracováním návrhů a doporučení, které jsou předkládány orgánům euroregionu a 
komunálním sdružením k rozhodnutí. Členové skupin jsou jak zvolení zástupci sdružení, tak i odborníci 
ze všech výše jmenovaných oblastí. 

Podstata této spolupráce spočívá ve vzájemné podpoře aktivit připravovaných k realizaci v 
jednotlivých částech euroregionu a ve společné realizaci euroregionálních projektů. 
 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/
http://www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas
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 Zástupci EEL informovali na všech schůzkách o schválených a také připravovaných projektech 
v rámci Programu Cíl 3 a SFMP EEL.   
 
Harmonogram schůzek OPS 2014: 
 

19.3., 24.9. OPS kultura, vzdělání a sport 

25.3., 15.10. OPS cestovní ruch 

6.11. OPS ochrana životního prostředí 

2.7., 13.11. OPS regionální a hospodářský rozvoj 

4.6. Konference ko-předsedů OPS 

 
V průběhu roku byla na Radě EEL zahájena jednání o jednotlivých OPS na téma restrukturalizace OPS 
a zvýšení jejich efektivity. Bylo konstatováno, že v posledních letech sloužily odborné skupiny hlavně k 
výměně zkušeností a aktuálních vývojových trendů. Význam tohoto aspektu se nemůže podceňovat. 
V diskusích se také ukázalo, že významný počet účastníků v tom ale nevidí tak zásadní přínos, aby 
tomu obětovali nezbytný čas.  

Padly návrhy, jak zvýšit význam odborných pracovních skupin dvěma způsoby: 1) při realizaci 
vlastních projektů, 2) užší zapojení OPS do hodnocení projektových žádostí velkých a malých projektů 
programu přeshraniční spolupráce. 

K návrhu realizace vlastních projektů OPS bylo schváleno jak poskytnutí organizační podpory 
ze strany příslušných jednatelství EEL, tak poskytnutí „vlastních“ finančních prostředků na případné 
projekty (zatím ze saské strany). U přeshraničních projektů bude o odpovídajících projektových 
návrzích a finančních prostředcích rozhodnuto Radou EEL, případně Prezídiem EEL. Důležitými kritérii 
při hodnocení návrhů by měly být např. udržitelnost, podpora pozitivního regionálního rozvoje a úzké 
regionální spolupráce, popř. přeshraniční efekt nebo možnosti získání finančních prostředků třetích 
stran. 
 
 
Navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a 
předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí 

 
Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) 
 
Euroregion Labe byl od roku 1993 členem Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: 
Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) se sídlem v Gronau. Vzhledem k finančním potížím 
byl v roce 2010 změněn status plnoprávného člena na člena přidruženého bez možnosti hlasování na 
valné hromadě a povinnosti platit příspěvky. Orgány AGEG jsou Prezídium a Valná hromada. EEL 
zastupovali na Prezídiu předseda saské části EEL. V roce 2014 jsme byli informováni sekretariátem 
AGEG v Gronau, že přidružený status člena nemůže být trvalým stavem.  
 Situace členství v ostatních euroregionech v ČR byla v roce 2014 velmi rozdílná. Polovina 
euroregionů není členy vůbec. Možná je i varianta, ke které vzhledem k finanční situaci EL směřujeme, 
že saský partner zůstane členem a EL nikoliv. 
 
 
Spolupráce Ústeckého kraje a EL 
 

V roce 2014 Rada ÚK schválila finanční příspěvek ve výši 200.000 Kč na podporu činnosti EL. 
Na základě dobré partnerské spolupráce bylo Ústeckému kraji nabídnut místo v Radě EL. Dopisem 
informoval hejtman ÚK o jmenování náměstka hejtmana RSDr. Rybáka do Rady EL. 
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Budoucí program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko v období 2014-2020 
 

V září 2014 zaslalo Státní saské ministerstvo zemědělství a životního prostředí jako Řídící orgán 
programu přeshraniční spolupráce ČR/Sasko návrh programu Evropské komisi.  

EL byl navržen jako hlasující člen Monitorovacího výboru. 
 

Program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko v období 2014-2020 obsahuje tyto priority: 
 
Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 
- Koncepční a investiční ochrana proti povodním  
- Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních 
systémů a komunikačních platforem, doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům  
- Společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností  
 
Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů 
- Zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních a povrchových vod v přeshraničních povodích  
- Investice do zachování a ochrany, podpory a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a 
kulturních projektů  
- Podpora kulturního cestovního ruchu  
- Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury  
- Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých 
zařízení a tvorba systémů pro společný management.  
- Plánování, řízení a realizace opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany 
půd a lesů včetně biotopů, druhové rozmanitosti a sítě NATURA 2000  
 
Prioritní osa 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a 
do celoživotního učení 
- Opatření v oblasti předškolního vzdělávání  
- Podpora školských projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání  
- Podpora opatření přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace  
- Opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro transfer vzdělávání  
- Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí  
- Zlepšování jazykové vybavenosti a interkulturních dovedností  
- Kooperační opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí pro transfer know-how na rozhraní mezi 
hospodářskou sférou a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí  
- Podpora mobility studujících, doktorandů a vědců za účelem  
 
Prioritní osa 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a 
účinné veřejné správy 
- Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (například v oblasti bezpečnosti, v oblasti 
práva a veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, veřejné osobní dopravy, rozvoj spolupráce aktérů na 
trhu práce, hospodářská spolupráce)  
- Společný fond malých projektů  
 
 
Spor o autorská  práva 
 
EL se již 5 let zabývá kauzou údajného neoprávněného použití fotografií do Turistického průvodce EL. 
Spor s panem Kindlem z Děčína spočívá v údajném porušení autorského zákona ze strany EL. O 
sporu je pravidelně informována Rada EL i Sněm EL.  
 V roce 2014 se kauza významně posunula. Na 18.4.2014 bylo nařízeno stání na Krajském 
soudu v Ústí nad Labem. Soud vynesl rozsudek, ve kterém žalobu zamítl v plném rozsahu. Protistrana 
se odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Vrchní soud zatím jednání ani nenařídil. V příloze č. 3 je 
přiložen rozsudek Krajského soudu z dubna 2014.  
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Členská základna EL v roce 2014 
 

Děčín 
Benešov nad Ploučnicí 
Bynovec 
Česká Kamenice 
Dobkovice 
Horní Habartice 
Dolní Poustevna 
Františkov nad Ploučnicí 
Hřensko 
Huntířov 
Janská 
Jetřichovice 
Jílové u Děčína 
Krásná Lípa 
Kunratice 
Kytlice 
Lipová 
Malá Veleň               
Markvartice 
Mikulášovice 
Růžová 
Litoměřice 
Brňany 
Brozany nad Ohří 
Brzánky 

Budyně nad Ohří 
Černouček 
Čížkovice 
Děčany 
Dlažkovice 
Dolánky nad Ohří 
Dušníky 
Evaň (a Horka) 
Chotiněves 
Krabčice 
Křešice 
Libotenice 
Lovečkovice 
Lovosice 
Malíč 
Martiněves 
Miřejovice 
Mšené Lázně 
Nové Dvory 
Oleško 
Prackovice nad Labem 
Přestavlky 
Radovesice 
Rochov 
Siřejovice 
Slatina 

Snědovice 
Straškov-Vodochody 
Sulejovice 
Terezín 
Travčice 
Třebívlice 
Úpohlavy 
Velemín 
Velké Žernoseky 
Vlastislav 
Židovice 
Bílina 
Bystřany 
Dubí 
Krupka 
Ústí nad Labem 
Chabařovice 
Libouchec 
Petrovice 
Povrly 
Telnice 
Tisá 
Trmice 
Zubrnice 

 
Počet členských obcí se k 31.12.2014 ustálil na 73 (v průběhu roku vystoupily Lovečkovice a Brozany 
nad Ohří).  
 
 
Hospodaření EL za rok 2014 
 
Příjmy EL: 2.229.321,58,- Kč 
Výdaje EL: 2.085.549,19,- Kč 
Výsledek hospodaření EL v roce 2014:  143.772,39,- Kč  
 
Stav účtů EL k 31.12. 2014  
Zůstatek celkem: 582.630,61,- Kč 
 
Pohledávky EL:  
 
Nezaplacené faktury k 31.12.14 – dodavatelé 321 
Přijaté: celkem 21.152,- Kč (faktury se splatností v roce 2014) 
 
Nezaplacené faktury k 31.12.14 – odběratelé 311 
Vydané: celkem 3.762,50,- Kč (faktury za kulturní pasy se splatností v roce 2014) 
 
Inventarizaci majetku a cenin provedla dne 21.1.2015 Kontrolní komise EL. 
 
 
 
 
v Ústí nad Labem, dne  28.1.2015 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský 
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Přílohy: 
 
Příloha 1 - seznam usnesení Rady Euroregionu Labe schválených v roce 2014 (viz. následující stránka 
zprávy) 
Příloha 2 – seznam projektů zrealizovaných v rámci SFMP EEL  
Příloha 3 – rozsudek Krajského soudu v ÚL – spor s Kindlem  
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Příloha 1 - Usnesení schválená na zasedáních Rady Euroregionu Labe v roce 
2014 
 
126. zasedání Rady EL ze dne 4. března 2014 
Usnesení č. 14/126/01 
Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 125. zasedání Rady EL z 10.12.2013. 
Usnesení č. 14/126/02 
Rada EL schvaluje termín a místo konání XXIV. Sněmu EL a to čtvrtek 10.4.2014, od 10.00 hodin, na 
Krajském úřadu Ústeckého kraje nebo na Magistrátu města Ústí nad Labem dle obsazenosti sálů.  
Usnesení č. 14/126/03 
Rada EL bere na vědomí Výroční zprávu EL za rok 2013 s uvedeným doplněním a doporučuje Sněmu 
EL její schválení. 
Usnesení č. 14/126/04 
Rada EL bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2013 a doporučuje Sněmu EL její 
schválení.  
Usnesení č. 14/126/05 
Rada EL bere na vědomí Plán činnosti EL na rok 2014 s uvedeným doplněním a doporučuje Sněmu 
EL jeho schválení.   
Usnesení č. 14/126/06 
Rada EL bere na vědomí návrh rozpočtu EL na rok 2014 a doporučuje Sněmu EL jeho schválení.  
Usnesení č. 14/126/07 
Rada EL bere na vědomí návrh členského příspěvku na rok 2015 ve výši 3,- Kč na osobu a doporučuje 
Sněmu EL uvedený návrh schválit. 
Usnesení č. 14/126/08 
Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP EEL.   
Usnesení č. 14/126/09 
Rada EL bere na vědomí informaci o vystoupení obce Lovečkovice z DSO EL k 31.12.2013. 
Usnesení č. 14/126/10 
Rada EL schvaluje program XXIV. Sněmu EL včetně bodu „doplňujících voleb do Rady EL a Kontrolní 
komise EL“.  
Usnesení č. 14/126/11 
Rada EL bere na vědomí informaci Jana Szántó o rezignaci na člena Rady EL k 6. 2. 2014. 
Usnesení č. 14/126/12 
Rada EL pověřuje Otu Neubauera k podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost, která bude 
uzavřena dne 6.3.2014 mezi Euroregionem Labe a Ústeckým krajem.  
 
127. zasedání Rady EL ze dne 14. října 2014 
Usnesení č. 14/127/01 
Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 125. zasedání Rady EL ze 4.3.2014. 
Usnesení č. 14/127/02 
Rada EL bere na vědomí stav hospodaření EL k měsíci září 2014.  
Usnesení č. 14/127/03 
Rada EL ukládá sekretariátu EL, aby na příští zasedání Rady EL připravil inventuru personálního 
obsazení Odborných pracovních skupin EL.  
Usnesení č. 14/127/04 
Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP EEL. 
Usnesení č. 14/127/05 
Rada EL ukládá řediteli EL sjednání schůzky s hejtmanem ÚK za účelem nominace zástupce ÚK 
v Radě EL.  
Usnesení č. 14/127/06 
Rada EL schvaluje termín zasedání Sněmu EL a to 17.2.2015.  
Usnesení č. 14/127/07 
Rada EL schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2015 na období do doby schválení rozpočtu na rok 
2015 – nejpozději však do června 2015 - a to v objemu 1/12 ročního objemu roku 2014 měsíčně. Toto 
opatření se netýká již probíhajících projektů či nově uzavřených dotačních titulů. Takové projekty se 
mohou realizovat pouze se schválením Rady EL. 


	Výroční zpráva dobrovolného svazku obcí
	Euroregion Labe za rok 2014
	Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v současné době platné ve znění stanov přijatých na XXIII. Sněmu EL konaného v roce 2013.
	Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2014

	19.3., 24.9.
	25.3., 15.10.
	6.11.
	2.7., 13.11.
	4.6.
	Hospodaření EL za rok 2014
	Stav účtů EL k 31.12. 2014
	Nezaplacené faktury k 31.12.14 – dodavatelé 321
	Nezaplacené faktury k 31.12.14 – odběratelé 311





 


 


34C 156/2010-134 
   


 
ČESKÁ REPUBLIKA 


 
ROZSUDEK  


JMÉNEM REPUBLIKY 


Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Derflem ve věci 
žalobce: Richard K i n d l , nar. 16.2.1942, bytem Nerudova 236/4, Děčín, zastoupen JUDr. 
Tomášem Dobřichovským, Ph.D., advokátem se sídlem Dlouhá 13, Praha 1 proti žalovanému: 
Euroregion Labe, svazek obcí, se sídlem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, IČ: 
44225946, zastoupen JUDr. Radkou Procházkovou, advokátkou se sídlem Masarykova 43, 
Ústí nad Labem, o částku 220.500,- Kč s příslušenstvím, t a k t o :  


 
 


I. Zamítá se žaloba, aby žalovanému bylo uloženo zaplatit žalobci částku 
220.500,- Kč se zákonným úrokem z prodlení od 20. 3. 2008 do zaplacení. 


 
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 149.387,-


Kč, k rukám zástupkyně JUDr. Radky Procházkové, advokátky, do 3 dnů od 
právní moci rozsudku. 


 
 


O d ů v o d n ě n í :  
 
 
 Žalobce se domáhal po žalovaném zaplacení částky 220.500,- Kč s příslušenstvím s 
tím, že ze strany žalovaného došlo k zásahu do autorských práv žalobce, neboť žalovaný 
neoprávněně použil autorská díla žalobce – diapozitivy, aniž by k tomu měl uzavřenu licenční 
smlouvu s žalobcem. Jednalo se o 31 kusů diapozitivů z oblasti Děčínska a Litoměřicka 
vytvořených žalobcem. Užití díla žalobce spočívalo v tom, že žalovaný byl vydavatelem 
tištěného turistického průvodce Euroregionem Labe pro Litoměřicko a Děčínsko, ve kterém 
byly použity předmětné diapozitivy žalobce a dále žalovaný umístil na své webové stránky 
www.euroregion-labe.cz elektronickou verzi těchto tištěných průvodců, tedy sděloval 
autorská díla žalobce veřejnosti, to vše bez souhlasu žalobce. Tímto vznikla žalobci škoda ve 
formě ušlého zisku ve výši 73.500,- Kč a dále došlo k bezdůvodnému obohacení žalovaného 
na úkor žalobce ve výši dvojnásobku obvyklé licenční odměny, tedy ve výši 147.000,- Kč, 
když podle žalobce obvyklá licenční odměna činila za 31 kusů diapozitivů částku 73.500,- 
Kč. 
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 Žalovaný od počátku řízení navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že ve věci není pasivně 
legitimován. Žalovaný neužil žádným způsobem autorská díla žalobce. Pokud jde o turistické 
průvodce Euroregionem Labem Děčínsko a Litoměřicko, byla jejich zhotovitelem a 
vydavatelem PrintActive s.r.o., která dle svého vyjádření řešila i autorská práva s žalobcem, 
uzavřela s ním licenční smlouvu a zaplatila žalobci licenční odměnu. Žalovaný nebyl 
zhotovitelem ani vydavatelem předmětné brožury, nemůže nést odpovědnost za případný 
zásah do autorských práv žalobce. Pokud jde o internetové stránky www.euroregion-labe.cz, 
nejednalo se o internetové stránky, které by patřily žalovanému, nebyly ani vytvořeny 
žalovaným, tyto záležitosti rovněž zajišťovala PrintActive s.r.o. Navíc uplatnil žalovaný i 
námitku promlčení nároku žalobce s tím, že uplynula subjektivní dvouletá i objektivní tříletá 
promlčecí doba.  
 
 Soud ve věci již jednou rozhodl, a to rozsudkem č.j. 34C 156/2010-55 ze dne 
12.11.2010, kterým byla žaloba zamítnuta s ohledem na nedostatečná žalobní tvrzení a 
důkazy žalobce. V odvolacím řízení však byl rozsudek zrušen usnesením Vrchního soudu 
v Praze č.j. 1Co 171/2011-85 ze dne 6.3.2012 z důvodu, že soud prvního stupně si 
nedostatečně ujasnil základní skutková tvrzení, přičemž žalobní tvrzení žalobce byla 
dostatečná k posouzení věci a tudíž rozsudek soudu prvního stupně byl zrušen a věc mu byla 
vrácena k dalšímu řízení. 
 
 Soud následně postupoval dle pokynů odvolacího soudu a při svém rozhodnutí 
vycházel z provedených důkazů, a to listinných a rovněž výpovědí účastníků a svědků.  
 
 Pokud jde o právní subjektivitu a postavení účastníků, považuje soud za prokázané, že 
žalobce jakožto fyzická osoba se zabýval v rámci své podnikatelské činnosti fotografickými 
službami, což vyplývá z živnostenského listu vydaného Okresním živnostenským úřadem 
v Děčíně dne 18.4.2001. Co se týče žalovaného, jak vyplývá z výpisu registru ARES, tento je 
svazkem obcí vzniklým 21.8.1992. Je zřejmé, že se jedná o zájmové sdružení právnických 
osob ve smyslu § 20f občanského zákoníku, přičemž tento svazek obcí byl vytvořen dle § 20a 
a násl. zák. č. 367/1990 Sb. o obcích.  
 
 Soud považuje za prokázanou skutečnost, že žalobce byl autorem 31 kusů fotografií -  
diapozitivů z oblasti Děčínska a Litoměřicka vyjmenovaných v žalobě. Uvedená skutečnost je 
prokázána výpovědí žalobce, doložením originálů diapozitivů a nakonec i v tištěných 
průvodcích je uveden žalobce jako autor fotografií. 
 
 Pokud jde o tištěné průvodce Euroregionem Labe pro Litoměřicko a Děčínsko, které 
měl soud k dispozici, považuje soud za prokázané, že oba průvodci mají stejnou formu a 
úpravu. V průvodci pro Děčínsko bylo obsaženo 29 kusů fotografií pořízených žalobcem a 
v průvodci pro Litoměřicko pouze 2 kusy těchto fotografií, což odpovídá žalobním tvrzením. 
Na předposlední straně tištěných průvodců dole je uveden žalobce jako autor některých 
fotografií a dále u průvodce pro Litoměřicko je uvedeno sazba: Print Active s.r.o a v případě 
průvodce pro Děčínsko sazba a lito PrintActive s.r.o. Zároveň jsou zde uvedeny odkazy na 
informační centra regionu, a to Městské informační centrum Litoměřice, Regionální 
informační středisko při Okresní knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích a dále informační 
střediska v Roudnici nad Labem, Štětí a Terezíně, včetně adres a dalších kontaktních údajů.  
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Na poslední straně tištěných průvodců je uvedeno jméno žalovaného Euroregion Labe, adresa 
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem a dále telefonní číslo, e-mailová adresa a internetová 
stránka www.euroregion-labe.cz. Zároveň je zde uveden i DELITEUS – svaz cestovního 
ruchu s adresou, telefonním číslem, e-mailem a internetovou stránkou.  
 
