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Bod jednání: Dohoda o narovnání - Úřad práce České republiky 

Den jednání: 10.2.2022, 2.zasedání ZM Jablonec nad Nisou 

Důvodová zpráva: 

Předkládaný návrh dohody o narovnání je výsledkem jednání mezi městem a krajskou 

pobočkou Úřadu práce ČR zastupující ÚPČR ve věci úpravy a dořešení historických 

vztahů k níže specifikovaným budovám, jež užívá pro svou činnost úřad práce, a které 

byly v rámci uplatněného nároku dle restitučního zákona (historický majetek obce) 

vlastnicky přiznány městu. 

Popis procesu historického vývoje jednání majetkoprávního vypořádání a cílů byl 

předmětem usnesení rady města dne 6.5.2021 pod č. usn. RM/234/2021, kdy bylo 

přijato následující usnesení: 

USNESENÍ RM/234/2021 

Rada města Jablonec nad Nisou 

 

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    informace o průběhu jednání mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou 

(SMJN) a Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Liberci, týkajících se užívání 

a majetkoprávního vypořádání historického majetku SMJN s Úřadem práce 

ČR – budov na adresách Mírové náměstí 2 a Emilie Floriánové 3 vč. přilehlých 

pozemků (vše specifikováno v důvodové zprávě), využívaných pro agendy 

úřadu práce; 

B. s  o  u  h  l  a  s  í   

    se základními parametry dohodnutými mezi statutárním městem Jablonec 

nad Nisou a Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Liberci pro záměr dohody 

o narovnání a dalším postupu (dle důvodové zprávy); 

C. s  c  h  v  a  l  u  j  e    
1. předložení záměru uzavření dohody o narovnání a dalším postupu v těchto 

parametrech zastupitelstvu města,  
2. že SMJN nebude – s ohledem na mimořádné okolnosti tohoto vypořádání 

historického majetku a veřejný zájem na neohrožení fungování služeb státní 

instituce - úřadu práce na území Jablonce nad Nisou pro veřejnost – 

podnikat žádné kroky vedoucí k ukončení činnosti úřadu práce v městem 

vlastněných budovách na adresách Mírové náměstí 2 a Emilie Floriánové 3 

vč. přiléhajících pozemků, a to do doby zřízení příslušného užívacího titulu, 

případně výzvy SMJN k vyklizení nemovitostí z důvodu nedohody o 

užívání a majetkoprávním vypořádání; tento postoj SMJN pouze reflektuje 

snahu neohrozit v pandemické situaci chod kritické infrastruktury veřejné 

správy a není titulem nahrazujícím vztah založený nájemní, výpůjční 

či jinou smlouvou, nezakládá sám o sobě bezúplatné užívání a je podmíněn 



tím, že úřad práce nebude požadovat úhradu žádných nákladů, které mu 

na jeho základě k tomuto majetku města vzniknou; 

D. u  k  l  á  d  á   

    Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, dále jednat s úřadem práce o 

dořešení užívání a majetkoprávního vypořádání historického majetku 

SMJN užívaného tímto státním úřadem v Jablonci nad Nisou dle parametrů 

daných tímto usnesením. 

 

Důvodová zpráva k RM/234/2021 poté popisuje vývoj jednání k vypořádání vztahů 

k příslušným budovám následovně: 

„ Budovy na adresních místech Mírové náměstí 2 (st. p. č. 79/2, jejíž součástí je budova čp. 

484) a Emilie Floriánové 3 (st. p. č. 717, jejíž součástí je budova čp. 1004), včetně přilehlých 

pozemků p.p.č.1090/6 a p.p.č.1090/14, získalo SMJN do vlastnictví coby historický majetek 

titulu zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 

vlastnictví obcí, a to rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec č.j. 29 

Co 174/2019 ze dne 16.1.2020 a rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 26.3. 

2019 (právní moc ze dne 18.2.2020). Nemovitosti byly do rozhodnutí soudu vedeny jako 

majetek České republiky s právem hospodaření úřadu práce. Objekt na Mírovém náměstí byl 

předtím (do konce roku 2002) státním majetkem, s nímž hospodařil okresní úřad (umístěny zde 

byly sociální agendy, po delimitaci agend OkÚ na úřady ORP část objektu využíval i Městský 

úřad Jablonec nad Nisou – do doby dvojfázového převedení agend zpět na stát). 