 Pokud jde o náklad, v jakém byli průvodci vydáni, považuje soud za prokázané, že 
každý z průvodců má náklad 8.000 výtisků, z nichž polovina byla v češtině a polovina 
v němčině, přičemž byli k dispozici zadarmo jak na sekretariátu Euroregionu Labe na 
ústeckém magistrátu v množství asi 30 kusů, tak i v informačních střediscích měst a obcí 
prezentovaných okresů. Část nákladu byla k dispozici Svazu cestovních ruchu DELITEUS a 
další část byla umístěna v Muzeu v Ústí nad Labem, což domluvil ředitel svazu DELITEUS a 
odtud si mohla brát jednotlivá informační centra tyto průvodce. Tyto skutečnosti byly zjištěny 
ze zprávy umístěné na internetových stránkách www.euroregion-labe.cz dne 30.8.2001 
s názvem „Průvodce česko-německým pohraničím“, jejímž autorem byl ředitel žalovaného 
Vladimír Lipský a dále z výpovědi ředitele Vladimíra Lipského v rámci soudního řízení. 
Výpověď ředitele žalovaného Vladimíra Lipského hodnotil soud s přihlédnutím k tomu, že se 
jedná o představitele žalovaného, tedy soud bral v úvahu, že může být zainteresován na 
výsledku řízení. Soud poučil Vladimíra Lipského jako svědka, přičemž však vyšlo najevo, že 
tento je dle svého vyjádření statutárním orgánem žalovaného pro věci pracovněprávní a tudíž 
bylo sporné, zda ho lze vyslýchat jako svědka či jako účastníka řízení ve smyslu § 126a o.s.ř. 
a § 131 o.s.ř., přičemž podstatné je to, že soud bral při hodnocení jeho výpovědi do úvahy 
specifické postavení Vladimíra Lipského jako ředitele žalovaného. Výpověď Vladimíra 
Lipského se soudu jevila věrohodná, neboť je v souladu s ostatními provedenými důkazy, jak 
bude podrobněji popsáno níže. Výpověď žalovaného jako účastníka řízení navrhli v podstatě 
oba účastníci, a to žalobce již v žalobě a žalovaný dodatečně. 
 
 Co se týče žalobcem tvrzeného rozšiřování průvodců Euroregionem Labe žalovaným, 
považuje soud za prokázané na základě výpovědi Vladimíra Lipského, že žalovaný dostal 
k dispozici v roce 2001 30 kusů průvodců, které měl na sekretariátu a případný návštěvník si 
je mohl vzít. Takto byly rozšiřovány průvodci v roce 2001.  
 
 Soud měl k dispozici výtisky internetových stránek www.euregion-labe.cz pořízené 
žalobcem v únoru a březnu 2008 a to konkrétně již výše zmiňovanou zprávu ze dne 30.8.2001 
ohledně průvodce českoněmeckým pohraničím, dále zprávu z 4.1.2002 s názvem „Deliteus se 
představuje na veletrhu v Německu“, kde je uvedeno, že v Německu bude představen nový 
katalog cestovního ruchu Euroregionu Labe, který obsahuje velké množství informací ze čtyř 
okresů. Jde o regiony sdružené ve Svazu cestovního ruchu DELITEUS. Mezinárodní veletrh 
cestovního ruchu se konal od pátku 4.1.2002.  
 
 Žalobce rovněž doložil výtisky ze stránky www.euroregion-labe.cz, kde byly 
zachyceny některé jeho fotografie a dále předložil CD disk s 18 fotografiemi, k čemuž dodal i 
přílohu v podobě komentáře k CD disku. Na základě těchto důkazů má soud za prokázané, že 
fotografie pořízené žalobcem v počtu 31 kusů, tak jak jsou uvedeny v žalobě, byly umístěny 
po přesně nezjištěnou dobu (viz níže) na uvedené internetové stránce www.euroregion-
labe.cz. 
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 Soud má za prokázané, že internetová prezentace www.euroregion-labe.cz byla 
spuštěna od září 2001 společností WebActive s.r.o., jak vyplývá z internetové zprávy ze dne 
10.6.2001, předložené žalobcem, stažené ze stránky www.webactive.cz, kde se uvádí, že 
společnost WebActive s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na výrobu www stránek pro 
Euroregion Labe a že nový web v hodnotě cca 10.000,-EUR bude spuštěn od září 2001 na 
uvedené adrese.  
 
 Pokud jde o bližší okolnosti ohledně tištěných průvodců a webové prezentace, 
vycházel soud z listinných důkazů předložených žalobcem a rovněž z výpovědi Vladimíra 
Lipského a svědka Jiřího Stibora, obchodního ředitele PrintActive s.r.o. Ze zprávy na 
www.euroregion-labe.cz ze dne 17.8.2001 s názvem „Připravují nového průvodce“, bylo 
zjištěno, že se zde uvádí, že dalším velkým projektem Euroregionu Labe se stane vydání 
unikátního turistického průvodce po Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a části Děčínského 
okresu. Jde o největší akci, která kdy byla financována z fondu malých projektů programu 
Fahre. Dále je ve zprávě uvedeno, že podle ředitele Euroregionu Labe Vladimíra Lipského je 
celá akce připravena ve spolupráci se Svazem cestovního ruchu – DELITEUS  a že ve finále 
půjde o vydání čtyř až pěti brožur, na které se těší turisté.  
 
        Dále má soud za prokázanou skutečnost, že vydavatelem tištěných průvodců byla 
společnost PrintActive s.r.o., což vyplývá nejen z výpovědí Vladimíra Lipského a Jiřího 
Stibora, nýbrž v samotných tištěných průvodcích je uvedeno na předposlední straně, že sazbu, 
resp. litografii prováděla společnost PrintActive s.r.o. Vladimír Lipský a Jiří Stibor ve svých 
výpovědích podrobně popsali, jaké byly smluvní vztahy mezi jednotlivými subjekty. Soud 
vzal v úvahu při hodnocení výpovědi Jiřího Stibora, že tento je obchodním ředitelem 
společnosti PrintActive s.r.o.  a provizním prodejcem společnosti WebActive s.r.o., tudíž se 
ho tímto způsobem může věc dotýkat. Na druhé straně je však zřejmé, že nároky žalobce 
týkající se tištěných průvodců z roku 2001 jsou ve vztahu k uvedeným společnostem 
promlčené a svědek Jiří Stibor tudíž by nemusel mít obavu z toho, že by případně nároky 
žalobce mohl vymáhat po firmě PrintActive s.r.o. respektive WebActive s.r.o. Výpověď Jiřího 
Stibora byla v souladu s tím, co uváděl ve své výpovědi Vladimír Lipský a v podstatě obě 
výpovědi odpovídaly i ostatním důkazům, které byly provedeny. Určitou nesrovnalost lze 
spatřovat pouze v tom, že na rozdíl od výpovědi svědka Stibora žalobce popíral, že by došlo 
k uzavření licenční smlouvy a že by dostal řádně zaplaceno za poskytnutí fotografií pro 
tištěné průvodce a webovou prezentaci. 
 
 Na základě výpovědi Jiřího Stibora a Vladimíra Lipského má soud za prokázané, že 
projekt tištěných průvodců vytvořil žalovaný. Tento se také podílel na financování projektu 
spolu se Svazem cestovního ruchu DELITEUS v rozsahu dohromady 10%, přičemž zbytek 
ceny byl hrazen z fondu Phare Evropské unie. Žalovaný dostal v dubnu 2001 informaci od 
Regionální rozvojové agentury v Mostě, že projekt byl schválen a budou na něj uvolněny 
peníze, avšak vzhledem k tomu, že cena projektu přesahovala 10.000,-EUR pokračovala 
v projektu a jeho realizaci prováděla již Regionální rozvojová agentura Most, která provedla 
výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma PrintActive s.r.o., se kterou byla uzavřena smlouva 
na realizaci tištěných průvodců a co se týče webové prezentace, tuto zajišťovala společnost 
WebActive s.r.o., která vyhrála ve výběrovém řízení, jak vyplývá rovněž z výše citované 
zprávy uveřejněné na www.euroregion-labe.cz. Z výpovědí Vladimíra Lipského a Jiřího 
Stibora vyplývá, že úloha žalovaného spočívala pouze v tom, že předtím než společnost 
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WebActive s.r.o. spustila internetovou prezentaci na stránce www.euroregion-labe.cz, musela 
si vyžádat souhlas žalovaného, což vyplývalo ze smlouvy uzavřené mezi RRA Most a 
společností Web Active s.r.o. 
 
 Soud má rovněž za prokázanou skutečnost, že žalobce poskytl předmětné diapozitivy 
společnosti PrintActive s.r.o., za což dostal zaplacenu zálohu ve výši 6.000,- Kč, což uváděl 
sám žalobce, přičemž následný vývoj událostí byl sporný, když žalobce popíral, že by došlo 
k uzavření licenční smlouvy, zatímco dle výpovědi svědka Jiřího Stibora tato licenční 
smlouva uzavřena byla a žalobce kromě zálohy dostal zaplacen i doplatek ceny v rozsahu 
500,- Kč za fotografii, na čemž se dohodli. Soud v tomto směru nechce činit nějaké 
kategorické závěry, když listinné důkazy jako licenční smlouva, doklady o zaplacení licenční 
odměny žalobci nebyly předloženy. Na druhé straně výpověď svědka Jiřího Stibora se jevila 
soudu věrohodná a s ohledem na rozporná a zmatečná tvrzení žalobce v předchozím řízení má 
soud i pochybnosti o věrohodnosti tvrzení žalobce, že nedošlo k uzavření licenční smlouvy 
s PrintActive s.r.o. Žalobce vícekrát měnil svá žalobní tvrzení, kdy v některých případech 
uváděl, že se společností PrintActive s.r.o. nejednal vůbec, jindy uváděl, že s nimi jednal, ale 
nedostal zaplaceno, posléze zase uváděl, že obdržel zálohu 6.000,- Kč a při soudním jednání 
dne 12.11.2010 uváděl, že diapozitivy dal k dispozici společnosti PrintActive s.r.o., aby je 
oskenovala a použila do tištěného průvodce, že v tom žádný problém nebyl a zásah do 
autorských práv spatřoval pouze v použití diapozitivů na webových stránkách, k čemuž 
žalobce souhlas nedal.  
 
 Pokud jde o postavení Regionální rozvojové agentury v Mostě, soudu je známo 
z úřední činnosti, že se jedná o akciovou společnost s původní obchodní firmou Regionální 
rozvojová agentura, a.s. se sídlem v Mostě, která v současné době působí pod obchodní 
firmou Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s., se sídlem v Ústí nad Labem a má 
prezentaci na stránce www.rra.cz. 
 
 Co se týče vzájemné korespondence a komunikace mezi účastníky před zahájením 
soudního řízení, má soud za prokázané, že žalobce se obrátil na žalovaného již počátkem roku 
2008, když soud měl k dispozici e-mail psaný žalobcem Vladimíru Lipskému dne 7.2.2008, 
ve kterém žalobce uváděl, že po konzultaci s právníkem, specialistou na autorský zákon 
zjistil, že došlo k porušení jeho práv, neboť na webových stránkách Euroregionu Labe jsou 
shodné obrázky s diapozitivy, které jsou v brožuře a následně i na webových stránkách 
děčínského městského úřadu. Poukazoval na porušení autorského zákona a rovněž na to, že 
vina je nejen na straně společnosti PrintActive s.r.o., ale i u žalovaného. Žalobce upozorňoval 
na to, že není žádný amatér, že již byl několikrát okraden o honorář a vždy se uměl bránit a 
dosáhl zadostiučinění. Dále měl soud k dispozici e-mail R. Tomáška adresovaný Vladimíru 
Lipskému ze dne 28.1.2008, ve kterém  R. Tomášek poukazuje na to, že o týden dříve měl 
společně s žalobcem jednání u žalovaného ohledně autorských práv, nabízel mimosoudní 
řešení, na což reagoval Vladimír Lipský e-mailem z 29.1.2008, kde odmítl nastíněnou 
možnost spolupráce při tištění různých materiálů. Z dopisu Vladimíra Lipského žalobci ze 
dne 1.4.2008 bylo zjištěno, že tento poukazoval na předchozí ústní jednání s žalobcem, kde se 
snažil vysvětlit, že odpovědnost za koupi práv k použití fotografií nese zpracovatel, tedy 
společnost PrintActive s.r.o. Poukazoval na to, že při ústním jednání byla žalobci ukázána i 
kopie smlouvy mezi RRA Most a zhotovitelem tištěného materiálu PrintActive s.r.o. z roku 
2001 a že Euroregion Labe v této smlouvě nefiguruje. Sdělil, že kauzu nechá prověřit 
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právníkem. Z e-mailu psaného Vladimírem Lipským žalobci ze dne 17.10.2008 bylo zjištěno, 
že předseda Euroregionu Labe pověřil Vladimíra Lipského vyrovnáním celé záležitosti s tím, 
že je třeba vyjasnit záležitosti s autorstvím fotografií, předložit doklad o originálech a navrhl 
cenu 300,-Kč za fotografii. 
 
 Pokud jde o konkrétní dobu, po kterou byly fotografie žalobce obsažené v průvodcích 
umístěny na webu www.euroregion-labe.cz, považuje soud za prokázané, že fotografie zde 
byly umístěny přibližně od srpna 2001 do první poloviny roku 2008, jak vyplývá z výpovědi 
Vladimíra Lipského a Jiřího Stibora. Sám žalobce sdělil, že fotografie zde byly umístěny ještě 
na počátku roku 2008, kdy zajistil i výtisky z internetových stránek, přičemž soud měl 
k dispozici tyto výtisky z února a března 2008, ale kdy přesně došlo k ukončení sdělování 
veřejnosti ohledně fotografií, nebylo prokázáno, avšak z výpovědi Vladimíra Lipského 
vyplývá, že v průběhu roku 2008 si žalovaný pořídil vlastní webové stránky s adresou 
www.euroregion-elbe-labe.eu. 
 
 Závěr soud o skutkovém stavu je takový, že bylo prokázáno, že žalobce je autorem 31 
kusů fotografií - diapozitivů uváděných v žalobě z oblasti Děčínska a Litoměřicka, přičemž 
tyto fotografie byly použity v tištěných průvodcích Euroregionem Labem pro Děčínsko a 
Litoměřicko v roce 2001 a tito průvodci rovněž byli umístěni na internetové stránce 
www.euroregion-labe.cz od roku 2001 do první poloviny roku 2008. Každý z tištěných 
průvodců vyšel v nákladu 8.000 výtisků, polovina v českém jazyce, polovina v němčině. 
Autorem projektu na výrobu tištěných průvodců a webové prezentace byl žalovaný, avšak 
projekt vůbec neřešil, jaké konkrétní fotografie budou do průvodců použity. To bylo řešeno 
teprve při realizaci projektu Regionální rozvojovou agenturou v Mostě, která provedla 
výběrové řízení, ve kterém zvítězila, pokud jde o tištěné průvodce společnost PrintActive 
s.r.o. a pokud jde o webovou prezentaci společnost WebActive s.r.o. RRA Most jako 
objednatel uzavřela smlouvy s uvedenými dvěma společnostmi, na základě kterých 
PrintActive s.r.o. a WebActive s.r.o. provedly vlastní realizaci projektu, vybraly fotografie a 
vytvořily tištěné průvodce a zajistily umístění těchto průvodců i na internetu. Podle smluv 
mezi RRA Most a uvedenými společnostmi měly tyto společnosti zajistit i vypořádání 
autorskoprávních nároků s ohledem na to, jaká díla do průvodce společnost PrintActive s.r.o. 
vybere. Žalobce poskytl snímky společnosti PrintActive s.r.o. a obdržel zálohu na licenční 
odměnu ve výši 6.000,- Kč. 
 
 Co se týče právního posouzení, zabýval se soud nejdříve otázkou aktivní legitimace 
žalobce v tomto sporu, přičemž dospěl k tomu, že s ohledem na prokázání autorství žalobce 
k diapozitivům uvedeným v žalobě považuje soud za prokázanou jeho aktivní legitimaci 
k ochraně autorskoprávních nároků dle autorského zákona.  
 
 Soud se dále zabýval otázkou, zda ze strany žalovaného došlo k porušení autorských 
práv žalobce. Toto porušení autorských práv bylo spatřováno žalobcem v tom, že v tištěných 
průvodcích Euroregionem Labe pro Litoměřicko a Děčínsko byly bez jeho souhlasu umístěny 
žalobcem pořízené fotografie a dále tito průvodci byli prezentováni i na internetové stránce 
www.euroregion-labe.cz. 
 
 Právo dílo užít je zakotveno v § 12 autorského zákona, přičemž podle odstavce prvého 
autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě 
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samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě 
smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Jiná osoba může dílo užít bez udělení takového 
oprávnění v pouze v případech stanovených tímto zákonem. V § 12 odst. 4 autorského zákona 
jsou demonstrativně uvedeny způsoby užití díla mimo jiné právo na rozšiřování originálu 
nebo rozmnoženiny díla blíže upravené v § 14 autorského zákona a právo na sdělování díla 
veřejnosti v nehmotné podobě blíže upravené v § 18 a násl. autorského zákona. 
 
 Dle názoru soudu žalobce neprokázal, že by ze strany žalovaného došlo k užití díla či 
sdělování díla veřejnosti v nehmotné podobě jakýmkoliv způsobem. 
 
 Pokud jde o tištěné průvodce, z provedeného dokazování jednoznačně vyplynulo, že 
vydavatelem těchto průvodců byla společnost PrintActive s.r.o., na základě smlouvy s RRA 
Most, přičemž žalovaný nebyl účastníkem tohoto smluvního vztahu. Výběr konkrétních 
fotografií záležel zcela na společnosti PrintActive s.r.o., která i měla řešit autorská práva 
autorů, jejichž díla byla v průvodci použita. Vztah žalovaného k tištěným průvodcům spočíval 
pouze v tom, že žalovaný byl autorem projektu vytvoření těchto průvodců, který však 
následně s ohledem na vysokou cenu projektu převzala akciová společnost Regionální 
rozvojová agentura a.s. v Mostě a ta projekt rovněž realizovala, když objednala u společnosti 
PrintActive s.r.o. zhotovení a vydání předmětných tištěných turistických průvodců. Žalovaný 
také finančně přispěl v rozsahu několika procent ceny projektu na realizaci tohoto projektu. 
Uvedené skutečnosti tedy, že žalovaný byl autorem projektu, který však sám o sobě vůbec 
nepočítal se zásahem do autorských práv žalobce a rovněž okolnost, že žalovaný byl uveden i 
se svými kontaktními údaji na poslední straně tištěných průvodců, neprokazují bez dalšího, že 
by žalovaný užil autorská díla žalobce ve smyslu § 12 autorského zákona jakýmkoliv 
způsobem. Je zřejmé, že na tištěných průvodcích jsou kontakty na další subjekty, jako 
DELITEUS – Svaz cestovního ruchu a dále i kontakty na jednotlivá městská informační 
střediska a na předposlední straně je uveden odkaz na společnost PrintActive s.r.o. s odkazem 
na sazbu, resp. litografii. Žalobce poukazoval na to, že za užití díla je třeba považovat i jeho 
rozšiřování ve smyslu § 14 autorského zákona, což je pravda, avšak z provedených důkazů 
vyplývá, že žalovaný dostal k dispozici jen asi 30 kusů výtisků průvodců, které měl umístěny 
v roce 2001 ve svém sekretariátu a s ohledem na množství těchto výtisků považuje soud tuto 
záležitost za zcela zanedbatelnou a bagatelní vzhledem k tomu, že celkem se jednalo o 8.000 
výtisků každého průvodce a tedy soud považuje takovýto zásah do autorských práv žalobce za 
zcela zanedbatelný a navíc promlčený (viz níže). Z provedeného dokazování vyplývá a je 
popsáno shora, že ostatní výtisky byly šířeny v tištěné podobě jinými způsoby a jinými 
subjekty bez přičinění žalovaného, jak je to podrobněji vysvětleno výše.  
 
 Pokud jde o webové stránky www.euroregion-labe.cz, nepovažuje soud za prokázané, 
že by tyto webové stránky patřily žalovanému či byl žalovaný jejich provozovatelem a že by 
žalovaný svým jednáním zasáhl do autorských práv žalobce sdělováním jeho autorských děl 
veřejnosti. Podle § 18 odst. 2 autorského zákona sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 
je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na 
místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.  
 
 Z provedených důkazů jednoznačně vyplývá, že internetové stránky vyrobila 
společnost WebActive s.r.o. na základě smluvního vztahu a objednávky ze strany Regionální 
rozvojové agentury a.s. v Mostě, přičemž úloha žalovaného spočívala pouze v tom, že podle 
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smlouvy mezi RRA Most a společností WebActive s.r.o. měl udělit souhlas s umístěním 
tištěných průvodců v elektronické podobě na předmětném webu. Je zřejmé, že udělení 
souhlasu bylo pouze jednou z podmínek, které musela splnit společnost WebActive s.r.o. a 
rozhodně z toho nelze dovozovat, že by tímto udělením souhlasu žalovaný zasáhl do 
autorských práv žalobce, neboť tím, kdo sděloval díla veřejnosti, byla společnost WebActive 
s.r.o. Ostatně i na spodní straně stránek je uveden odkaz na uvedenou společnost.  
 
 Žalobce poukazoval na to, že v sekci kontaktů na webové stránce www.euroregion-
labe.cz byly uvedeny kontaktní údaje právě žalovaného a že na stránkách se objevovalo i logo 
Euroregionu Labe, z čehož dovozoval, že žalovaný byl provozovatelem předmětných stránek. 
Dle názoru soudu však takováto úvaha není správná. Vzhledem k tomu, že žalovaný od 
počátku namítal, že nebyl vydavatelem tištěných průvodců ani provozovatelem internetových 
stránek, bylo třeba, aby se soud zabýval i těmito okolnostmi, kdo byl vydavatelem tištěných 
průvodců, respektive jaké smluvní vztahy zde byly a kdo byl provozovatelem internetových 
stránek a subjektem, který sděloval díla žalobce veřejnosti. Námitky žalobce, že soud 
nerespektoval právní názor Vrchního soudu v Praze, nepovažuje soud za opodstatněné. 
Z usnesení Vrchního soudu v Praze nevyplývá žádný kategorický právní závěr ohledně toho, 
kdo užil autorská díla žalobce, kdo je odpovědným subjektem, vydavatelem či 
provozovatelem internetových stránek. Vrchní soud v Praze ve svém zrušujícím usnesení 
pouze uvedl, že užití fotografií žalovaným nasvědčuje i údaj o tom, kdo provozuje konkrétní 
webové stránky i o tom, kdo je vydavatel tištěných příruček, v nichž rovněž mělo být dílo 
užito, avšak žádný kategorický právní závěr v tomto směru učiněn nebyl, když naopak z 
rozhodnutí vrchního soudu vyplývá, že je na soudu prvního stupně, aby se soud zabýval tím, 
zda žalobce je autorem užitých fotografií, zda je užil žalovaný, zda k tomu došlo na základě 
licenční smlouvy účastníků a zda tedy vznikl žalovanému neoprávněný majetkový prospěch, 
přičemž soud prvního stupně tímto způsobem postupoval a v potřebném rozsahu řízení 
doplnil. 
 
 Pokud jde o pojem Euroregion Labe je zřejmé, že tento pojem lze chápat dvojím 
způsobem. Jednak lze chápat tento pojem jako vymezení určité územní oblasti a dále lze tento 
pojem chápat jako označení názvu žalovaného. Název tištěných průvodců je „Turistický 
průvodce Euroregionem Labe“, což svědčí jednoznačně o tom, že pojem Euroregion Labe je 
zde chápán v územním smyslu nikoliv ve smyslu instituce žalovaného. Co se týče 
internetových stránek www.euroregion-labe.cz, i v tomto případě je možno chápat pojem 
Euroregion Labe dvojím způsobem, přičemž je zřejmé, že na uvedené stránce byly 
prezentovány jednotlivé přírodní zajímavosti, památky a turistické atrakce v oblasti 
Litoměřicka, respektive Děčínska, což rovněž s ohledem na obsah stránky svědčí o tom, že se 
jedná o prezentaci Euroregionu Labe jako určitého území, přičemž v názvu je i naznačena 
spojitost s Evropskou unií. Z těch podkladů, co má soud k dispozici z internetové stránky 
www.euroregion-labe.cz, dodaných žalobcem, rozhodně nevyplývá, že by se mělo jednat o 
internetovou prezentaci žalovaného jako instituce – svazku obcí. Na tuto skutečnost 
poukazoval ve své výpovědi i ředitel žalovaného. Žalobce tvrdil, že v sekci kontaktů na 
internetové stránce byly uvedeny kontaktní údaje právě žalovaného a že zde bylo i jakési 
logo, k čemuž lze říci, že výtisk internetové stránky s kontakty nebyl žalobcem soudu dodán, 
tudíž soud ho nemá k dispozici a toto tvrzení nepovažuje soud za prokázané, když ředitel 
žalovaného Vladimír Lipský si nepamatoval přesně, zda tam byl uveden v sekci kontaktů 
odkaz na žalovaného, přičemž však dle názoru soudu, i kdyby zde kontakt na žalovaného 
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uveden byl, neznamená to bez dalšího, že by tím bylo prokázáno, že žalovaný byl 
provozovatelem, resp. sdělovatelem a odpovědným subjektem za předmětné internetové 
stránky. Soudu je známo z úřední činnosti, že je zcela běžné, že různé subjekty umisťují na 
své stránky kontakty na spřátelené subjekty a odkazy na další subjekty v rámci spolupráce a 
nelze z toho dovozovat, že by tím byla založena odpovědnost žalovaného za obsah webu a 
zásah do autorských práv. Navíc by bylo i pochopitelné, že na uvedených stránkách by byl 
kontakt právě na žalovaného, když tento byl tvůrcem projektu průvodců a potencionálním 
partnerem pro jednání ohledně turistického rozvoje v oblasti Euroregionu Labe. 
 
             Obdobné stanovisko platí i ohledně loga Euroregionu Labe, které bylo dle tvrzení 
žalobce umístěno na internetových stránkách, když rovněž logo lze chápat jako symbol určité 
instituce nebo jako symbol určité územní oblasti.  
 
 Žalobce podal žalobu na žalovaného zřejmě z toho důvodu, že internetové stránky 
mají shodný název s žalovaným a že snad v sekci kontaktů byl uveden odkaz na žalovaného, a 
navíc žalovaný v minulosti projevil ochotu jednat s žalobcem a vypořádat jeho nároky, jak 
vyplývá z předžalobní korespondence mezi účastníky popsané shora, ostatně i v průběhu 
tohoto soudního řízení žalovaný s žalobcem v tomto směru jednal. Tyto skutečnosti však ani 
ve svém souhrnu neprokazují dle názoru soudu, že by to byl žalovaný, kdo sděloval 
prostřednictvím internetu autorská díla žalobce veřejnosti, když z provedených důkazů jasně 
vyplývá, že se jednalo o činnost společnosti WebActive s.r.o., a to na základě smlouvy s RRA 
Most.  
  
 Na podporu svého právního názoru odkazuje soud na knihu Autorský zákon – 
komentář, autorů Ivo Telec, Pavel Tůma, vydáno ve vydavatelství CH Beck 2007, první 
vydání, edice Velké komentáře, kde v komentáři k § 12 autorského zákona je vymezen pojem 
užití díla a pojem uživatele díla, přičemž dle uvedeného komentáře uživatelem díla je zásadně 
osoba, která svým jednáním na vlastní odpovědnost naplní znaky užití díla ve smyslu 
autorského zákona. V případě výkonu podnikatelské či jiné výdělečné činnosti je uživatelem 
díla zásadně provozovatel služby, při jejímž výkonu (nikoliv však pouze na jejím základě či 
v souvislosti se službou), dochází k naplnění znaků užití díla. Za uživatele díla nelze dle 
komentáře považovat zejména objednatele služby, pouhého poskytovatele zařízení či 
příjemce služby. Dle názoru soudu je zcela nepochybné, že v řízení nebylo prokázáno, že by 
žalovaný byl uživatelem díla ve smyslu zákona i tak jak je uvedeno výše v komentáři, když 
žalovaný ani nebyl objednatelem služby, přičemž ani objednatele služby dle komentáře nelze 
považovat za uživatele díla. V daném případě bylo prokázáno, že uživatelem děl žalobce 
v tištěných průvodcích byla společnost PrintActive s.r.o. a pokud jde o webovou prezentaci, 
byla uživatelem děl společnost WebActive s.r.o. Dle výpovědi Jiřího Stibora pak rovněž byla 
uzavřena licenční smlouva s žalobcem, pokrývající jak užití fotografií v tištěných průvodcích, 
tak i webovou prezentaci, avšak tato licenční smlouva předložena nebyla, přičemž pro 
posouzení nároku to není rozhodující, když ani nebylo prokázáno užití děl žalovaným. 
             Žalobce dále poukazoval na skutečnost, že v minulosti i v průběhu řízení s ním 
žalovaný jednal ohledně uspokojení nároku žalobce na licenční odměnu a z toho žalobce 
dovozoval, že žalovaný de facto uznal svůj závazek vůči žalobci. Dle názoru soudu však 
nelze za dané situace dovodit uznání závazku ze strany žalovaného. Z provedených důkazů 
vyplývá, že žalovaný skutečně jednal s žalobcem a ještě před zahájením jednání mu nabízel 
určitou finanční kompenzaci, avšak ze vzájemné korespondence vyplývá rovněž to, že již 
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před zahájením soudního řízení upozorňoval žalovaný žalobce na to, že odpovědným 
subjektem za případný zásah do autorských práv žalobce není žalovaný, nýbrž PrintActive 
s.r.o. Je zřejmé, že žalovaný projevil v minulosti ochotu a dobrou vůli s žalobcem jednat 
ohledně uspokojení jeho nároků, avšak takovouto ochotu a snahu o vyřešení soudního sporu 
lze interpretovat mnoha různými způsoby (pocit žalovaného jako autora projektu o morální 
spoluzodpovědnosti za vypořádání dotčených nároků žalobce, nedostatečné doklady ohledně 
uzavření licenční smlouvy a zaplacení licenční odměny žalobci, nejistota žalovaného ohledně 
výsledku soudního řízení, atd.) a nemá smysl spekulovat nyní, z jakých důvodů žalovaný 
takto jednal. V každém případě platí, že nelze uznat neexistující závazek (§ 558 obč. zák.) a 
k žádnému uznání dluhu ze strany žalovaného vůči žalobci nedošlo.   
 
 Vzhledem k tomu, že žalobce v průběhu soudního řízení uplatnil řadu výhrad vůči 
procesnímu postupu soudu, právnímu názoru soudu, způsobu vedení řízení a dokazování, kdy 
rovněž vznesl námitku podjatosti, považuje soud za potřebné uvést k věci ještě následující 
skutečnosti. 
 
 Jak již bylo uvedeno výše, v usnesení Vrchního soudu Praze, kterým byl zrušen 
rozsudek soudu prvního stupně, nebyl uveden závazný právní názor ohledně posouzení užití 
děl či odpovědnosti žalovaného, pouze zde byly dány pokyny, jakým způsobem má soud 
prvního stupně v dalším řízení postupovat a na co se zaměřit a soud tímto způsobem 
postupoval. Nelze tedy shledat oprávněnou námitku žalobce, že soud nerespektoval právní 
názor Vrchního soudu v Praze. 
 
 Dále se v řízení vyskytl nesoulad mezi názorem soudu na posuzování obsahu úkonů 
žalobce, když žalobce tvrdil, že jeho jednotlivá podání nepředstavují změnu žaloby, nýbrž 
pouze upřesnění nároku a že tedy soud o tomto ani nemá rozhodovat. Dle názoru soudu se 
však v některých případech o změnu žaloby jednalo a proto také bylo nezbytné o těchto 
návrzích rozhodnout, což bylo učiněno usnesením ze dne 10.1.2014, č.j. 34C 156/2010-127, 
kterým změny žaloby nebyly připuštěny.  
 
 Je zřejmé, že žalobce v původní žalobě uplatnil nárok na zaplacení částky 220.500,- 
Kč s příslušenstvím, který zahrnoval jak nárok na náhradu ušlého zisku, tak i nárok za 
bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé licenční odměny dle § 40 odst. 4 
autorského zákona. Žalobce v žalobě vyjmenoval i jednotlivé diapozitivy, které byly dle jeho 
názoru neoprávněně užity žalovaným a stanovil cenu obvyklé licence, v některých případech 
diapozitivů 2.500,- Kč, v jiných 2.000,- Kč s tím, že jsou mu tyto ceny známy z fotobank 
v České republice. V žalobě žalobce výslovně uvedl, že částka 220.500,- Kč zahrnuje jak 
náhradu ušlého zisku, tak i bezdůvodné obohacení. Výpočet ceny obvyklé licence za všechny 
diapozitivy je obsažen v příloze žaloby, kde bylo vypočteno za 31 kusů diapozitivů celkem 
73.500,- Kč, přičemž jsou zde uváděny jednotlivé diapozitivy ve stejných cenách jako 
v žalobě, tedy 2.500,- Kč, respektive 2.000,- Kč s výjimkou fotografie Naučná stezka Tisá – 
Hřib, kdy v žalobě je uváděna cena 2.500,- Kč, zatímco v příloze pouze 2.000,- Kč, což je 
však zanedbatelné, jinak je zřejmé, že příloha je v souladu se samotnou žalobou, přičemž 
v příloze bylo uvedeno rovněž že žalobce se domáhá práva na náhradu škody ve výši 73.500,- 
Kč a bezdůvodného obohacení ve výši 147.000,- Kč. K tomu je třeba říci, že dle názoru soudu 
žaloba byla podána špatně, což připustil i zástupce žalobce, jak je to zachyceno v protokolu o 
jednání na č.l. 96 ze dne 3.12.2012. V konkrétním případě někdy může dojít k tomu, že lze 
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souběžně uplatňovat ušlý zisk i bezdůvodné obohacení, avšak v tomto případě je zřejmé, že se 
jedná v podstatě o stejný nárok, neboť ušlý zisk má být představován tím, že dle tvrzení 
žalobce s ním nebyla uzavřena licenční smlouva a nedostal zaplacenu odměnu, čímž mu ušel 
zisk a totéž pak je obsaženo v bezdůvodném obohacení, kdy se jedná o dvojnásobek obvyklé 
licenční odměny, tudíž je zřejmé, že nelze uplatňovat současně tyto dva instituty, nýbrž lze se 
domáhat pouze nároku na vydání bezdůvodného obohacení nebo nároku na ušlý zisk. Žalobce 
vymezil i v žalobě konkrétní částky, jaké požaduje za jednotlivé diapozitivy a podle názoru 
soudu se jedná o změnu žaloby, jestliže při soudním jednání dne 3.12.2012 žalobce uváděl, že 
se domáhá pouze bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé licenční odměny a 
to v případě webové prezentace za období tři roky zpětně od podání žaloby, tedy za období od 
15.3.2007 do 15.3.2010 a pokud jde o tištěné průvodce, že by se mělo jednat o jednorázovou 
náhradu. Je zřejmé, že tímto i žalobce měnil výši částek, které požaduje za jednotlivé 
fotografie oproti tomu, co bylo uvedeno v žalobě a jedná se tedy o změnu žaloby. 
 
 Stejně tak se dle názoru soudu jednalo o změnu respektive rozšíření žaloby, když 
žalobce v podání ze dne 25.2.2013 na č.l. 106 navrhl, aby žalovanému byla uložena povinnost 
sdělit soudu časový úsek, po který žalovaný neoprávněně užíval autorská díla žalobce na 
svých webových stránkách, tedy rozsah neoprávněného užití a sdělit údaj o množství 
vydaných tištěných publikací, tedy rozsah neoprávněného užití a to v každé jazykové mutaci. 
Soud se domníval, že se ze strany žalobce jedná o uplatnění nároku tzv. vysvětlovací 
povinnosti strany nezatížené důkazním břemenem, avšak žalobce sdělil, že se jedná o nárok 
na informace dle ustanovení § 40 odst. 1 písm. c/ autorského zákona a poukázal na to, že se 
jedná o běžný žalobní nárok s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2012 
sp.zn. 23Cdo 4407/2011. Při soudním jednání dne 2.8.2013 pak zástupce žalobce k dotazu 
soudu výslovně tvrdil, že o nároku dle § 40 odst. 1 písm. c/ autorského zákona by měl soud 
rozhodnout samostatně usnesením, kterým by žalovanému byla uložena požadovaná 
povinnost. Tento názor zástupce žalobce však soud nepovažuje za správný, neboť i 
z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, na které poukázal zástupce žalobce a rovněž z výše 
citovaného komentáře k autorskému zákonu k § 40 je nepochybné, že právo na informace 
může být uplatněno jako samostatný nárok či vedle jiných nároků v řízení, avšak soud o tom 
musí rozhodovat rozsudkem, nikoliv formou nějakého procesního usnesení, jak si to 
představoval zástupce žalobce. Při soudním jednání dne 2.8.2013 předestřel soud tento svůj 
právní názor účastníkům ohledně změny žaloby s tím, že s ohledem na zásadu hospodárnosti 
zřejmě tato změna nebude moci být připuštěna, neboť soud předpokládal, že již při uvedeném 
jednání bude vynesen rozsudek, což by s ohledem na změnu žaloby rozhodně nepřicházelo 
v úvahu, neboť z praktického hlediska by muselo být nadále postupováno tak, že by soud 
musel rozhodnout částečným rozsudkem o nároku na informace dle § 40 odst. 1 písm. c/ 
autorského zákona a posléze až by takové informace byly poskytnuty, mohl by soud 
pokračovat v řízení dál. 
 