ČR – Úřad práce (naposledy krajská pobočka v Liberci) objekty využívala, hradila jejich provoz 

a údržbu a také do nich značně investovala – celkové náklady byly vyčísleny ze strany úřadu 

práce na cca 30mil. v investicích a údržbě do objektů (město zatím nemá bližší podklady, co se 

specifikace, výše a datace investic týče). 

Po oznámení, že se SMJN stalo opětovným vlastníkem nemovitostí, byla zahájena jednání 

s ředitelkou krajské pobočky v Liberci o možnostech řešení užívání objektů, a především 

majetkoprávního vypořádání nemovitostí do budoucna. Zhoršení epidemické situace a omezení 

možností osobního jednání či projednávání v orgánech státu i města, jakož nutnost řešit 

problémy spojené s pandemií, neumožnily najít urychleně možnosti společného a 

konsenzuálního postupu (informace o průběhu jednání jsou obsaženy v korespondenci 

primátora města a ředitelky krajské pobočky úřadu práce, která je přílohou důvodové zprávy). 

Původní předpoklad, že si stát nemovitosti bude mít předně zájem odkoupit, jako tomu bylo 

v případě jiných nemovitostí (např. budovy státního zastupitelství či finančního úřadu) se i 

s ohledem na celkové komplikace z důvodu epidemické situace nenaplnil. S ohledem na 

pandemii a zásadní roli úřadu práce ve vztahu ke značnému počtu příjemců dávek i uchazečů 

o práci, kteří objekty využívají (veřejný zájem), nepodnikalo SMJN žádné radikální kroky 

vedoucí k vyklizení budov. Mj. proto, že obě budovy využívá i řada handicapovaných, kteří jsou 



na umístění agend zvyklí a jejich vynucený přesun by mohl ztížit již tak nelehkou situaci těchto 

občanů v době pandemie.         

Jako zásadní se při jednání s úřadem práce ukázala být otázka nákladů, které stát na oba objekty 

vynaložil, a naopak nároků města za užívání svého majetku státem. Rozhodnutí soudu o 

přiřknutí nemovitostí se vůbec nezabývá otázkou možné úhrady za užívání ze strany úřadu 

práce, ale ani otázkou reálností možnosti uplatnění nároku státu za zhodnocení nemovitostí. 

Objekty byly do vlastnictví města převedeny ve stavu v jakém jsou, přestože je zřejmé, že byly 

zásadním způsobem přestavěny, značně rozšířeny atd. Reálnost vymožení ceny za užívání 

(nájemné, bezdůvodné obohacení atd.) po úřadu práce ze strany jsou omezeny promlčecí dobou 

(tj. tři roky resp. deset let nazpět), možnost vymáhání obohacení (zhodnocení nemovitosti oproti 

původnímu stavu) a zde je otázka, zdali obohacení bezdůvodného, neboť město o objekty přišlo 

bez svého přičinění a stát si je opravoval čistě k naplnění svých potřeb. Určení práv a povinností 

v této věci mezi ČR a SMJN by ovšem mohlo být řešeno pouze složitým soudním sporem nebo 

dohodou. Ani judikatura v této věci prozatím nepodává zásadní názor pro rozhodovací praxi. I 

v případě paralely na církevní restituce zákon investice původních majitelů do nárokovaného 

majetku neřeší a obecně by se jednalo o soudní spor vztahu zákona č. 172/1991 Sb., k obecným 

právním předpisům (občanský zákoník).  

Pro další postup SMJN nechalo nemovitosti ocenit z hlediska ceny obvyklé. Na objekt Mírové 

náměstí 2 byla cena obvyklá stanovena ve výši 17.094.000 Kč a na objekt Emilie Floriánové 3 

ve výši 18.800.000 Kč a tržního nájemného na objekt Mírové náměstí 2 ve výši 151.000 

Kč/měsíc a na objekt Emilie Floriánové 3 ve výši 127.000 Kč/měsíc. O těchto částkách byl úřad 

práce informován.  

Jednáním s úřadem práce se prozatím podařilo dosáhnout shody na možném vypořádání formou 

uzavření dohody o narovnání a dalším postupu. Její základní parametry by ze strany SMJN 

byly tyto:   

- vzdání se nároku SMJN na dlužné nájemné či vydání bezdůvodného obohacení 

z titulu užívání nemovitostí státem; 

- užívání nemovitostí formou výpůjčky pro ČR – Úřad práce, a to od doby právní 

moci rozhodnutí soudu po dobu 3 let pro účely výkonu veřejné správy – agendy 

úřadu práce; 

- vzdání se nároku státu na jakémkoliv vyrovnání nákladů na údržbu a investice do 

nemovitostí, tj. bezdůvodné obohacení města;  

- úhrada veškerých nákladů spojených s nemovitostmi po dobu výpůjčky ze strany 

státu; 

- právo státu (úřad práce) na pronájem či prodej nemovitostí za cenu obvyklou po 

skončení výpůjčky; tj. stát by budovy odkupoval ve stavu, jak stojí a leží – tedy 

včetně svého zhodnocení. 

 



Předložení dohody o narovnání a dalším postupu by bylo podmíněno doložením nákladů, které 

stát na objekty vynaložil a má je archivovány.  

Předpokladem dalšího postupu je projednání záměru uzavřít dohodu o narovnání a dalším 

postupu v zastupitelstvu města a schválení tohoto záměru s jasnými parametry. Následně by 

měl být projednán oboustranně akceptovatelný text finálního návrhu této dohody. Pokud bude 

dohoda uzavřena, mělo by jí následovat uzavření smlouvy o výpůjčce.  

V případě shody v orgánech SMJN a operativní součinnosti státu může být záměr dohody o 

narovnání a společném postupu projednán v zastupitelstvu v červnu 2021 a samotná dohoda 

pak v září 2021. S ohledem na skutečnost, že úřad práce nejeví zájem uzavírat do doby 

narovnání k nemovitostem žádný nájemní vztah a případné uzavření dohody o narovnání 

zkonzumuje i období od přiřknutí nemovitostí po dobu 3 let jako období jejich výpůjčky, 

navrhuje se nepodnikat do doby projednání návrhu dohody v zastupitelstvu žádné kroky 

směřující k vyklizení budov užívaných státem bez právního titulu (výzva k vyklizení, žaloba 

na vyklizení). Příslibem ředitelky úřadu práce je, že po toto období (případně celé období 

výpůjčky, pokud bude schválena) bude úřad práce hradit veškeré náklady spojené s budovou; 

tato podmínka by byla zapracována i do všech smluv. „ 

 

Výsledem následných jednání se zástupci ÚPČR byly schváleny k budovám č.p. 

Mírové náměstí 2 (st. p. č. 79/2, jejíž součástí je budova čp. 484) a Emilie Floriánové 3 

(st. p. č. 717, jejíž součástí je budova čp. 1004), smlouvy o výpůjčkách (usnesení 

RM/623/2021 ze dne 16.12.2021). 

Tyto smlouvy o výpůjčce jsou uzavřeny do 23.2.2023 s tím, že v mezidobí budou 

probíhat jednání o variantě komerčního nájmu budov, resp. pozemků, na nichž 

budovy stojí nebo budou pozemky (vč. budov) úplatně převedeny na ÚP ČR za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem (preferovaná varianta). 

Předkládaná dohoda o narovnání upravuje, narovnává vztahy, práva, nároky 

vlastnické, užívací právo a další k dotčeným budovám v období před datem uzavření 

smluv o výpůjčce. Jedná se zejména o nároky na bezdůvodném obohacení za užívání 

budov ÚP ČR minimálně za období v době nepromlčené, dále nároky ÚP ČR na 

investice vložené do budov v době, kdy užíval ÚP budovy v dobré víře, že je 

oprávněným vlastníkem (tj. v době před právní mocí určení vlastnictví pro město na 

základě uplatnění nároku dle restitučního zákona). 