 Dle názoru soudu však takovýto nárok měl žalobce uplatnit před zahájením tohoto 
soudního řízení nebo společně s ostatními nároky v tomto soudním řízení, nikoliv až 
dodatečně, když nastala koncentrace řízení a její účinky by nebyly dotčeny ani při změně 
žaloby dle § 118b odst. 2 o.s.ř. a za dané situace by soud musel stejně takovou žalobu na 
informace zamítnout. K vyhlášení rozsudku při jednání soudu dne 2.8.2013 nakonec nedošlo, 
neboť zástupce žalobce vznesl námitku podjatosti soudce, že vidí opětovně nestandardní 
chování soudu, vyvolávající pochybnosti o nepodjatosti, což shledával v tom, že soud měl 
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jiný názor na posouzení podání žalobce, zda jde o změnu žaloby či nikoliv a zda takové 
změně lze vyhovět či nikoliv. Z uvedených důvodů i s ohledem na délku řízení posléze již 
změna žaloby připuštěna nebyla. 
 
 Soud dále považuje za potřebné vyjádřit se k otázce procesních poučení, která byla 
poskytnuta účastníkům, když žalobce v tomto směru opět shledával nesprávný postup soudu. 
Situace byla taková, že původní žaloba byla zamítnuta, zejména z důvodu nedostatečných 
žalobních tvrzení, kdy žalobce dle názoru soudu dostatečně nevymezil své nároky. Při 
soudním jednání dne 12.11.2010, při kterém byl vynesen rozsudek, se soud tedy nezabýval 
důkazní situací a potřebnými poučeními, nýbrž provedl pouze poučení účastníků ohledně 
koncentrace řízení ze zákona dle § 118b o.s.ř. a ohledně zákazu novot v odvolacím řízení dle 
§ 119a o.s.ř., jak je zachyceno v protokolu. Vzhledem k tomu, že rozsudek soudu prvního 
stupně byl zrušen v odvolacím řízení, bylo nezbytné poskytnout účastníkům prostor 
k doplnění tvrzení a důkazů, což se týkalo zejména žalobce, když soud nepovažoval jeho 
nárok za prokázaný a navíc žalobce uplatňoval námitku, že byl v minulosti nedostatečně 
soudem poučen dle § 118a odst. 3 o.s.ř. ohledně povinnosti označit důkazy k prokázání svého 
nároku, přičemž tuto námitku uplatnil zástupce žalobce při soudním jednání dne 3.12.2012, 
jak vyplývá z protokolu. Soud akceptoval tuto námitku žalobce s tím, že tento nebyl 
dostatečně poučen a proto soudem bylo poskytnuto při soudním jednání dne 4.2.2013 žalobci 
poučení dle § 118a odst. 3 o.s.ř., které skutečnosti nepovažuje soud za prokázané, zároveň 
bylo soudem sděleno, že soud považuje za dostatečně prokázané, že žalobce je autorem 
fotografií specifikovaných v žalobě a dále, že žalovaný užil neoprávněně fotografie 
v tištěných průvodcích a na svých webových stránkách. Za této situace, vzhledem k tomu, že 
v předchozím řízení se účastníkům ze strany soudu takovéhoto poučení o prokázaných a 
neprokázaných skutečnostech nedostalo, považoval soud za nezbytné umožnit oběma 
účastníkům doplnit svá tvrzení a důkazy k věci s ohledem na právní názor soudu tak, aby 
rozsudek ve věci byl předvídatelný pro oba účastníky. Žalovaný ve svém vyjádření 
doručeném soudu 25.2.2013 opětovně poukazoval již na dříve uváděné skutečnosti, že se 
necítí pasivně legitimován a že soud bez dalšího dovozuje, že je vydavatelem, odpovědným 
subjektem či provozovatelem internetových stránek, ačkoliv tomu tak nebylo. Soud po 
zvážení okolností případu a námitek žalovaného dospěl k tomu, že uvedené námitky 
žalovaného jsou opodstatněné a že poučení soudu poskytnuté při předchozím jednání nebylo 
správné v tom bodu, když soud uváděl, že považuje za dostatečně prokázané, že žalovaný užil 
neoprávněně předmětné fotografie v tištěných průvodcích a na svých webových stránkách. Za 
této situace musel soud řešit otázku, jak dále ve věci postupovat tak, aby byly dodrženy 
zásady spravedlivého procesu, aby rozhodnutí pro účastníky bylo předvídatelné, těmto nebyla 
odňata možnost uplatnit významné skutečnosti a důkazy v řízení před soudem. Jednalo se 
přitom o poměrně zásadní změnu právního názoru soudu a soud považoval za správné 
v souladu se zásadou spravedlivého procesu, aby za této situace oběma účastníkům bylo 
poskytnuto dodatečné poučení dle § 118a o.s.ř. a aby měli možnost s ohledem na změněný 
názor soudu uplatnit další skutečnosti a důkazy. Pokud by soud toto nerespektoval a trval na 
koncentraci řízení ke skončení prvního jednání ve věci, tedy ještě před rozhodnutím 
předchozím rozsudkem, znamenalo by to nepochybně dotčení práva účastníků na spravedlivý 
proces, kdy účastníci by neměli možnost reagovat na vývoj situace v soudním řízení a 
uplatňovat důkazy a uvádět další skutečnosti s ohledem na vedení řízení soudem prvního 
stupně. Soud proto v tomto smyslu vypracoval podrobné poučení obsažené na č.l. 109, které 
bylo zasláno oběma zástupcům účastníků, kde soud prezentoval svůj právní názor na věc i 


 


 







Pokračování 13  34C 156/2010 
 


(K.ř.č. 1 - rozsudek) 


ohledně důkazního břemene, otázky promlčení nároku a další skutečnosti tak, aby pro 
účastníky rozhodnutí soudu bylo předvídatelné. Lze souhlasit s žalobcem, že to není 
standardní postup, aby soud v průběhu řízení takto měnil názor, avšak je třeba dodat, že tato 
situace byla do značné míry způsobena předchozími podáními žalobce v rámci doplnění 
žaloby, která byla značně rozporná. Dle názoru soudu uvedeným procesním postupem byly 
zhojeny předchozí nedostatky a oběma účastníkům byla poskytnuta možnost doplnit svá 
žalobní tvrzení a důkazy v dostatečném rozsahu.  
 
            Pro úplnost je na místě uvést, že i kdyby soud provedl pouze důkazy označené 
účastníky nejpozději do skončení prvního soudního jednání (tedy včetně výslechu ředitele 
žalovaného Mgr. Vladimíra Lipského), anebo pokud by soud dodatečně umožnil pouze 
žalobci označit další důkazy k věci, byla by důkazní situace v řízení úplně stejná, jelikož 
žalobce neprokázal užití děl žalovaným, a následně provedené důkazy, byť by byly 
považované za opožděné, nemohly na tomto posouzení věci nic změnit. 
 
 Soud se rovněž zabýval i otázkou promlčení nároku, když žalovaný uplatnil 
z opatrnosti námitku promlčení s tím, že uplynula dvouletá subjektivní a tříletá objektivní 
promlčecí doba. Žalobce poukazoval na to, že v daném případě promlčecí doba je čtyřletá, 
neboť se jedná o obchodněprávní vztah, přičemž poukazoval na odbornou literaturu - článek 
JUDr. Ireny Holcové, avšak nebylo nijak odůvodněno, z jakých důvodů je považován vztah 
mezi účastníky za obchodněprávní, když zástupce žalobce ve svém podání z 25.7.2013 pouze 
uvedl, že nemůže být sporu o tom, že posuzovaná věc je obchodněprávní spor. Dle názoru 
soudu však žalovaný jako svazek obcí není podnikatelským subjektem, jedná se o zájmové 
sdružení právnických osob dle § 20f občanského zákoníku, přičemž tento svazek obcí byl 
vytvořen dle § 20a zák. č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění, přičemž v § 20a odst. 2 
citovaného zákona je uvedeno, že předmětem činnosti svazku mohou být jen pravomoci obce 
uvedené v § 14 odst. 1 písm. n/, e/ a r/, přičemž z uvedeného ustanovení je zřejmé, že se jedná 
o úkoly v oblasti školství, sociální péče, kultury, provozování zařízení sloužících 
k uspokojování potřeb občanů a podobně, nikoliv tedy o podnikatelskou činnost. Z výpisu 
registru ARES ohledně žalovaného je rovněž zřejmé, že žalovaný není podnikatelským 
subjektem. Je tedy nepochybné, že ve vztahu mezi účastníky byl podnikatelem pouze žalobce 
jakožto živnostník.  
 
          Podle § 261 odst. 1 dnes již zrušeného obchodního zákoníku tento zákon upravoval 
závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke 
všem okolnostem, že se týkají podnikatelské činnosti. Podle odstavce druhého touto částí 
zákona se řídí rovněž závazkové vztahy mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a 
podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných 
potřeb. K tomuto účelu se za stát považují i státní organizace, jež nejsou podnikateli při 
uzavírání smluv, z jejichž obsahu vyplývá, že jejich obsahem je uspokojování veřejných 
potřeb. 
 
 Z výše uvedené právní úpravy je zřejmé, že uvedená část obchodního zákoníku 
zahrnující i promlčení práv se uplatní jen ve vztahu mezi podnikateli, případně dalšími 
subjekty zde vymezenými, přičemž žalovaný není podnikatelem ani státem či samosprávnou 
územní jednotkou a tudíž nelze dovozovat, že by se na vztah mezi účastníky měl vztahovat 
právě obchodní zákoník. Je tedy třeba vycházet z toho, že se jedná o vztah občanskoprávní. 
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Právo na náhradu škody v podobě ušlého zisku a rovněž i právo na vydání plnění 
z bezdůvodného obohacení mají shodně upravené promlčecí lhůty dle § 106 a § 107 
občanského zákoníku s tím, že je stanovena dvouletá subjektivní lhůta běžící ode dne, kdy se 
poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá a dále je stanovena objektivní tříletá 
lhůta a jde-li o škodu způsobenou úmyslu, tak desetiletá lhůta ode dne, kdy došlo k události, 
z níž škoda vznikla.  
 
 Mezi účastníky byl spor ohledně objektivní promlčecí doby, kdy žalobce poukazoval 
na to, že se jednalo o úmyslné bezdůvodné obohacení s desetiletou promlčecí dobou, což 
žalovaný popíral, přičemž soud v tomto směru poskytl poučení žalobci v přípise na č.l. 109, 
že důkazní břemeno ohledně prokázání toho, že se jednalo o úmyslné bezdůvodné obohacení, 
nese právě žalobce a nikoliv žalovaný (rozhodnutí NS ČR sp.zn. 25Cdo 3550/2009 ze dne 
28.11.2011). A soud vyzval žalobce k označení důkazů k prokázání úmyslného bezdůvodného 
obohacení.  Žalobce však přes výzvu soudu žádné důkazy neoznačil, namísto toho ve svém 
podání ze dne 25.7.2013 polemizoval s názorem soudu a nadále tvrdil, že žalovaný by měl 
předložit důkaz o tom, že měl důvod se domnívat, že otázka autorských práv je vyřešena, 
avšak žalovaný takový důkaz nepředložil a nakonec k otázce promlčení zaujal zástupce 
žalobce názor, že se řídí obchodním zákoníkem, což soud vysvětlil výše, že takový názor 
nepovažuje za správný. Je tedy třeba vycházet z toho, že promlčecí doba subjektivní byla 
dvouletá a objektivní tříletá, když z provedených důkazů nelze dovodit, že by žalovaný věděl 
o neoprávněném užití autorských děl žalobce a byl s tím srozuměn.  
 
 Pokud jde o tištěné průvodce, bylo prokázáno, že byli vydáni a distribuováni v roce 
2001 a žalovaný měl k dispozici na svém sekretariátu asi 30 kusů těchto výtisků a promlčecí 
dobu je tedy třeba počítat právě od roku 2001, přičemž žaloba byla podána až v roce 2010, 
tudíž je nepochybné, že uplynuly obě promlčecí doby, jak subjektivní, tak i objektivní, když 
z provedených důkazů vyplývá, že žalobce jednal s žalovaným již v lednu 2008 a konzultoval 
věc v té době i s právníkem - odborníkem na autorské právo ohledně svých nároků, 
upozorňoval žalovaného na porušení svých autorských práv. Žalobce tedy již v té době věděl, 
že došlo k bezdůvodnému obohacení a o tom, kdo se na jeho úkor obohatil. Soudu je známa 
judikatura, na kterou poukazoval žalobce, že je třeba zkoumat, nikoliv kdy měl možnost se 
žalobce dozvědět o rozhodných skutečnostech, nýbrž kdy se skutečně dozvěděl o 
bezdůvodném obohacení a o tom, kdo se na jeho úkor obohatil, avšak i s přihlédnutím k této 
judikatuře je nepochybné, že pokud budeme vycházet z toho, že žalobce považoval za 
odpovědný subjekt žalovaného jako vydavatele tištěných průvodců a provozovatele 
internetových stránek, tak tuto skutečnost žalobce nepochybně věděl již v lednu a v únoru 
roku 2008, avšak žalobu k soudu podal až 15.3.2010, tedy uplynula marně dvouletá 
subjektivní promlčecí doba a stejně tak i objektivní tříletá doba, když k použití díla žalobce 
mělo dojít v roce 2001 a žaloba byla podána až po více než devíti letech. Některé údaje ve 
výpovědi žalobce dokonce naznačují, že žalobce věděl o zásahu do svých autorských práv 
ještě dříve, než počátkem roku 2008, avšak jednoznačné důkazy v tomto směru předloženy 
nebyly. Soud vycházel z předžalobní korespondence mezi účastníky, která byla doložena a 
rovněž z výtisků jednotlivých internetových stránek www.euroregion-labe.cz předložených 
žalobcem, když je zřejmé, že tyto výtisky pořídil žalobce v únoru a začátkem března roku 
2008, tedy více než dva roky před zahájením řízení a muselo mu být tedy zcela zřejmé, že se 
jedná o bezdůvodné obohacení žalovaného. Není přitom potřeba, aby žalobce měl v ruce 
všechny důkazy prokazující výši nároku a podobně, to ostatně dosud ani nemá k dispozici 
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žalobce v tomto soudním řízení, kdy pouze navrhoval zpracování znaleckého posudku, aniž 
by sám uváděl výši nároku, ačkoliv v původní žalobě tento svůj nárok přesně specifikoval a 
uváděl konkrétní ceny licencí za jednotlivé fotografie. Soud je tedy přesvědčen, že co se týče 
vytištěných průvodců, uplynuly obě promlčecí doby, jak v případě nároku na ušlý zisk, tak i 
bezdůvodné obohacení. 
 
 Co se týče webové prezentace, promlčecí doby ohledně ušlého zisku a bezdůvodné 
obohacení jsou stejné dle § 106 a § 107 o.s.ř., přičemž dle názoru soudu již počátkem roku 
2008 věděl žalobce o zásahu do svých autorských práv i komunikoval s žalovaným, byl mu 
znám obsah webových stránek www.euroregion-labe.cz a tudíž za nepromlčené by bylo 
možné považovat pouze nárok žalobce na vydání bezdůvodného obohacení za období dva 
roky zpětně před podáním žaloby, tedy od 15.3.2008 do 15.3.2010, neboť je třeba vycházet 
z toho, že uplynutím dvouleté subjektivní lhůty se nárok stal promlčený a nelze ho přiznat 
v důsledku námitky promlčení. Nutno však podotknout, že ani není prokázáno, že by 
v uvedeném období od 15.3.2008 do 15.3.2010 ještě byla v provozu předmětná internetová 
stránka, když z provedeného dokazování vyplynulo, že právě někdy v první polovině roku 
2008 došlo k ukončení provozu internetové stránky www.euroregion-labe.cz, tedy došlo i 
k ukončení sdělování děl žalobce veřejnosti. 
 
 Je třeba uvést, že uvedené rozbory týkající se promlčení a posouzení námitky 
promlčení jsou v podstatě teoretického charakteru, jelikož nebylo v řízení prokázáno, že by 
vůbec ze strany žalovaného došlo k užití děl žalobce, ke škodě na majetku žalobce a 
k bezdůvodnému obohacení žalovaného na úkor žalobce. Uvedené skutečnosti jsou uváděny 
pro úplnost s ohledem na komplexnost právního posouzení ze strany soudu.  
 
 Dále považuje soud za potřebné vyjádřit se k průběhu soudního řízení s ohledem na 
uplatněnou námitku podjatosti vznesenou žalobcem, když Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 
Nco 138/2013-123 ze dne 25.11.2013 rozhodl, že soudce JUDr. Jiří Derfl není vyloučen 
z projednávání a rozhodnutí této věci. Z pohledu soudu prvního stupně bylo řízení od počátku 
značně komplikované především rozpornými žalobními tvrzeními na straně žalobce, což 
vedlo k zamítnutí žaloby v původním řízení. Žalobce dovozoval podjatost soudce vzhledem 
k tomu, že soud zaujímal jiný právní názor na danou věc i na to, jakým způsobem by se mělo 
nadále ubírat dokazování. Zástupce žalobce opakovaně při jednání soudu sděloval, že 
s takovým názorem soudu a postupem v soudním řízení se ještě nikdy nesetkal, přičemž však 
dle názoru soudu se jednalo o standardní soudní řízení, komplikované rozpornými žalobními 
tvrzeními, v důsledku čehož došlo i k nesprávnému poučení účastníků, což soud musel 
napravovat dalším poučením, jak bylo popsáno shora. Soudce JUDr. Jiří Derfl nemá žádný 
vztah k projednávané věci, k účastníkům, ani k zástupcům a postup soudu v řízení ohledně 
poučovací povinnosti, rozhodnutí o změně žaloby a další procesní postup vyplýval čistě 
z právního názoru soudu. Zástupce žalobce však prakticky od počátku pojal podezření o 
podjatosti soudu v důsledku výše uvedených skutečností, což vyvrcholilo vznesenou 
námitkou podjatosti. Pokud jde o poslední jednání ve věci dne 18.4.2014, zástupce žalobce 
opakovaně zasahoval do soudního řízení, aniž by mu bylo dáno slovo, namítal nevhodnost 
otázek kladených soudem svědkům, snažil se dokonce úkolovat soudní zapisovatelku a dávat 
jí pokyny, co z výpovědi svědka má zapsat, aniž mu to bylo soudem povoleno. Soud přerušil 
jednání v 11.20 hodin, aby účastníci měli možnost dojít si na toaletu, přičemž uvedenou 
přestávku využil soud i k tomu, že si četl protokol o jednání, když v přestávce soudního 
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jednání bez vyzvání vstoupil do jednací síně zástupce žalobce a dotazoval se soudce, zda 
pozměňuje protokol, načež mu bylo soudcem vysvětleno, že si protokol pouze čte. Zástupce 
žalobce pak požadoval při pokračování jednání, aby mu byla poskytnuta aktuální verze 
protokolu, byť tento ještě nebyl dokončen. Soud nechtěl vyvolávat konfliktní situaci, proto 
byl protokol poskytnut zástupci žalobce a následně byla poskytnuta zástupci žalobce k jeho 
žádosti doba deseti minut, aby si mohl prostudovat protokol a jednání tedy muselo být 
opětovně přerušeno. Následně zástupce žalobce sdělil, že žádné námitky vůči protokolu nemá 
a navrhl účastnický výslech žalobce a rovněž trval na vypracování znaleckého posudku. Po 
skončení jednání byla zástupcům účastníků předána kopie celého protokolu z jednání a byli 
vyzváni, aby opustili jednací síň, načež všichni odešli, pouze zůstal sedět v jednací síni 
zástupce žalobce, který opětovně několik minut studoval znovu protokol o jednání. Je zřejmé, 
že zástupce žalobce se nedokázal zbavit utkvělé představy o podjatosti soudu v neprospěch 
žalobce, ačkoliv nezbývá na tomto místě než zopakovat, že tato představa je zcela 
nepodložená, respektive vychází pouze z procesního postupu soudu, když soud vychází ze 
svého právního názoru. Takovýchto excesů bylo v průběhu řízení ze strany zástupce žalobce 
vícero, soud zachytil v protokolu jen malou část, a ostatní excesy raději přešel bez komentáře, 
neboť soud nechtěl vyhrocovat již tak dosti vypjatou atmosféru v jednací síni a měl snahu 
skončit věc rozhodnutím ve věci samé tak, aby nemuselo být řízení dále odročováno, když 
soud měl obavu, aby opětovně žalobce neuplatnil námitku podjatosti či jiným způsobem 
nebyla věc komplikována.  
 