Přílohy: návrh dohody o narovnání 

Zpracoval: 

Jiří Kučera, odd. právní a veřejných zakázek 
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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

 
Statutární město Jablonec nad Nisou  

IČ: 00262340, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51,  

jejímž jménem jedná Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora a RNDr. Jiří Čeřovský, 

primátor města  

 

(dále jen „Město“)  

 

a  

 

Česká republika - Úřad práce České republiky 

IČ: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7, 17000 

zastoupená: Mgr. Viktorem Najmonem, generálním ředitelem 

na základě pověření zastoupená ve věcech této dohody: Mgr. Pavlem Dymokurským, 

ředitelem odboru kontrolně právního, krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci 

 

(dále jen „ÚPČR“)  

 

(Město a ÚPČR dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 

„Smluvní strana “)  

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1903 a 

následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto DOHODU O 

NAROVNÁNÍ (dále jen „Dohoda“):  

 

 

1. PŘEMĚT DOHODY 

 

1.1. Dne 29.3.2013 podalo Město žalobu, kterou se domáhalo na základě zákona č. 

172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 

obcí, určení vlastnického práva k nemovitostem specifikovaným v odst. 1.2. této 

Dohody. Žalovanou stranou v tomto sporném řízení byla Česká republika 

zastoupená účastníkem této Dohody s právem hospodaření – ÚPČR.  

 

1.2. Na základě Rozsudku soudu o určení právního vztahu – vydaného Okresním 

soudem v Jablonci nad Nisou č.j. 11 C-126/2015 -67, ve spojení s Rozsudkem 

soudu o určení právního vztahu – vydaného Krajským soudem v Ústí nad Labem 

- pobočka v Liberci č.j. 29 Co-174/2019 -93 a na základě rozhodnutí o povolení 

vkladu, které vydal Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
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Jablonec nad Nisou, byl v řízení vedeném pod sp. zn. V-989/2020-504 proveden 

dne 23.3.2020 vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to s právními 

účinky k 24.02.2020. Na základě tohoto vkladu vlastnického práva se Město stalo 

vlastníkem těchto nemovitostí: 

• st.p.č. 79/2, jehož součástí je stavba č.p. 484 

• st.p.č. 717, jehož součástí je stavba č.p. 1004 

• p.č. 1090/6 

• p.č. 1090/14 

vše v k.ú a obci Jablonec nad Nisou, zapsané na LV  10001 

(společně dále jen „Nemovitosti“) 

 

1.3. Smluvní strany shodně potvrzují, že do právní moci shora uvedených rozsudků, 

resp. právních účinků vkladu vlastnického práva pro Město bylo vlastnické 

právo k Nemovitostem zapsáno u příslušného katastru nemovitostí na Českou 

republiku – ÚPČR. 

 

1.4. Účelem této Dohody je narovnat mezí smluvními stranami sporné, namítané, 

práva a pohledávky tak, aby byl narovnán vztah k nemovitostem v souvislosti 

s kontinuálním užíváním Nemovitostí ze strany ÚPČR i po zápisu vlastnického 

práva těchto na Město. 

 

1.5. Město má za to, že je oprávněno nárokovat na ÚPČR z titulu bezdůvodného 

obohacení, popř, jiného právního titulu, pohledávku, to i za období zpětně, za 

užívaní Nemovitostí, zejména stavebních pozemků p.č. 79/2 a 717 a budov na 

nich stojících č.p. 484 a 717, a to v souhrnné výši odpovídající stanovené hodnotě 

nájemného dle čl. 1.6., a to minimálně za období součtu 36 měsíců zpětně od 

podpisu této Dohody, celkem tedy za toto období pohledávku ve výši cca 

10.008.000,- Kč.   
 

1.6. Na základě znaleckých posudků ke stanovení tržní ceny nájemného obvyklého 

v místě a čase k budovám č.p. 484 a č.p. 1004 vypracovaných soudním znalcem 

Ing. Petrem Pavlatou bylo zjištěno následující: 

 

• na základě znaleckého posudku č. 04139-0047 T/2020 ze dne 9.6.2020 o 

stanovení tržního nájemného domu č.p. 484 na st.p.č. 79/2 v k.ú a obci 

Jablonec nad Nisou, byla stanovena obvyklá výše nájemného stavebního 

objektu č.p. 484 ve výši 151.000,- Kč/měsíc a dále  

• na základě znaleckého posudku č. 04138-0046 T/2020 ze dne 8.6.2020 o 

stanovení tržního nájemného domu č.p. 1004 na st.p.č. 717 v k.ú a obci 

Jablonec nad Nisou, byla stanovena obvyklá výše nájemného stavebního 

objektu č.p. 1004 ve výši 127.000,- Kč/měsíc. 
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1.7. ÚPČR majíce za to, že zejména stavební objekty stojící na Nemovitostech, užíval 

až do právní moci shora uvedených Rozsudků, zcela v dobré víře. V souladu 

s touto dobrou vírou namítá ÚPČR, že provedl na stavebních objektech v letech 

1998–1999 a 2012–2013 do těchto stavebních objektů zásadní investice v celkové 

výši 31.385.284, -Kč, zejména se jednalo o přístavbu budovy č.p. 1004 a 

rekonstrukci střechy na tomto objektu.  
 

1.8. ÚPČR namítá, že byť investice uvedené v čl. 1.7. výše citovaný restituční zákon 

neřeší a soud k nim tedy nepřihlížel, je toho názoru, že uplatnění provedených 

investic, resp. zhodnocení Nemovitostí je způsobilé k uplatnění takového nároku 

po Městu. 

 

 

2. NAROVNÁNÍ 

 

2.1. Smluvní strany proklamují, že mají oboustranný zájem narovnat vzájemné 

vztahy a nároky v souvislosti s užíváním Nemovitostí tak, aby byla zachována 

kontinuita činností správního úřadu ČR jakožto kontaktního pracoviště úřadu 

práce, a proto narovnávají své vztahy dle níže uvedeného. 

 

2.2. Smluvní strany tímto narovnávají sporná práva popsaná v článku 1 této Dohody 

a současně veškerá práva mezi Smluvními stranami takto: 

 

2.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré namítané pohledávky a práva 

uvedené v čl. 1 uzavřením této Dohody zcela narovnávají bez náhrady jedné 

nebo druhé straně a v tomto smyslu se zavazují, že nebudou takové nároky 

uplatňovat po straně druhé, ani jejich uplatněním u obecného soudu. 
 

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že užívaní stavebních pozemků, jejichž součástí 

jsou budovy č.p. 1004 a č.p. 484 budou poskytnuty ÚPČR do 23.2.2023 formou 

výpůjček, které budou předmětem samostatných smluv o výpůjčce. Obě smluvní 

strany se zavazují jednat dále také o způsobu a právním titulu užívaní 

zbývajících Nemovitostí nad rámec věty první. 
 

2.5. Smluvní strany se dále zavazují jednat a činit ve vzájemné součinnosti takové 

kroky vedoucí k budoucímu úplatnému převodu vlastnického práva k st.p.č. 

79/2, jehož součástí je stavba č.p. 484 a k st.p.č. 717, jehož součástí je stavba č.p. 

1004, na ÚPČR. 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

Účinnost nabývá Dohoda dnem jejího uveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá ze Smluvních stran. 

 

3.3. Tuto Dohodu lze změnit jen dohodou Smluvních stran v písemné formě; za 

písemnou formu nebude pro účely této Dohody považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu důkladně přečetly, že souhlasí s 

jejím obsahem, že tato Dohoda byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě 

jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

 

Doložka podle § 41 zákona o obcích 

Uzavření této Dohody bylo schváleno Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou 

dne ________ 2022, usnesení číslo _________________. 

 

 

NÁSLEDUJÍ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN: 

 

V Liberci dne ………….                                           V Jablonci nad Nisou …………… 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------       ----------------------------------------------- 

Česká republika – Úřad práce České republiky        Statutární město Jablonec nad Nisou  

      na základě pověření                                                           Ing. Milan Kouřil 

         Mgr. Pavel Dymokurský                                             náměstek primátora  

   ředitel odboru kontrolně právního, 

krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci             

 

 

 

 

                                                                                        ---------------------------------------------- 

                                                                                       Statutární město Jablonec nad Nisou  

                                                                                                     RNDr. Jiří Čeřovský 

                                                                                                       primátor města             