 Pokud jde o výhrady žalobce, který poukazoval na dlouhou dobu soudního řízení, je 
zřejmé, že řízení trvalo přibližně čtyři roky. Podle názoru soudu se na této délce řízení 
výraznou měrou podílel právě žalobce a jeho zástupce. V tomto směru je možno opětovně 
poukázat na rozporná žalobní tvrzení, kdy soud musel opakovaně vyzývat žalobce k doplnění 
žalobních tvrzení a důkazů, rovněž i při jednání soudu. Proti předchozímu rozsudku soudu 
podal žalobce prostřednictvím svého zástupce odvolání, které nebylo nijak odůvodněno, a 
následně nový právní zástupce sdělil, že odvolání bude odůvodněno do 15.2.2011 a v tomto 
směru žádal o prodloužení lhůty, přičemž však ani v této lhůtě, kterou si zástupce žalobce sám 
stanovil, doplnění odvolání soudu zasláno nebylo a soud musel vyzývat žalobce k odstranění 
vad odvolání usnesením z 21.3.2011, na které teprve bylo reagováno a vady odvolání 
odstraněny. Dále pak žalobce žádal o odročení jednání nařízeného na 13.8.2012 z důvodu 
mimosoudního jednání účastníků, v důsledku čehož jednání bylo odročeno, dále se žalobce 
nedostavil k soudnímu jednání nařízenému na 11.1.2013 z důvodu, že ho jeho právní zástupce 
zapomněl vyrozumět o termínu jednání a o tom, že má být vyslechnut a jeho účast je nutná. 
Dále žalobce uplatnil námitku podjatosti soudu v podstatě jen z důvodu procesního postupu 
soudu, což muselo být zástupci žalobce zřejmé, že se jedná o bezdůvodnou námitku, neboť 
podle § 14 odst. 4 důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu 
soudce v řízení o projednávané věci. Navíc zástupce žalobce se zavázal doplnit námitku 
podjatosti ve lhůtě 30 dnů s tím, že má dovolenou. Soud proto vyčkával na doplnění námitky, 
avšak bezvýsledně, tato doplněna nebyla. Posléze teprve mohla být věc předložena Vrchnímu 
soudu v Praze k rozhodnutí o námitce podjatosti. Tyto skutečnosti jsou uváděny na 
odůvodnění délky soudního řízení v návaznosti na obstrukce ze strany žalobce, když dle 
názoru soudu se jednalo o standardní řízení, kdy nestandardní bylo pouze chování zástupce 
žalobce. Uvedené nestandardní chování zástupce žalobce vnímal soud jako snahu o 
zpochybnění celého soudního řízení a provedeného dokazování před soudem prvního stupně 
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z důvodu, aby si žalobce zajistil alespoň nějakou argumentaci pro odvolací soud, když 
dostatečné důkazy k prokázání svého nároku neoznačil.  
 
 S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti rozhodl soud o zamítnutí žaloby, 
když nebyla prokázána oprávněnost nároku žalobce na zaplacení ušlého zisku a 
bezdůvodného obohacení v celkové výši 220.500,- Kč a navíc soud shledal, že z velké části je 
nárok promlčen, jak bylo podrobněji popsáno shora.  
 
            Soud nepovažoval za potřebné provádět jakékoli další dokazování navržené žalobcem. 
Tento navrhoval svůj opětovný výslech, avšak výslech účastníka je pouze podpůrným 
důkazem a nelze očekávat, že by na základě doplněné výpovědi žalobce mohly být prokázány 
relevantní skutečnosti, jako užití děl žalovaným, sdělování děl veřejnosti prostřednictvím 
internetu, když k těmto všem okolnostem se již žalobce podrobně vyjadřoval v rámci svého 
výslechu. Pokud jde o navrhovaný znalecký posudek, bylo by v rozporu se zásadou 
hospodárnosti řízení, aby takový posudek za současného stavu byl zpracován, neboť není 
třeba zkoumat výši nároku, jelikož žalobce ani neprokázal oprávněnost svého nároku vůči 
žalovanému co do základu a navíc je nárok ohledně tištěných průvodců promlčen zcela a 
ohledně webové prezentace je nárok promlčen minimálně z velké části. Proto byly důkazní 
návrhy zamítnuty. 
 
 O nákladech řízení rozhodl soud dle § 142 odst. 1 o.s.ř. Soud přiznal úspěšnému 
žalovanému celkem částku 149.387,- Kč. Tato částka zahrnuje dvanáct úkonů právní pomoci 
po 9.220,- Kč, přičemž se jedná o přípravu a převzetí věci, vyjádření žalovaného z 25.8.2010, 
účast na jednání 12.11.2010, vyjádření k odvolání z 12.5.2011, účast na jednání u Vrchního 
soudu v Praze 6.3.2012, účast na jednání 3.12.2012, účast na jednání 4.2.2013, doplnění 
tvrzení v rámci obrany proti žalobě – podání ve věci samé z 25.2.2013, účast na jednání 
2.8.2013 a účast na jednání 18.4.2014, když řízení přesahovalo čtyři hodiny, tudíž přísluší tři 
úkony za toto jednání ve smyslu § 11 odst. 1 písm. g/ advokátního tarifu. Co se týče sazby 
mimosmluvní odměny, vycházel soud z § 7 advokátního tarifu, kdy při ceně předmětu řízení 
220.500,- Kč vychází hodnota jednoho úkonu právní služby na 9.220,- Kč. Soud rovněž 
přiznal k jednotlivým úkonům právní služby dvanáct režijních paušálů po 300,- Kč dle 
advokátního tarifu a dále za ztrátu času, kdy zástupkyně žalovaného se dostavila ke dvěma 
soudním jednáním, která se z důvodů na straně žalobce nekonala, v obou případech polovina 
úkonu po 4.610,- Kč, tedy celková ztráta času 9.220,- Kč dle § 14 odst. 2 advokátního tarifu. 
Jednalo se o soudní jednání dne 13.8.2012, kdy téhož dne byla soudu doručena omluva 
zástupce žalobce, že žádá o odročení jednání s tím, že mezi účastníky probíhá mimosoudní 
jednání, avšak vzhledem k tomu, že omluva byla doručena téhož dne, nemohl soud již 
vyrozumět zástupkyni žalovaného a tato se k soudnímu jednání dne 13.8.2012 dostavila a 
jednání se nekonalo a bylo odročeno na neurčito z důvodu omluvy žalobce. Dále pak se 
jednalo o ztrátu času za jednání dne 11.1.2013, které muselo být rovněž odročeno a to 
z důvodu, že se k němu nedostavil žalobce, ačkoliv tento měl být soudem při jednání 
vyslechnut a při předchozím jednání bylo zástupci žalobce soudem uloženo, aby o termínu 
jednání a nutnosti účasti žalobce vyrozuměl, přičemž toto nebylo splněno a zástupce žalobce 
sdělil, že zapomněl žalobce o jednání informovat. Soud rovněž přiznal 21% DPH ve výši 
25.927,- Kč, tudíž celkové náklady řízení na straně žalovaného činily 149.387,- Kč a v tomto 
rozsahu byly přiznány. 
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Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného 
                vyhotovení rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. 
 
                Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou tímto rozhodnutím, může 
                oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci. 
 
 


V Ústí nad Labem dne 18. dubna 2014 
 
 


 
                       JUDr. Jiří Derfl v. r.    
                         samosoudce 
Za správnost vyhotovení: 
Kateřina Sigmundová, DiS. 
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XXV. Sněm Euroregionu Labe 2015



Výroční zpráva dobrovolného svazku obcí

Euroregion Labe za rok 2014

Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v současné době platné ve znění stanov přijatých na XXIII. Sněmu EL konaného v roce 2013. 

Sídlo svazku obcí Euroregion Labe, kontakty:

Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01  Ústí nad Labem. 


tel.: 475 272 437


e-mail: euroregion-labe@mag-ul.cz

www.euroregion-elbe-labe.eu 


IČO: 44225946


reg. číslo: S-02-92-VV - rozhodnutím č.j. RVV-71/92 ze dne 21.8.1992


Svou činností EL naplňoval  Rámcovou dohodu Euroregionu Elbe/Labe ze dne 24. 6. 1992, v upraveném znění ze dne 23. září 2003, která navazuje na Evropskou dohodu o přeshraniční regionální spolupráci, přijatou Radou Evropy v roce 1980. Na základě této Rámcové dohody EL soustavně spolupracoval se subjekty působícími na území Svobodného státu Sasko (SRN) a účastnil se činnosti dobrovolného společenství Euroregionu Elbe/Labe.


K hlavním úkolům EL, které vyplývají ze stanov, patří podpora rozvoje a spolupráce v oblastech:

· územního a regionálního plánování


· životního prostředí


· hospodářství


· infrastruktury přesahující hranice


· prevence před živelnými pohromami apod.


· dopravy


· cestovního ruchu


· kultury a sportu


· vzájemné setkávání občanů Euroregionu Elbe/Labe.


Pro dosažení tohoto účelu je předmětem činnosti EL:

1) administrace Společného fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (SFMP EEL) Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko Ziel3/CÍL 3


2) posilování vzájemné informovanosti členů a výkonu působnosti EL


3) koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL


4) podpora navazování partnerských vztahů


5) spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení EL


6) příprava, projednávání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených dotčeným orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených účelem založení EL, občanské a odborné veřejnosti  a projednávání těchto stanovisek s adresáty


7) propagace EL


Orgány svazku obcí EL 

1) Sněm EL


2) Rada EL


3) Kontrolní komise EL


4) Předseda a dva místopředsedové EL


5) Ředitel EL


6) Sekretariát EL


7) Smírčí komise EL


ad 1) 

 XXIV. Sněm EL proběhl v roce 2014 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Uskutečnil se dne 10.4.2014 na Magistrátu města Ústí nad Labem. Sněm EL byl plně usnášeníschopný viz. prezenční listina Sněmu EL. 


Sněm EL na svém jednání schválil Výroční zprávu EL za rok 2013, Výroční zprávu Kontrolní komise za rok 2013, Plán činnosti EL na rok 2014, hospodaření EL za rok  2013, rozpočet EL na rok 2014 a dále také výši členského příspěvku EL na rok 2015 a to ve výši 3,- Kč/občan.


Všechny materiály jsou k dispozici na internetových stránkách Euroregionu Labe: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/

ad 2) Rada EL pracovala ve složení:

· předseda EL (zvolen do Rady EL na Sněmu dne 9. 4. 2013)
- Pavel Boček náměstek primátora města Ústí nad Labem (zvolen předsedou EL dne 14.5. 2013 Radou EL)

· první výkonný místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL dne 20. 4.2011)
- Ing. Petr Medáček starosta města Budyně nad Ohří

· druhý místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL dne 20.4.2011)
- Pavel Sinko náměstek primátora města Děčín

· členové rady EL 

Ing. Josef Bíža – Mšené-lázně (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 10.4.2014)

Ivan Vinický – Bystřany (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 10.4.2014)
Ing. Petr Pípal - Dubí (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 9.4.2013)
Karel Vrbický - Benešov nad Ploučnicí

Josef Horáček – Bílina
Ing. Olga Hrebičková - Jílové 
Mgr. Jana Oubrechtová - Trmice
Zdeněk Kutina - Petrovice 


Ing. Miroslav Jemelka - starosta Dolní Poustevny


Činnost Rady EL:


Rada EL se sešla v roce 2014 celkem 2x a to dne  4.3. a 14.10. (seznam usnesení viz. příloha č. 1 na konci zprávy). Všechna usnesení jsou také veřejně přístupná na naši internetových stránkách na adrese www.euroregion-elbe-labe.eu.



Všichni členové Rady EL jsou zároveň členy společné česko-německé Rady Euroregionu Elbe/Labe (Rada EEL) ve smyslu §7 Rámcové dohody o zřízení euroregionu. Rada EEL se sešla dne 25.6.2014 v Děčíně. Hlavním tématem zasedání byl stav přípravy nového plánovacího období 2014-2020 a pokračování projektu SFMP EEL, dále také restrukturalizace OPS EEL. 


Předseda, oba místopředsedové a ředitel EL jsou členy Prezídia EEL. Prezídium EEL se v roce 2014 nesešlo. Důvodem byly komunální volby v Sasku (červen) a také v ČR, kdy nebylo provedeno kompletní jmenování zástupců do Rady EEL, potažmo Prezídia EEL. 


ad 3) Kontrolní komise EL (KK) 

XXIV. Sněm EL rozhodl, že KK bude složená jen ze tří členů. Složení KK bylo zvoleno již XXI. Sněmem EL. KK tedy pracovala v roce 2014 v tomto složení: 


· předseda KK EL – Oto Neubauer zástupce za okres Ústí nad Labem

· Ing. Hana Štejnarová - starostka České Kamenice za okres Děčín

· Mgr. Jiří Šiller - místostarosta města Dubí za okres Teplice. 


Zasedání Kontrolní komise proběhlo v roce 2014 celkem 3x a to ve dnech 23.1., 5.6. a 16.9. 

Kontrolní komise se v souladu se stanovami EL zaměřila především na kontrolu hospodaření EL, dodržování pravidel podle přijatého rozpočtu EL a doporučovala rozpočtové změny EL v případě nesrovnalosti schváleného rozpočtu a skutečnosti. 
 


ad 6) Sekretariát EL 

Sekretariát EL tvořili v roce 2014 celkem 4 pracovníci: 

· ředitel EL Mgr. Vladimír Lipský


· asistentka Veronika Pečená

· finanční manažerka SFMP Cíl 3 Mgr. Jana Rožánková

· projektová manažerka Milada Heinzlová

ad 7) Smírčí komise EL

V roce 2014 nebylo nutné svolat Smírčí komisi EL, z tohoto důvodu nebyla komise ani vytvořena.


Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2014

Tabulka plnění činností podle plánu schváleného Sněmem EL 2014 (krátký přehled): 

		Plán

		Plnění



		Účast na zasedání Monitorovacího výboru Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi  ČR a Svobodným státem Sasko (MV)

		MV je orgán, který schvaluje dotace z Programu Cil 3. V tomto MV je EL jeden ze 13 hlasujících členů české delegace. Za EL jsou hlasujícími členy MV ředitel EL a Ing. Petr Medáček. 


V roce 2014 proběhlo vzhledem ke konci programu Cíl 3 pouze jedno zasedání MV, kde kromě jiného bylo schváleno prodloužení projektu SFMP v EEL až do konce března 2015. 

Jinak byla spuštěna tři oběžná řízení, kde byly schvalovány prodloužení či navýšení finančních prostředku pro probíhající projekty programu Cíl 3.





		Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL

		Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL (SFMP) byl zahájen již v roce 2009. Vedoucím partnerem projektu byla od začátku saská část EEL. Česká část DSO Euroregion Labe (projektový partner) v projektu získal celkovou dotaci 1,5 mil. €. Projekt byl původně schválen do konce roku 2014. V průběhu roku jsme požádali společně se saskou stranou o schválení prodloužení SFMP do konce března 2015. Prodloužení bylo schváleno v oběžném řízení Monitorovacím výborem programu.

Celkem bylo v roce 2014 předloženo ke kontrole vyúčtování CRR 44 projektů českých žadatelů. Projekty českých žadatelů byly v celkové finanční výši 475.000 €, z čehož dotace činila 333.810 €. V roce 2014 bylo vyplaceno celkem 171 tisíc €. Zbývá vyplatit 162 tisíc €. Zdržení vyplácení nezpůsobil EL, ale chyby v tabulkách, které CRR odhalilo teprve koncem programu (!).


Na konci roku 2014 připravil sekretariát informační brožuru o SFMP v EEL. Přehled schválených projektů naleznete v tabulce v samostatné příloze č. 2 této zprávy. 





čerpání ze Společného Fondu Malých Projektů  (SFMP) EEL podle OKRESŮ za 


období 2009-2013


okres Ústí n.L.


28%


okres Děčín


32%


okres Teplice


16%


okres Litoměřice


20%


ostatní


4%




Tabulka čerpání prostředků ze SFMP dle okresů za celé období 2009-2014


		Podle okresů

		počet projektů

		plánované čerpání



		okres Ústí n.L.

		44

		441 412,97 €



		okres Děčín

		52

		488 178,34 €



		okres Teplice

		31

		250 352,21 €



		okres Litoměřice

		33

		308 157,25 €



		ostatní

		6

		60 780,86 €



		Celkem

		166

		1 548 881,63 €





		Podle charakteru

		počet projektů

		plánované čerpání



		EL

		4

		29 221,14 €



		obce a města

		49

		430 414,31 €



		o.s.

		54

		589 282,85 €



		o.p.s.

		12

		91 460,05 €



		MAS

		2

		12 774,00 €



		školská zařízení

		26

		200 638,54 €



		Příspěvkové organ.

		15

		155 473,94 €



		nadace

		1

		8 908,00 €



		ostatní

		3

		30 708,80 €



		Celkem

		166

		1 548 881,63 €





		typy projektů

		počet projektů

		plánované čerpání



		celkem

		166

		1 548 881,63 €



		jednostranně fin. české projekty

		111

		1 138 350,63 €



		projekty s českým LP a německým partnerem

		24

		216 295,46 €



		projekty s německým LP a českým partnerem

		31

		194 235,54 €





		Vícenásobní žadatelé



		žadatel

		celkem projektů

		plánované čerpání



		EL

		4

		29 221,14 €



		Město Dubí

		7

		58 836,92 €



		Město Terezín

		5

		74 149,78 €



		Collegium Bohemicum o.p.s.

		4

		18 657,00 €



		

		

		



		Město Bílina

		4

		50 303,89 €



		ZŠ Dubí 1

		3

		18 745,00 €



		Kontakt 97 o.s.

		2

		28 779,06 €



		RINUK o.s.

		7

		104 237,32 €



		Agentura pro Lípu o.s.

		2

		23 783,87 €



		MAS Labské skály

		2

		12 774,00 €



		UJEP

		9

		58 424,26 €



		Město Lovosice

		6

		40 569,90 €



		Cyklistický klub Slavoj Terezín o.s.

		6

		73 099,99 €



		

		

		



		DKK Č. Kamenice

		5

		67 310,00 €



		o.s.Slunečnice

		3

		27 480,20 €



		Domov důchodců Bystřany

		5

		33 516,81 €



		Město Benešov n.Pl.

		6

		34 816,00 €



		ZŠ Benešov n.Pl.

		4

		39 774,45 €



		ZUŠ Dubí

		3

		8 246,64 €



		TJ Slavoj Severotuk

		3

		37 410,78 €



		Gymnázium Teplice

		2

		14 624,39 €



		SŠ zahr. a zem. Libverda

		3

		42 300,00 €



		Město Dolní Poustevna

		6

		42 141,54 €



		Město Děčín

		2

		30 000,00 €



		České Švýcarsko o.p.s.

		2

		21 211,75 €



		Mozaika o.s.

		2

		20 112,00 €



		Dobrovol.centrum o.s.

		2

		22 616,77 €



		Soukromá podřipská... o.p.s.

		3

		27 373,90 €





		Plán 

		Plnění 



		Zajišťování prezentace regionu 

- Kulturní a sportovní kalendář EEL, Katalog kulturních a sportovních zařízení EEL

- muzeální portál EEL

		Po celý rok 2014 zajišťovali dva redaktoři sběr informací do Kulturního a sportovní kalendář EEL na domovské stránce http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/ . 


Jedná se o dvojjazyčnou aplikaci, která umožňuje rychlé vyhledávání v kalendáři akcí nebo v katalogu zařízení EEL. Do Kalendáře kulturních a sportovních akcí mohli členové EL příp. subjekty z jejich území zařadit své kulturní a sportovní akce. 


V roce 2014 fungoval „Muzeální portál EEL“, který byl průběžně aktualizován. Projekt funguje ve spolupráci s hlavním zemským městem Drážďany. Na portálu je prezentováno 23 institucí z území členů EL, seznam viz. www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu . 



		Internetový portál EEL

		I v roce 2014 EL provozoval Internetový portál EEL, svoji domovskou stránku, který je k dispozici ve 3 jazykových mutacích. Stránky jsou spravovány pracovníky sekretariátu za pomoci redakčního softwaru Webjet. Během roku 2014 navštívilo stránky kolem 100 tisíc návštěvníků. Nejvíce návštěvníků bylo tradičně z Čech a Německa, dále také návštěvníci z USA, Francie či Španělska. 



		Kulturní pas EEL

		I v roce 2014 vyjednal EEL se saskými institucemi možnost slev pro české návštěvníky při návštěvě 69 institucí. V roce 2014 se prodalo 948 ks pasů (více informací o pasu viz. http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas). 

Pas byl distribuován do informačních center a jiných zařízení po celém Ústeckém kraji, případně může být zaslán poštou kamkoliv. Cena jednoho ks je 30,- Kč. 








Koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL

K hlavním úkolům EL patří podpora rozvoje a spolupráce v oblastech územního a regionálního plánování, zachovávání a zlepšování životního prostředí, rozvoje hospodářství a vyrovnání resp. růstu životní úrovně, výstavby a přizpůsobení infrastruktury přesahující státní hranice, prevence před živelnými pohromami, haváriemi, požáry, přeshraniční osobní dopravy, turistiky a sportu, kulturní výměny a péče o kulturní dědictví, humanitní, sociální a vzdělávací spolupráce, vzájemného setkávání občanů.


1.1 Odborné pracovní skupiny (OPS) Euroregionu Elbe/Labe


V Euroregionu Elbe/Labe z rozhodnutí Rady Euroregionu Elbe/Labe pracuje šest odborných pracovních skupin (OPS regionální a hospodářský rozvoj, OPS doprava, OPS cestovní ruch, OPS ochrana životního prostředí,  OPS kultura, vzdělání a sport, OPS havárie a ochrana před katastrofami).



Skupiny na svých zasedáních řeší odborné problémy v rámci jednotlivých činností euroregionu, zabývají se vypracováním návrhů a doporučení, které jsou předkládány orgánům euroregionu a komunálním sdružením k rozhodnutí. Členové skupin jsou jak zvolení zástupci sdružení, tak i odborníci ze všech výše jmenovaných oblastí.


Podstata této spolupráce spočívá ve vzájemné podpoře aktivit připravovaných k realizaci v jednotlivých částech euroregionu a ve společné realizaci euroregionálních projektů.



Zástupci EEL informovali na všech schůzkách o schválených a také připravovaných projektech v rámci Programu Cíl 3 a SFMP EEL.  


Harmonogram schůzek OPS 2014:


		19.3., 24.9.

		OPS kultura, vzdělání a sport



		25.3., 15.10.

		OPS cestovní ruch



		6.11.

		OPS ochrana životního prostředí



		2.7., 13.11.

		OPS regionální a hospodářský rozvoj



		4.6.

		Konference ko-předsedů OPS





V průběhu roku byla na Radě EEL zahájena jednání o jednotlivých OPS na téma restrukturalizace OPS a zvýšení jejich efektivity. Bylo konstatováno, že v posledních letech sloužily odborné skupiny hlavně k výměně zkušeností a aktuálních vývojových trendů. Význam tohoto aspektu se nemůže podceňovat. V diskusích se také ukázalo, že významný počet účastníků v tom ale nevidí tak zásadní přínos, aby tomu obětovali nezbytný čas. 


Padly návrhy, jak zvýšit význam odborných pracovních skupin dvěma způsoby: 1) při realizaci vlastních projektů, 2) užší zapojení OPS do hodnocení projektových žádostí velkých a malých projektů programu přeshraniční spolupráce.


K návrhu realizace vlastních projektů OPS bylo schváleno jak poskytnutí organizační podpory ze strany příslušných jednatelství EEL, tak poskytnutí „vlastních“ finančních prostředků na případné projekty (zatím ze saské strany). U přeshraničních projektů bude o odpovídajících projektových návrzích a finančních prostředcích rozhodnuto Radou EEL, případně Prezídiem EEL. Důležitými kritérii při hodnocení návrhů by měly být např. udržitelnost, podpora pozitivního regionálního rozvoje a úzké regionální spolupráce, popř. přeshraniční efekt nebo možnosti získání finančních prostředků třetích stran.


Navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí

Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen)

Euroregion Labe byl od roku 1993 členem Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) se sídlem v Gronau. Vzhledem k finančním potížím byl v roce 2010 změněn status plnoprávného člena na člena přidruženého bez možnosti hlasování na valné hromadě a povinnosti platit příspěvky. Orgány AGEG jsou Prezídium a Valná hromada. EEL zastupovali na Prezídiu předseda saské části EEL. V roce 2014 jsme byli informováni sekretariátem AGEG v Gronau, že přidružený status člena nemůže být trvalým stavem. 


Situace členství v ostatních euroregionech v ČR byla v roce 2014 velmi rozdílná. Polovina euroregionů není členy vůbec. Možná je i varianta, ke které vzhledem k finanční situaci EL směřujeme, že saský partner zůstane členem a EL nikoliv.

Spolupráce Ústeckého kraje a EL

V roce 2014 Rada ÚK schválila finanční příspěvek ve výši 200.000 Kč na podporu činnosti EL. Na základě dobré partnerské spolupráce bylo Ústeckému kraji nabídnut místo v Radě EL. Dopisem informoval hejtman ÚK o jmenování náměstka hejtmana RSDr. Rybáka do Rady EL.

Budoucí program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko v období 2014-2020

V září 2014 zaslalo Státní saské ministerstvo zemědělství a životního prostředí jako Řídící orgán programu přeshraniční spolupráce ČR/Sasko návrh programu Evropské komisi. 

EL byl navržen jako hlasující člen Monitorovacího výboru.


Program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko v období 2014-2020 obsahuje tyto priority:

Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik


- Koncepční a investiční ochrana proti povodním 


- Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem, doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům 


- Společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností 


Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů


- Zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních a povrchových vod v přeshraničních povodích 


- Investice do zachování a ochrany, podpory a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů 


- Podpora kulturního cestovního ruchu 


- Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury 


- Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management. 


- Plánování, řízení a realizace opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půd a lesů včetně biotopů, druhové rozmanitosti a sítě NATURA 2000 


Prioritní osa 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení


- Opatření v oblasti předškolního vzdělávání 


- Podpora školských projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání 


- Podpora opatření přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace 


- Opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro transfer vzdělávání 


- Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí 


- Zlepšování jazykové vybavenosti a interkulturních dovedností 


- Kooperační opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí pro transfer know-how na rozhraní mezi hospodářskou sférou a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí 

- Podpora mobility studujících, doktorandů a vědců za účelem 


Prioritní osa 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy


- Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (například v oblasti bezpečnosti, v oblasti práva a veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, veřejné osobní dopravy, rozvoj spolupráce aktérů na trhu práce, hospodářská spolupráce) 


- Společný fond malých projektů 


Spor o autorská  práva

EL se již 5 let zabývá kauzou údajného neoprávněného použití fotografií do Turistického průvodce EL. Spor s panem Kindlem z Děčína spočívá v údajném porušení autorského zákona ze strany EL. O sporu je pravidelně informována Rada EL i Sněm EL. 



V roce 2014 se kauza významně posunula. Na 18.4.2014 bylo nařízeno stání na Krajském soudu v Ústí nad Labem. Soud vynesl rozsudek, ve kterém žalobu zamítl v plném rozsahu. Protistrana se odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Vrchní soud zatím jednání ani nenařídil. V příloze č. 3 je přiložen rozsudek Krajského soudu z dubna 2014. 

Členská základna EL v roce 2014

		Děčín



		Benešov nad Ploučnicí



		Bynovec



		Česká Kamenice



		Dobkovice



		Horní Habartice



		Dolní Poustevna



		Františkov nad Ploučnicí



		Hřensko



		Huntířov



		Janská



		Jetřichovice



		Jílové u Děčína



		Krásná Lípa



		Kunratice



		Kytlice



		Lipová



		Malá Veleň              



		Markvartice



		Mikulášovice



		Růžová



		Litoměřice



		Brňany



		Brozany nad Ohří



		Brzánky



		Budyně nad Ohří



		Černouček



		Čížkovice



		Děčany



		Dlažkovice



		Dolánky nad Ohří



		Dušníky



		Evaň (a Horka)



		Chotiněves



		Krabčice



		Křešice



		Libotenice



		Lovečkovice



		Lovosice



		Malíč



		Martiněves



		Miřejovice



		Mšené Lázně



		Nové Dvory



		Oleško



		Prackovice nad Labem



		Přestavlky



		Radovesice



		Rochov



		Siřejovice



		Slatina



		Snědovice



		Straškov-Vodochody



		Sulejovice



		Terezín



		Travčice



		Třebívlice



		Úpohlavy



		Velemín



		Velké Žernoseky



		Vlastislav



		Židovice



		Bílina



		Bystřany



		Dubí



		Krupka



		Ústí nad Labem



		Chabařovice



		Libouchec



		Petrovice



		Povrly



		Telnice



		Tisá



		Trmice



		Zubrnice





Počet členských obcí se k 31.12.2014 ustálil na 73 (v průběhu roku vystoupily Lovečkovice a Brozany nad Ohří). 


Hospodaření EL za rok 2014

Příjmy EL: 2.229.321,58,- Kč


Výdaje EL: 2.085.549,19,- Kč

Výsledek hospodaření EL v roce 2014:  143.772,39,- Kč 


Stav účtů EL k 31.12. 2014 

Zůstatek celkem: 582.630,61,- Kč


Pohledávky EL: 

Nezaplacené faktury k 31.12.14 – dodavatelé 321


Přijaté: celkem 21.152,- Kč (faktury se splatností v roce 2014)

Nezaplacené faktury k 31.12.14 – odběratelé 311


Vydané: celkem 3.762,50,- Kč (faktury za kulturní pasy se splatností v roce 2014)


Inventarizaci majetku a cenin provedla dne 21.1.2015 Kontrolní komise EL.


		v Ústí nad Labem, dne  28.1.2015

		zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský





Přílohy:


Příloha 1 - seznam usnesení Rady Euroregionu Labe schválených v roce 2014 (viz. následující stránka zprávy)

Příloha 2 – seznam projektů zrealizovaných v rámci SFMP EEL 


Příloha 3 – rozsudek Krajského soudu v ÚL – spor s Kindlem 

Příloha 1 - Usnesení schválená na zasedáních Rady Euroregionu Labe v roce 2014

126. zasedání Rady EL ze dne 4. března 2014


Usnesení č. 14/126/01


Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 125. zasedání Rady EL z 10.12.2013.


Usnesení č. 14/126/02

Rada EL schvaluje termín a místo konání XXIV. Sněmu EL a to čtvrtek 10.4.2014, od 10.00 hodin, na Krajském úřadu Ústeckého kraje nebo na Magistrátu města Ústí nad Labem dle obsazenosti sálů. 


Usnesení č. 14/126/03

Rada EL bere na vědomí Výroční zprávu EL za rok 2013 s uvedeným doplněním a doporučuje Sněmu EL její schválení.


Usnesení č. 14/126/04


Rada EL bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2013 a doporučuje Sněmu EL její schválení. 


Usnesení č. 14/126/05


Rada EL bere na vědomí Plán činnosti EL na rok 2014 s uvedeným doplněním a doporučuje Sněmu EL jeho schválení.  


Usnesení č. 14/126/06


Rada EL bere na vědomí návrh rozpočtu EL na rok 2014 a doporučuje Sněmu EL jeho schválení. 


Usnesení č. 14/126/07


Rada EL bere na vědomí návrh členského příspěvku na rok 2015 ve výši 3,- Kč na osobu a doporučuje Sněmu EL uvedený návrh schválit.


Usnesení č. 14/126/08


Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP EEL.  


Usnesení č. 14/126/09


Rada EL bere na vědomí informaci o vystoupení obce Lovečkovice z DSO EL k 31.12.2013.


Usnesení č. 14/126/10

Rada EL schvaluje program XXIV. Sněmu EL včetně bodu „doplňujících voleb do Rady EL a Kontrolní komise EL“. 


Usnesení č. 14/126/11


Rada EL bere na vědomí informaci Jana Szántó o rezignaci na člena Rady EL k 6. 2. 2014.


Usnesení č. 14/126/12


Rada EL pověřuje Otu Neubauera k podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost, která bude uzavřena dne 6.3.2014 mezi Euroregionem Labe a Ústeckým krajem. 


127. zasedání Rady EL ze dne 14. října 2014


Usnesení č. 14/127/01


Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 125. zasedání Rady EL ze 4.3.2014.


Usnesení č. 14/127/02

Rada EL bere na vědomí stav hospodaření EL k měsíci září 2014. 


Usnesení č. 14/127/03

Rada EL ukládá sekretariátu EL, aby na příští zasedání Rady EL připravil inventuru personálního obsazení Odborných pracovních skupin EL. 


Usnesení č. 14/127/04

Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP EEL.


Usnesení č. 14/127/05


Rada EL ukládá řediteli EL sjednání schůzky s hejtmanem ÚK za účelem nominace zástupce ÚK v Radě EL. 


Usnesení č. 14/127/06


Rada EL schvaluje termín zasedání Sněmu EL a to 17.2.2015. 


Usnesení č. 14/127/07


Rada EL schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2015 na období do doby schválení rozpočtu na rok 2015 – nejpozději však do června 2015 - a to v objemu 1/12 ročního objemu roku 2014 měsíčně. Toto opatření se netýká již probíhajících projektů či nově uzavřených dotačních titulů. Takové projekty se mohou realizovat pouze se schválením Rady EL.
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List1

		číslo projektu		název		Leadpartner		kooper. partner		okres		forma		schváleno LŘV dne		plánované čerpání CZ		předáno na CRR/SAB		skutečně vyplaceno		předběžně ušetřeno		skutečně ušetřeno (potvrzeno CRR a SAB)		poznámky

		EEL-0002-CZ-1-00		Kulturní a sportovní kalendář EEL		Euroregion Labe				UL		dobr.svazek obcí		20/02/09		11,900.00 €		11,310.05 €		11,310.05 €		589.95 €		589.95 €

		EEL-0004-D-2-00		Q - Transfer - příprava vzdělavatelů na požadavky Evropského rámce kvality v odborném vzdělávání				o.s. INTERAGENT		LT		o.s.		20/05/09		8,395.80 €		5,926.99 €		5,926.99 €		2,468.81 €		2,468.81 €		společné financování

		EEL-0007-CZ-1-00		Rozšíření spolupráce (příhraničních) partnerských měst		Město Chabařovice				UL		město		20/05/09		6,832.30 €		5,897.30 €		5,897.30 €		935.00 €		935.00 €

		EEL-0010-CZ-1-00		Mezinárodní mistrovská soutěž v ARDF		AVZO ČR Doubravka				TP		o.s.		20/05/09		14,999.95 €		12,043.65 €		12,043.65 €		2,956.30 €		2,956.30 €

		EEL-0011-CZ-1-00		Mezinárodní soutěž ve střeleckých dovednostech …		Město Bílina				TP		město		20/05/09		15,000.00 €		12,843.01 €		12,843.01 €		2,156.99 €		2,156.99 €

		EEL-0012-CZ-1-00		Hry bez hranic - Setkáváním mládeže z česko-saského příhraničí k prohlubování vzájemného porozumění		Město Bílina				TP		město		20/05/09		15,000.00 €		13,168.37 €		13,168.37 €		1,831.63 €		1,831.63 €

		EEL-0014-CZ-1-00		Spolupráce dobrovolných hasičů		MAS Labské skály				DC		MAS		20/05/09		6,858.00 €		6,331.50 €		6,331.50 €		526.50 €		526.50 €

		EEL-0016-D-2-00		Působení otevření hranic na města a obce Euroregionu Elbe/Labe				UJEP		UL		školské zařízení		20/02/09		5,057.50 €		619.33 €		619.33 €		4,438.17 €		4,438.17 €		společné financování

		EEL-0017-CZ-1-00		Česko-německé pohraničí jako společný životní prostor (inventarizace přeshraničních akademických projektů v EEL)		UJEP Geo				UL		školské zařízení		20/05/09		9,732.50 €		9,701.42 €		9,701.42 €		31.08 €		31.08 €

		EEL-0018-CZ-1-00		Poznávání společné historie Krušnohoří		UJEP FF				UL		školské zařízení		20/05/09		1,320.00 €		1,005.83 €		1,005.83 €		314.17 €		314.17 €

		EEL-0019-CZ-1-00		Sportovní hry města Dubí 2009		Město Dubí				TP		město		20/05/09		10,500.00 €		6,943.71 €		6,943.71 €		3,556.29 €		3,556.29 €

		EEL-0023-CZ-1-00		10. ročník Mezinárodního hudebního festivalu		Město Česká Kamenice				DC		město		20/02/09		15,000.00 €		13,600.29 €		13,600.29 €		1,399.71 €		1,399.71 €

		EEL-0025-CZ-1-00		Setkání rodáků města Dubí		Město Dubí				TP		město		19/06/09		7,280.00 €		4,138.16 €		4,138.16 €		3,141.84 €		3,141.84 €

		EEL-0026-CZ-1-00		Česko-německá výstava a workshopy "Výtvarné umění v životě duševně nemocných aneb Kreslím tak rychle jak dokážu"		FOKUS Ústí nad Labem O.S.				UL		o.s.		19/06/09		12,560.00 €		12,389.55 €		12,389.55 €		170.45 €		170.45 €

		EEL-0027-CZ-1-00		Animovaná pohádka Labská královna		UFFO o.s.				UL		o.s.		19/06/09		15,000.00 €		14,715.63 €		14,715.63 €		284.37 €		284.37 €

		EEL-0028-CZ-1-00		Středoevropský den - Česko-saská veřejná konference v UL		Collegium Bohemicum o.p.s.				UL		o.p.s.		19/06/09		5,669.50 €		5,252.00 €		5,252.00 €		417.50 €		417.50 €

		EEL-0029-CZ-1-00		Parkmaraton 2009		Agentura pro Lípu o.s.				DC		o.s.		19/06/09		10,675.87 €		10,583.97 €		10,583.97 €		91.90 €		91.90 €

		EEL-0030-CZ-2-00		Česko-saské keramické dny		Občanské sdružení Jurta				DC		o.s.		20/02/09		15,700.00 €		13,342.43 €		13,342.43 €		2,357.57 €		2,357.57 €		společné financování

		EEL-0031-D-2-02		Vzdělávání a setkávání německých a českých rodin				Mateřské centrum Ulita		DC		o.s.		19/06/09		6,161.00 €		2,863.25 €		2,863.25 €		3,297.75 €		3,297.75 €		společné financování

		EEL-0037-D-2-00		Průvodce obnovitelných energií v EEL - Biomasa a Geothermálie				CZ Biom -České sdružení pro biomasu		Praha		o.s.		27/10/09		13,940.00 €		0.00 €		0.00 €		13,940.00 €		13,940.00 €		společné financování - vypovězena smlouva (pův.dotace 13.940,00)

		EEL-0038-D-2-00		Ověření možnosti pro přeshraniční projektové vzdělávání malířů a lakýrníků				Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace		TP		školské zařízení		27/10/09		8,522.00 €		5,140.37 €		5,140.37 €		3,381.63 €		3,381.63 €		společné financování

		EEL-0040-CZ-1-00		Euroregion Elbe/Labe Cup - turnaj kadetů ve stolním tenise		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		19/06/09		14,755.36 €		13,460.25 €		13,460.25 €		1,295.11 €		1,295.11 €

		EEL-0041-CZ-1-00		Krajina Euroregionu Elbe/Labe v hledáčku mladých fotografů		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		19/06/09		15,000.00 €		14,995.85 €		14,995.85 €		4.15 €		4.15 €

		EEL-0044-CZ-1-00		Bad Schandau - letní hry mládeže		Kontakt 97 o.s.				UL		o.s.		19/06/09		14,970.20 €		11,675.53 €		11,675.53 €		3,294.67 €		3,294.67 €

		EEL-0045-CZ-1-00		Pracovní setkání zástupců partnerských měst Lovosice - Coswig		Město Lovosice				LT		město		04/09/09		12,831.00 €		12,344.07 €		12,344.07 €		486.93 €		486.93 €

		EEL-0046-CZ-2-00		Člověk na hranici		o.s.Slunečnice				DC		o.s.		04/09/09		6,101.10 €		5,789.69 €		5,789.69 €		311.41 €		311.41 €		společné financování

		EEL-0049-CZ-1-00		Josefínské slavnosti Terezín 2009		Město Terezín				LT		město		04/09/09		15,000.00 €		12,146.11 €		12,146.11 €		2,853.89 €		2,853.89 €

		EEL-0053-D-2-00		Srovnávání životních a vzdělávacích podmínek          mladistvých v Německu a České republice				Obchodní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,Ústí n.Labem		UL		školské zařízení		19/02/10		9,565.00 €		4,423.07 €		4,423.07 €		5,141.93 €		5,141.93 €		společné financování

		EEL-0055-D-2-00		2hlas				Město Dolní Poustevna		DC		město		19/02/10		4,943.00 €		3,983.65 €		3,983.65 €		959.35 €		959.35 €		společné financování

		EEL-0057-D-2-00		Umělec v (kulturní) společnosti Artists in the Art-Society		UJEP				UL		školské zařízení		19/02/10		8,196.73 €		€ 5,559.94		5,559.94 €		2,636.79 €		2,636.79 €		společné financování

		EEL-0061-CZ-2-00		ALBISOL - Orientační běh v Euroregionu Labe, dvoudenní, otevřený, mezinárodní, sportovní mítink		Sportovní klub Děčín - Klub orientačního běhu				DC		o.s.		27/10/09		8,184.00 €		7,464.32 €		7,464.32 €		719.68 €		719.68 €		společné financování

		EEL-0062-CZ-1-00		Předměty vyprávějí: Česko-německá historie		Collegium Bohemicum o.p.s.				UL		o.p.s.		27/10/09		5,329.50 €		3,902.27 €		3,902.27 €		1,427.23 €		1,427.23 €

		EEL-0063-CZ-1-00		Česko-německý symfonický orchestr		Benda Arts o.s.				UL		o.s.		27/10/09		12,325.00 €		9,226.28 €		9,226.28 €		3,098.72 €		3,098.72 €

		EEL-0064-CZ-1-00		Poznejme se - povídejme si		MAS Labské skály				DC		MAS		27/10/09		5,916.00 €		3,828.54 €		3,828.54 €		2,087.46 €		2,087.46 €

		EEL-0066-CZ-2-00		Sportem a spoluprací k přátelství		Město Lovosice				LT		město		19/02/10		6,460.00 €		6,460.00 €		6,460.00 €		0.00 €		0.00 €		společné financování

		EEL-0067-CZ-1-00		"Průmysl live"		UJEP, FSE				UL		školské zařízení		19/02/10		4,515.00 €		3,926.79 €		3,926.79 €		588.21 €		588.21 €

		EEL-0080-CZ-1-00		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Ústí nad Labem, Bad Schandau 2010		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace města		19/02/10		15,000.00 €		13,375.18 €		13,375.18 €		1,624.82 €		1,624.82 €

		EEL-0081-CZ-1-00		Mistrovství floristů "Děčínská kotva" - unikátní příležitost rozvoje odborných kompetic		SŠ zahradnická a zemědělská E.A. Komerse Děčín-Libverda				DC		školské zařízení		19/02/10		12,850.00 €		12,849.52 €		12,849.52 €		0.48 €		0.48 €

		EEL-0082-CZ-1-00		Kulturní a sportovní přehledy Euroregionu Elbe/Labe		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		19/02/10		15,000.00 €		14,747.27 €		14,747.27 €		252.73 €		252.73 €

		EEL-0083-CZ-1-00		Josefínské slavnosti Terezín 2010		Město Terezín				LT		město		21/05/10		15,000.00 €		€ 12,026.02		12,026.02 €		2,973.98 €		2,973.98 €

		EEL-0084-CZ-1-01		Závod míru juniorů - Terezín 2010		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		21/05/10		15,000.00 €		14,999.40 €		14,999.40 €		0.60 €		0.60 €

		EEL-0085-CZ-1-00		Poznáváme region sousedů		Křesťanská základní škola Nativity				DC		školské zařízení		21/05/10		11,169.00 €		10,838.06 €		10,838.06 €		330.94 €		330.94 €

		EEL-0086-CZ-2-00		HUDY Boulder Cups 2010		Sdružení Dolní Žleb company o.s.				UL		o.s.		18/06/10		9,665.20 €		9,665.19 €		9,665.19 €		0.01 €		0.01 €		společné financování

		EEL-0087-CZ-1-00		Sportovní hry města Dubí		Město Dubí				TP		město		21/05/10		13,360.00 €		10,429.74 €		10,429.74 €		2,930.26 €		2,930.26 €

		EEL-0088-CZ-1-00		Ježíšek nebo Weihnachtsmann? - vlastivědné putování tradicemi česko-německého pohraničí		Město Dubí				TP		město		21/05/10		12,750.00 €		0.00 €		0.00 €		12,750.00 €		12,750.00 €		projekt stažen žadatelem (pův. dotace 12.750,00)

		EEL-0091-D-2-00		Kulturní most muzeum - přeshraniční mobilita v Euroregionu Elbe/ Labe				Collegium Bohemicum o.p.s.		UL		o.p.s.		15/04/11		4,131.00 €		249.22 €		249.22 €		3,881.78 €		3,881.78 €		společné financování

		EEL-0092-D-2-00		FOTOKONTAKT - Turistické uplatnění česko-saského pohraničí na trhu z pohledu studentů a žáků odborné školy				Občanské sdružení EDUM		DC		o.s.		18/06/10		6,232.20 €		5,660.29 €		5,660.29 €		571.91 €		571.91 €		společné financování

		EEL-0093-D-2-00		Průvodce sasko-českým Krušnohořím				Euroregion Labe		UL		dobr.svazek obcí		18/06/10		1,817.14 €		1,817.13 €		1,817.13 €		0.01 €		0.01 €		společné financování

		EEL-0096-D-2-00		Protipovodňová ochrana v citlivých sídelních oblastech EEL				Město Ústí nad Labem		UL		město		03/09/10		5,890.50 €		2,860.92 €		2,860.92 €		3,029.58 €		3,029.58 €		společné financování

		EEL-0098-D-2-00		Komu Labe prospívá				Gymnázium, SOŠ a SOU o.p.s.		LT		o.p.s.		03/09/10		2,850.90 €		1,396.38 €		1,396.38 €		1,454.52 €		1,454.52 €		společné financování

		EEL-0102-CZ-1-00		Labská stezka bez hranic		Partnerství o.p.s.				Brno		o.p.s.		21/05/10		14,660.00 €		13,822.77 €		13,822.77 €		837.23 €		837.23 €

		EEL-0103-CZ-1-00		Setkání mládeže 2010 - Městský park Krásná Lípa		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		21/05/10		15,000.00 €		14,984.70 €		14,984.70 €		15.30 €		15.30 €

		EEL-0104-CZ-1-00		Parkmaraton 2010		Agentura pro Lípu o.s.				DC		o.s.		18/06/10		13,108.00 €		0.00 €		0.00 €		13,108.00 €		13,108.00 €		projekt stažen žadatelem (pův. dotace 13.108,00 Euro)

		EEL-0105-CZ-1-00		Oslavy "Dne koně 2010"		o.s "Zababeč"				LT		o.s.		18/06/10		2,756.55 €		1,806.62 €		1,806.62 €		949.93 €		949.93 €

		EEL-0106-CZ-1-00		Prázdniny v Sasku za poznáním a komunikací		Kontakt 97 o.s.				UL		o.s.		18/06/10		13,808.86 €		12,586.04 €		12,586.04 €		1,222.82 €		1,222.82 €

		EEL-0107-CZ-1-00		Workshop "Přeshraniční zdravotnická záchranná služba"		Euroregion Labe				UL		dobr.svazek obcí		18/06/10		3,689.00 €		2,996.65 €		2,996.65 €		692.35 €		692.35 €

		EEL-0108-CZ-1-00		Společné česko-německé muzicírování při příležitosti 50. výročí Základní umělecké školy v Dubí		ZUŠ Dubí				TP		školské zařízení		03/09/10		3,993.30 €		3,686.74 €		3,686.74 €		306.56 €		306.56 €

		EEL-0109-CZ-1-00		Objevovat česko-německou historii na muzejních exponátech		Collegium Bohemicum o.p.s.				UL		o.p.s.		03/09/10		3,527.00 €		0.00 €		0.00 €		3,527.00 €		3,527.00 €		projekt stažen žadatelem (pův. dotace 3.527,00)

		EEL-0110-D-2-00		Německo-české mistrovství v lyžařském orientačním běhu 2011				Krušnohorský rogainingový klub		Litvínov		o.s.		27/10/10		7,140.00 €		5,270.87 €		5,270.87 €		1,869.13 €		1,869.13 €		společné financování

		EEL-0111-D-2-00		Společně plánovat a utvářet městskou zeleň				UJEP		UL		školské zařízení		27/10/10		6,815.30 €		5,034.36 €		5,034.36 €		1,780.94 €		1,780.94 €		společné financování

		EEL-0112-D-2-00		Setkání dětí a mládeže Budyně – Hohnstein				Budyně nad Ohří		LT		město		27/10/10		1,938.00 €		1,185.08 €		1,185.08 €		752.92 €		752.92 €		společné financování

		EEL-0120-CZ-2-00		Trasy netušených krás		Město Ústí nad Labem				UL		město		03/09/10		13,578.75 €		13,578.75 €		13,578.75 €		0.00 €		0.00 €		společné financování

		EEL-0122-CZ-1-00		Rozšíření expozice „Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích“ o česko-německé interaktivní prvky a jejich propagace na obou stranách česko-německé hranice		Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace				TP		příspěvková organizace		27/10/10		7,777.00 €		7,617.98 €		7,617.98 €		159.02 €		159.02 €

		EEL-0124-CZ-1-00		Paliativní péče o klienty s demencí – zpět k lidskosti		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		18/02/11		10,133.31 €		9,150.59 €		9,150.59 €		982.72 €		982.72 €

		EEL-0125-CZ-2-00		Analýza inovačního potenciálu na území EEL (přípravný projekt)		UJEP				UL		školské zařízení		18/02/11		5,394.95 €		5,080.53 €		5,080.53 €		314.42 €		314.42 €		společné financování

		EEL-0127-CZ-1-00		Poznávání ústeckého regionu očima dětí.		Město Lovosice				LT		město		18/02/11		6,369.90 €		5,864.06 €		5,864.06 €		505.84 €		505.84 €

		EEL-0129-CZ-1-00		Bezbariérová hřiště v přírodním stylu v Česko-Saském příhraničí – jak na to?		Agentura Osmý den o.s.				UL		o.s.		18/02/11		13,492.58 €		12,830.25 €		12,830.25 €		662.33 €		662.33 €

		EEL-0131-D-2-00		Voda bez hranic				Gymnázium Teplice		TP		školské zařízení		18/02/11		7,562.20 €		7,278.08 €		7,278.08 €		284.12 €		284.12 €		společné financování

		EEL-0135-D-2-00		euroraceday Děčín-Dresden 2011 limited - Cyklistické závody pro každého				Cyklistický klub Slavoj Terezín		LT		o.s.		17/06/11		7,500.00 €		7,500.00 €		7,500.00 €		0.00 €		0.00 €		společné financování

		EEL-0140-CZ-1-00		Mezinárodní dívčí velikonoční turnaj 2011		TJ Slovan Litoměřice				LT		o.s.		18/02/11		4,611.28 €		4,514.88 €		4,514.88 €		96.40 €		96.40 €

		EEL-0141-CZ-1-00		Setkání českých a německých dětských hudebních souborů na přehlídce Budyňský krokodýl 2011		Nadace - Historické a kulturní dědictví regionu města Budyně nad Ohří				LT		nadace		18/02/11		8,908.00 €		8,369.89 €		8,369.89 €		538.11 €		538.11 €

		EEL-0142-CZ-2-00		Koncepce partnerského muzea Bílina - Dippoldiswalde		Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, příspěvková organizace				TP		příspěvková organizace		15/04/11		12,772.13 €		6,229.85 €		6,229.85 €		6,542.28 €		6,542.28 €		společné financování

		EEL-0143-CZ-1-00		Kalendář kulturních a sportovních akcí v Euroregionu Elbe/Labe (EEL)		o.s. Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje				UL		o.s.		15/04/11		15,000.00 €		14,571.28 €		14,571.28 €		428.72 €		428.72 €

		EEL-0144-CZ-2-00		Závod míru juniorů - Terezín 2011		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		15/04/11		15,000.00 €		14,945.40 €		14,945.40 €		54.60 €		54.60 €		společné financování

		EEL-0145-CZ-1-00		Přeshraniční sportovní dny bez hranic		Město Dubí				TP		město		15/04/11		7,018.45 €		€ 5,853.34		5,853.34 €		1,165.11 €		1,165.11 €

		EEL-0146-CZ-1-00		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Bad Schandau		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace		15/04/11		15,000.00 €		€ 14,604.74		14,604.74 €		395.26 €		395.26 €

		EEL-0147-CZ-1-00		Umění bez hranic		Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace				DC		školské zařízení		15/04/11		9,743.00 €		7,005.81 €		7,005.81 €		2,737.19 €		2,737.19 €

		EEL-0148-CZ-1-00		Cesty za poznáním		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		15/04/11		6,947.00 €		6,656.18 €		6,656.18 €		290.82 €		290.82 €

		EEL-0149-CZ-2-00		Ukážu ti svoje město – mladí lidé provádí svými městy mladé“		Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.				LT		o.p.s.		17/06/11		8,933.50 €		7,981.26 €		7,981.26 €		952.24 €		952.24 €		společné financování

		EEL-0160-CZ-1-00		Josefínské slavnosti 2011		Město Terezín				LT		město		17/06/11		14,149.78 €		6,514.62 €		6,514.62 €		7,635.16 €		7,635.16 €

		EEL-0161-CZ-2-00		Výměna praktických zkušeností pracovníků samosprávních celků		Město Lovosice				LT		město		17/06/11		3,952.50 €		3,668.85 €		3,668.85 €		283.65 €		283.65 €		společné financování

		EEL-0162-CZ-1-00		Přeshraniční fotbalový turnaj Budyně nad Ohří - Hohnstein		Tělovýchovná jednota Viktorie Budyně nad Ohří				LT		zájmové sdružení právnických osob		17/06/11		5,321.00 €		0.00 €		0.00 €		5,321.00 €		5,321.00 €		projekt stažen žadatelem (pův. dotace 5.321,00)

		EEL-0163-CZ-2-00		Žijeme u stejné řeky		o.s.Slunečnice				DC		o.s.		02/09/11		6,946.20 €		5,936.43 €		5,936.43 €		1,009.77 €		1,009.77 €		společné financování

		EEL-0164-CZ-1-00		Reminiscenční terapie		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		02/09/11		6,409.85 €		5,504.34 €		5,504.34 €		905.51 €		905.51 €

		EEL-0165-CZ-2-00		13. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně a okolí		Město Dolní Poustevna				DC		město		02/09/11		7,342.30 €		5,285.09 €		5,285.09 €		2,057.21 €		2,057.21 €		společné financování

		EEL-0166-CZ-1		Otevřená náruč		Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace				DC		příspěvková organizace		09/03/12		11,538.00 €		10,437.13 €		10,437.13 €		1,100.87 €		1,100.87 €

		EEL-0167-CZ-1		Přátelé		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		09/03/12		4,876.45 €		4,112.18 €		4,112.18 €		764.27 €		764.27 €

		EEL-0168-CZ-1		EUROREGION ELBE/LABE CUP II.		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		09/03/12		11,131.68 €		11,131.68 €		11,131.68 €		0.00 €		0.00 €

		EEL-0169-CZ-1		Děčínský zámek v květech		SŠ zahradnická a zemědělská E.A. Komerse Děčín-Libverda				DC		školské zařízení		09/03/12		14,450.00 €		14,322.25 €		14,322.25 €		127.75 €		127.75 €

		EEL-0171-D-2-00		Čeští a němečtí mladiství vybudují na pozemku "Minifarmy" nové hrací elementy pro děti		občanské sdružení Minifarma				TP		o.s.		04/11/11		4,271.00 €		2,999.57 €		2,999.57 €		1,271.43 €		1,271.43 €		společné financování

		EEL-0179-D-2-00		Seminář v rámci dalšího vzdělávání "Regionální management a poradenství v Euroregionu Elbe-Labe"				Vysoká škola finanční a správní o.p.s.		Most		o.p.s.		27/04/12		6,706.50 €		6,078.93 €		6,078.93 €		627.57 €		627.57 €		společné financování

		EEL-0180-CZ-1		20 let spolu - výchova bez násili na dětech		Dobrovolnické centrum, o.s.				UL		o.s.		09/03/12		13,473.77 €		13,246.47 €		13,246.47 €		227.30 €		227.30 €

		EEL-0181-CZ-1		Česko-německá slavnost "Hraniční buk"		Město Dubí				TP		město		09/03/12		6,065.26 €		5,614.45 €		5,614.45 €		450.81 €		450.81 €

		EEL-0182-CZ-2		Rodiny na cestě - bez hranic		Mozaika o.s.				LT		o.s.		09/03/12		12,501.00 €		9,193.57 €		9,193.57 €		3,307.43 €		3,307.43 €		společné financování

		EEL-0183-CZ-1		Lipovský jarmark a řemeslné trhy v krajině podstávkových domů		obec Lipová				DC		město		09/03/12		8,729.75 €		8,270.18 €		8,270.18 €		459.57 €		459.57 €

		EEL-0184-CZ-1		Hudba nezná hranic		ZUŠ Dubí				TP		školské zařízení		09/03/12		2,141.06 €		1,913.07 €		1,913.07 €		227.99 €		227.99 €

		EEL-0185-CZ-1		Před kostelem za kostelem….aneb společné malování kostela Panny Marie v Dubí		ZUŠ Dubí				TP		školské zařízení		09/03/12		2,112.28 €		2,051.70 €		2,051.70 €		60.58 €		60.58 €

		EEL-0186-CZ-1		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace		27/04/12		15,000.00 €		15,000.00 €		15,000.00 €		0.00 €		0.00 €

		EEL-0187-CZ-2		Společně plánovat a utvářet městskou zeleň II		UJEP				UL		školské zařízení		27/04/12		11,722.78 €		10,561.70 €		10,561.70 €		1,161.08 €		1,161.08 €		společné financování

		EEL-0188-CZ-2		Závod míru juniorů - Terezín 2012		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		27/04/12		15,000.00 €		14,561.13 €		14,561.13 €		438.87 €		438.87 €		společné financování

		EEL-0189-CZ-1-02		Setkání mládeže 2012 - Kreativní video		o.s. Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje				UL		o.s.		15/06/12		15,000.00 €		14,688.98 €		14,688.98 €		311.02 €		311.02 €

		EEL-0190-D-2-00		Poznáváme sousedy				Gymnázium Teplice		TP		školské zařízení		09/03/12		7,062.19 €		6,820.72 €		6,820.72 €		241.47 €		241.47 €		společné financování

		EEL-0196-D-2-00		Olejnatá biopaliva - regionální cyklus v zemědělství				Zelený kruh		Praha		o.s.		27/04/12		3,934.36 €		3,934.36 €		3,934.36 €		0.00 €		0.00 €		společné financování

		EEL-0200-CZ-1		Kulturní a sportovní přehledy Euroregionu Elbe/Labe		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		27/04/12		14,237.32 €		11,859.58 €		11,859.58 €		2,377.74 €		2,377.74 €

		EEL-0201-CZ-1		Mezinárodní Česko-saská konference: "Minulost a perspektivy spolupráce v EEL"		Euroregion Labe				UL		dobr.svazek obcí		27/04/12		11,815.00 €		3,737.84 €		3,737.84 €		8,077.16 €		8,077.16 €

		EEL-0203-CZ-1		Seminář Return to work		Výzkumný ústav balneologický Mšené-lázně				LT		veřejná výzkumná instituce		15/06/12		13,090.00 €		0.00 €		0.00 €		13,090.00 €		13,090.00 €

		EEL-0204-CZ-2		HOCKEY-UNITED.EU 2012/2013		Město Dolní Poustevna				DC		město		15/06/12		6,182.00 €		4,475.15 €		4,475.15 €		1,706.85 €		1,706.85 €		společné financování

		EEL-0205-CZ-1		Zpíváme společně		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		21/09/12		4,551.75 €		4,309.62 €		4,309.62 €		242.13 €		242.13 €

		EEL-0206-CZ-1		Spolupráce a partnerství bez hranic		Město Lovosice				LT		město		21/09/12		5,729.00 €		5,048.01 €		5,048.01 €		680.99 €		680.99 €

		EEL-0207-CZ-1		Dokument České Thermopyly		UFFO o.s.				UL		o.s.		21/09/12		14,807.00 €		10,621.84 €		10,621.84 €		4,185.16 €		4,185.16 €

		EEL-0208-CZ-1		Josefínské slavnosti Terezín 2012		Město Terezín				LT		město		21/09/12		15,000.00 €		10,103.19 €		10,103.19 €		4,896.81 €		4,896.81 €

		EEL-0209-CZ-1		Floristika čtyřmi smysly		SŠ zahradnická a zemědělská E.A. Komerse Děčín-Libverda				DC		školské zařízení		30/11/12		15,000.00 €		14,296.11 €		14,296.11 €		703.89 €		703.89 €

		EEL-0220-CZ-1		Dopravně turistický navigační systém		Statutární město Děčín				DC		město		30/11/12		15,000.00 €		10,454.36 €				4,545.64 €

		EEL-0221-CZ-1		Materiály pro snadnou orientaci návštěvníků města		Statutární město Děčín				DC		město		30/11/12		15,000.00 €		9,362.80 €				5,637.20 €

		EEL-0222-CZ-1		Kramle, fetival spojených světů		Slunečnice o.s.				DC		o.s.		08/03/13		14,280.00 €		9,461.97 €		9,461.97 €		4,818.03 €		4,818.03 €

		EEL-0223-CZ-1		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace		08/03/13		15,000.00 €		15,000.00 €		15,000.00 €		0.00 €		0.00 €

		EEL-0224-CZ-1		Vícedenní setkávání dětí a mládeže v Českosaském Švýcarsku		České Švýcarsko o.p.s.				DC		o.p.s.		08/03/13		9,767.35 €		8,870.36 €		8,870.36 €		896.99 €		896.99 €		společné financování

		EEL-0225-CZ-2		Rodiny na cestě - bez hranic II		Mozaika o.s.				LT		o.s.		08/03/13		7,611.00 €		6,446.33 €		6,446.33 €		1,164.67 €		1,164.67 €		společné financování

		EEL-0226-CZ-1		ZOO v novém		Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna p.o.				DC		příspěvková organizace		28/06/13		8,858.00 €		7,439.57 €				1,418.43 €

		EEL-0227-CZ-1		Spolupráce		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		08/03/13		6,976.00 €		5,861.84 €				1,114.16 €

		EEL-0228-CZ-1		Náš svět		Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace				DC		příspěvková organizace		08/03/13		13,702.00 €		12,667.37 €				1,034.63 €

		EEL-0229-CZ-1		Známe se odmalička – česko-německá spolupráce předškolních zařízení		Mateřská škola Jurta				DC		školské zařízení		08/03/13		14,507.80 €		14,171.98 €				335.82 €

		EEL-0230-D-2-00		Horem dolem Českosaským Švýcarskem				Pétanque Club Pastis Janov		DC		o.s.		15/06/12		7,553.10 €		5,397.42 €		5,397.42 €		2,155.68 €		2,155.68 €		společné financování

		EEL-0233-D-2-00		14. Mezinárodní loutkový festival                                            Dolní Poustevna - Drážďany				Město Dolní Poustevna		DC		město		15/06/12		6,901.15 €		4,203.26 €		4,203.26 €		2,697.89 €		2,697.89 €		společné financování

		EEL-0234-D-2-00		Fotosoutěž "10 let od povodní na Labi"				Město Děčín		DC		město		15/06/12		4,100.83 €		3,222.01 €		3,222.01 €		878.82 €		878.82 €		společné financování

		EEL-0238-D-2-00		Spolupráce v oblasti cestovního ruchu v regionu Mikulášovice Sebnitz – Hinterhermsdorf				Město Mikulášovice		DC		město		30/11/12		3,867.50 €		3,867.50 €				0.00 €				společné financování

		EEL-0239-D-2-00		Přeshraniční orientační běh				TJ Lokomotiva Teplice, o.s.		TP		o.s.		08/03/13		5,458.24 €		5,317.07 €		5,317.07 €		141.17 €		141.17 €		společné financování

		EEL-0240-CZ-1		Hry bez hranic – po čtyřech letech opět společně v Bílině		Město Bílina				TP		město		08/03/13		15,000.00 €		13,962.74 €		13,962.74 €		1,037.26 €		1,037.26 €

		EEL-0241-CZ-1		Navázání vzájemné komunikace dětí z příhraniční oblasti a aplikace pricipů Montessori pedagogiky		Montessori centrum Děčín, o.s.				DC		o.s.		26/04/13		12,580.00 €		12,545.47 €				34.53 €

		EEL-0242-CZ-1		EUROREGION ELBE/LABE CUP III		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		26/04/13		12,309.96 €		12,212.83 €		12,212.83 €		97.13 €		97.13 €

		EEL-0243-CZ-2		Závod míru juniorů - Terezín 2013		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		26/04/13		15,000.00 €		14,525.82 €		14,525.82 €		474.18 €		474.18 €

		EEL-0244-CZ-1		Přeshraniční sportovní dny 2013		ZŠ Dubí 1				TP		školské zařízení		26/04/13		7,370.00 €		7,320.71 €		7,320.71 €		49.29 €		49.29 €

		EEL-0245-CZ-1		Překonej své hranice – společný pobyt žáků z Dubí a Bannewitz		ZŠ Dubí 1				TP		školské zařízení		26/04/13		4,365.00 €		4,364.75 €		4,364.75 €		0.25 €		0.25 €

		EEL-0246-CZ-1		Noc kostelů 2013		Město Dubí				TP		město		28/06/13		1,863.20 €		1,409.76 €		1,409.76 €		453.44 €		453.44 €

		EEL-0247-CZ-1		Společné soustředění SDH Chabařovice a THW Pirna		SDH Chabařovice				UL		o.s.		28/06/13		3,742.55 €		3,119.74 €		3,119.74 €		622.81 €		622.81 €

		EEL-0248-CZ-1		DOBROVOLNICTVÍ přes hranice		Dobrovolnické centrum, o.s.				UL		o.s.		28/06/13		9,143.00 €		8,134.35 €				1,008.65 €

		EEL-0249-CZ-1		Poznávám sebe, poznávám tebe.		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		28/06/13		4,958.90 €		4,336.83 €				622.07 €

		EEL-0253-D-2-00		Přírodní zajímavosti Českosaského Švýcarska				České Švýcarsko o.p.s.		DC		o.p.s.		08/03/13		11,444.40 €		8,200.54 €		8,200.54 €		3,243.86 €		3,243.86 €		společné financování

		EEL-0260-CZ-1		Péče o přírodu pomáhá poznávat a učit se navzájem		Arnika – program ochrany přírody				Praha		o.s.		28/06/13		14,400.00 €		7,053.94 €				7,346.06 €

		EEL-0261-CZ-2		E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle		Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.				LT		o.p.s.		28/06/13		9,642.40 €		7,601.94 €				2,040.46 €				společné financování

		EEL-0262-CZ-1		Přehledy sportovních a kulturních akcí Euroregionu Elbe/Labe		o.s. Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje				UL		o.s.		28/06/13		15,000.00 €		13,799.59 €				1,200.41 €

		EEL-0263-CZ-2		„Naše společná minulost a budoucnost“		Obec Chotiněves				LT		město		28/06/13		8,838.30 €		6,504.42 €				2,333.88 €				společné financování

		EEL-0264-CZ-1		Česko-saské přátelství bez bariéry věku		obec Bystřany				TP		město		28/06/13		12,278.25 €		10,951.40 €		10,951.40 €		1,326.85 €		1,326.85 €

		EEL-0265-CZ-1		EUROREGION ELBE/LABE CUP IV.		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		20/09/13		11,523.74 €		10,812.16 €		10,812.16 €		711.58 €		711.58 €

		EEL-0266-CZ-2		Výměna praktických zkušeností pracovníků samosprávních celků 2		Město Lovosice				LT		město		20/09/13		5,227.50 €		5,074.94 €				152.56 €				společné financování

		EEL-0267-CZ-2		HOCKEY-UNITED.EU 2013/2014		Město Dolní Poustevna				DC		město		20/09/13		6,631.70 €		5,275.44 €				1,356.26 €				společné financování

		EEL-0268-CZ-1		Poznej svou historii v regionu – aneb jak plynul čas		Město Dolní Poustevna				DC		město		20/09/13		9,489.40 €		8,039.71 €		8,039.71 €		1,449.69 €		1,449.69 €

		EEL-0269-CZ-1		S medvědem přes hranice		Stars Varnsdorf				DC		o.s.		20/09/13		10,676.00 €		9,435.19 €				1,240.81 €

		EEL-0275-D-2-00		Implementace ECVET v německo-českém příhraničí				Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.		LT		o.p.s.		28/06/13		8,798.00 €		8,285.51 €				512.49 €				společné financování

		EEL-0276-D-2-00		EU-Radnight-Omnium v Euroregionu 2013				Cyklistický klub Slavoj Terezín		LT		o.s.		28/06/13		7,480.00 €		7,139.03 €		7,139.03 €		340.97 €		340.97 €		společné financování

		EEL-0284-CZ-1		Hospodářský vývoj a pracovní trh v Euroregionu Elbe/Labe – perspektivy a strategie		Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje				UL		hospodářská komora		20/09/13		12,297.80 €		10,824.68 €				1,473.12 €

		EEL-0285-CZ-1		Josefínské slavnosti 2013		Město Terezín				LT		město		20/09/13		15,000.00 €		14,634.87 €				365.13 €

		EEL-0286-CZ-2		Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe		Město Litoměřice				LT		město		20/09/13		8,641.85 €		7,152.62 €				1,489.23 €

		EEL-0287-CZ-1		Cyklostezka Ploučnice		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		22/11/13		8,943.70 €		8,937.39 €				6.31 €

		EEL-0288-CZ-1		Aktivní senioři		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		22/11/13		4,124.20 €		3,725.33 €				398.87 €

		EEL-0289-CZ-1		Dobrovolní hasiči		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		22/11/13		2,948.65 €		2,914.03 €				34.62 €

		EEL-0290-D-2-00		Regionální identity a regionální aktéři v Sasku a Česku ve srovnání se středovýchodní Evropou				UJEP		UL		školské zařízení		20/09/13		5,669.50 €		3,291.06 €				2,378.44 €				společné financování

		EEL-0300-CZ-1		Vzdělávání		Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace				DC		školské zařízení		22/11/13		4,791.45 €		4,425.11 €				366.34 €

		EEL-0301-CZ-1		Jak šel čas – online		Město Dolní Poustevna				DC		město		22/11/13		5,594.99 €		3,974.03 €				1,620.96 €

		EEL-0302-CZ-1		Vítáme léto!		Město Jílové				DC		město		22/11/13		4,957.26 €		1,970.66 €				2,986.60 €

		EEL-0303-CZ-2		Závod míru juniorů - Terezín 2014		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		22/11/13		5,619.99 €		5,615.19 €				4.80 €				společné financování

		EEL-0305-CZ-1		Setkání partnerských měst – kraj, ve kterém žijeme		Město Bílina				TP		město		22/11/13		5,303.89 €		4,021.40 €				1,282.49 €

		EEL-0307-CZ-1		Vzdělávání ve světě bez hranic		Montessori centrum Děčín, o.s.				DC		o.s.		22.11.2013		3,519.99 €		0.00 €		0.00 €		3,519.99 €		3,519.99 €		projekt stažen žadatelem (pův. dotace 3.519,99)

		EEL-0308-CZ-1		„Pádluj, co ti síly stačí“, společný pobyt žáků z Dubí a Bannewitz		ZŠ Dubí 1				TP		školské zařízení		22/11/13		7,010.00 €		6,757.69 €				252.31 €

		EEL-0320-CZ-1		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace		22/11/13		7,310.00 €		7,310.00 €				0.00 €

		EEL-0321-CZ-1		„Přátelství bez hranic, přátelství bez generačních rozdílů“		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		22/11/13		7,463.00 €		6,979.52 €				483.48 €

																plánované čerpání CZ		předáno na CRR/SAB		skutečně vyplaceno žadatelům		předběžně ušetřeno		skutečně ušetřeno

		Celkem														1,548,881.63 €		1,269,607.16 €		1,025,200.54 €		279,274.47 €		234,197.71 €

		Podle okresů		počet projektů		plánované čerpání				Vícenásobní žadatelé / proj. partneři

		okres Ústí n.L.		44		441,412.97 €				žadatel				celkem projektů		plánované čerpání

		okres Děčín		52		488,178.34 €				EL				4		29,221.14 €

		okres Teplice		31		250,352.21 €				Město Dubí				7		58,836.92 €

		okres Litoměřice		33		308,157.25 €				Město Terezín				5		74,149.78 €

		ostatní		6		60,780.86 €				Collegium Bohemicum o.p.s.				4		18,657.00 €

		Celkem		166		1,548,881.63 €				Město Bílina				4		50,303.89 €

										ZŠ Dubí 1				3		18,745.00 €

										Kontakt 97 o.s.				2		28,779.06 €

		Podle charakteru		počet projektů		plánované čerpání				RINUK o.s.				7		104,237.32 €

		EL		4		29,221.14 €				Agentura pro Lípu o.s.				2		23,783.87 €

		obce a města		49		430,414.31 €				MAS Labské skály				2		12,774.00 €

		o.s.		54		589,282.85 €				UJEP				9		58,424.26 €

		o.p.s.		12		91,460.05 €				Město Lovosice				6		40,569.90 €

		MAS		2		12,774.00 €				Cyklistický klub Slavoj Terezín o.s.				6		73,099.99 €

		školská zařízení		26		200,638.54 €

		příspěvkové organ.		15		155,473.94 €				DKK Č. Kamenice				5		67,310.00 €

		nadace		1		8,908.00 €				o.s.Slunečnice				3		27,480.20 €

		ostatní		3		30,708.80 €				Domov důchodců Bystřany				5		33,516.81 €

		Celkem		166		1,548,881.63 €				Město Benešov n.Pl.				6		34,816.00 €

										ZŠ Benešov n.Pl.				4		39,774.45 €

										ZUŠ Dubí				3		8,246.64 €

		typy projektů		počet projektů		plánované čerpání				TJ Slavoj Severotuk				3		37,410.78 €

		všechny projekty		166		1,548,881.63 €				Gymnázium Teplice				2		14,624.39 €

		jednostranně fin.české projekty		111		1,138,350.63 €				SŠ zahr. a zem. Libverda				3		42,300.00 €

		projekty s českým LP a německým partnerem		24		216,295.46 €				Město Dolní Poustevna				6		42,141.54 €

		projekty s německým LP a českým partnerem		31		194,235.54 €				Město Děčín				2		30,000.00 €

										České Švýcarsko o.p.s.				2		21,211.75 €

										Mozaika o.s.				2		20,112.00 €

										Dobrovol.centrum o.s.				2		22,616.77 €

										Soukromá podřipská... o.p.s.				3		27,373.90 €





