ZÁPIS
z 3. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a
škodní, bytové komise konané dne 27. dubna 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 27. dubna 2020 se uskutečnilo 3. jednání Komise pro hospodaření s majetkem
města, likvidační a škodní, bytové komise zřízené Radou města Karlovy Vary.
Místo jednání: zasedací místnost v 1. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská
21, Karlovy Vary
Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 15:01 hodin a skončeno v 15:38 hodin
Přítomni:

MUDr. Jiří Penc, Ing. Václav Benedikt, Vlastimil Lepík, Jan März, Jaroslav
Hrdlička, Ing. Pavel Sušanin, Mgr. Jaroslav Borka

Omluveni:

Roman Bílský, Tomáš Vrána

Neomluveni:
Hosté:

Mgr. Bc. Michal Murčo

Program jednání:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z jednání KHMMLŠBK ze dne 23.03.2020
3. Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 382/16 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy
Vary, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
4. Zveřejnění záměru prodeje objektu Komenského 193/27 s pozemky st.p.č. 202, p.č. 90/6
a p.č. 89/4 v k.ú. Doubí u Karlových Var
5. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 798/1 v k.ú. Rybáře
6. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1239 v k.ú. Karlovy Vary
7. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 30/5 v k.ú. Doubí u Karlových Var
8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Karlovy Vary
9. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 411 v k.ú. Drahovice
10. 1. Zveřejnění záměru směny p.p.č. 1027/2 a části p.p.č. 980/22 za p.p.č. 915/8 vše v k.ú.
Stará Role, obec Karlovy Vary; 2. Ukončení Smlouvy o nájmu č. 9010003327 výpovědí;
3. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 1025 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; 4. Zveřejnění záměru uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o pachtu č. 9054000204
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11. Prominutí dluhu, vzdání se práva vymáhání pohledávky s účinky vyřazení – UJ 710,
Úvalská 603/36, Karlovy Vary
12. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 669 v k.ú. Kolová
13. Různé
Jednání zahájil předseda MUDr. Jiří Penc
1. Schválení programu

MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

pro:
/
/
/
/
/
/

proti:

zdržel se:

/

KHMMLŠBK doporučila schválit navržený program jednání.
2.

Schválení zápisu z jednání KHMMLŠBK ze dne 17.2.2020

KHMMLŠBK doporučuje RM vzít na vědomí zápis z 2. jednání Komise pro hospodaření
s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise ze dne 17.2.2020.

MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

pro:
/
/
/
/
/
/

proti:

zdržel se:

/

KHMMLŠBK doporučila RM vzít na vědomí výše uvedený návrh na usnesení.
3. Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 382/16 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy
Vary, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 382/16 v
k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, pro Společenství vlastníků jednotek domu Fibichova 765
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– 766, Karlovy Vary, IČ: 75011018 se sídlem Fibichova 766/4, Stará Role, 360 17 Karlovy
Vary, za nájemné 35,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem
využití pozemku pod stavbou přístupové rampy vč. přístupové plochy. V případě schválení
zveřejnění záměru bude předmětná část pozemku geodeticky vymezena. Nájemce uhradí
veškeré náklady související s uzavřením smlouvy o nájmu.

MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

pro:
/
/
/

proti:

zdržel se:

/
/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
Pozn. Pan Lepík nahlásil střed zájmu
4.

Zveřejnění záměru prodeje objektu Komenského 193/27 s pozemky st.parc.č. 202,
parc.č. 90/6 a parc.č. 89/4 v k.ú. Doubí u Karlových Var

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku st. parc.č. 202
jehož součástí je stavba č.p. 193 (Komenského č.o. 27) a pozemků zahrad, parc.č. 90/6 a
parc.č. 89/4, vše v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec a okres Karlovy Vary formou
výběrového řízení, veřejnou licitací s minimální kupní cenou dle znaleckého posudku (bude
za účelem prodeje zpracován) navýšenou o daň z přidané hodnoty v platné sazbě, pokud
nebude dodání pozemků od daně z přidané hodnoty osvobozeno. Podmínkou prodeje je
úhrada kupní ceny nemovitých věcí vzešlá z licitace (po odečtení uhrazené licitační jistoty) a
úhrada veškerých nákladů s přípravou prodeje a s prodejem spojených (tj. zejména nákladů za
zpracování znaleckého posudku a na úhradu správního poplatku na vklad práva do katastru
nemovitostí), to vše před podpisem kupní smlouvy.
Kupující vezme na vědomí, že se na předmětu prodeje nachází, nebo mohou nacházet,
podzemní či nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně se zaváže, že před zahájením
zemních či jiných stavebních prací na předmětu prodeje zajistí vytýčení průběhu podzemních
či nadzemních sítí a bude postupovat dle pokynů správců sítí tak, aby při provádění zemních
či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.
Dle zákona č. 254/2016 Sb. je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel
vlastnického práva k nemovité věci (kupující).
pro:
MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička

proti:
/
/

zdržel se:

/
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Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

/
/
/
/

KHMMLŠBK nedoporučila RM přijmout navržené usnesení.
5. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 798/1 k.ú. Rybáře pro vlastníka
sousedních pozemků
KHMMLŠBK doporučuje RM neschválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č.
798/1 k.ú. Rybáře o výměře cca 488 m2 pro vlastníka sousedních pozemků, parc.č. 798/22,
788/13 a dalších: *****, za kupní cenu, cenu obvyklou dle znaleckého posudku navýšenou o
daň z přidané hodnoty v platné sazbě. V případě schválení tohoto usnesení bude zpracován
geometrický plán pro oddělení prodávané části pozemku a znalecký posudek pro určení ceny
obvyklé pozemku. Podmínkou prodeje je úhrada kupní ceny pozemku, úhrada veškerých
nákladů s přípravou prodeje a s prodejem spojených (tj. zejména nákladů za zpracování
geometrického plánu, znaleckého posudku a na úhradu správního poplatku na vklad práva do
katastru nemovitostí), to vše před podpisem kupní smlouvy.
Kupující vezme na vědomí, že se na předmětu prodeje nachází, nebo mohou nacházet,
podzemní či nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně se zaváže, že před zahájením
zemních či jiných stavebních prací na předmětu prodeje zajistí vytýčení průběhu podzemních
či nadzemních sítí a bude postupovat dle pokynů správců sítí tak, aby při provádění zemních
či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.
Dle zákona č. 254/2016 Sb. je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel
vlastnického práva k nemovité věci (kupující).

MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

pro:
/
/
/
/
/
/

proti:

zdržel se:

/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
6. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1239 v k.ú. Karlovy Vary
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1239
v k.ú. Karlovy Vary pro:
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1/ *****, a
2/ společnost BS-VICTORIA s.r.o., IČ 28057767, se sídlem Karlovy Vary, Krále Jiřího
1314/17,
vše za cenu dle znaleckého posudku + DPH v platné výši.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. V případě, že rada města schválí
zveřejnění záměru prodeje, bude objednán geometrický plán na rozdělení pozemku.
Kupující prohlásí, že si jsou vědomi skutečnosti, že na předmětu prodeje se nachází nebo
mohou nacházet podzemní či nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně zaváží, že při
provádění zemních prací či jiných stavebních prací na předmětu prodeje, zajistí vytyčení
průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací
nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.
pro:
MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

proti:
/
/
/
/

zdržel se:

/
/
/

KHMMLŠBK nedoporučila RM přijmout navržené usnesení.
7.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 30/5 k.ú. Doubí u Karlových Var

KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 30/5
k.ú. Doubí u Karlových Var pro zájemce o *****, za kupní cenu, cenu obvyklou dle
znaleckého posudku navýšenou o daň z přidané hodnoty v platné sazbě. V případě schválení
tohoto usnesení bude zpracován znalecký posudek pro učení ceny obvyklé pozemku.
Podmínkou prodeje je úhrada kupní ceny pozemku, úhrada veškerých nákladů s přípravou
prodeje a s prodejem spojených (tj. zejména nákladů za zpracování znaleckého posudku a na
úhradu správního poplatku na vklad práva do katastru nemovitostí), to vše před podpisem
kupní smlouvy.
Pokud se ke zveřejněnému záměru prodeje přihlásí další zájemce/zájemci o koupi, bude
záměr prodeje zveřejněn pro určení kupujícího výběrovým řízením, veřejnou licitací
s minimální cenou dle znaleckého posudku.
Kupující vezmou na vědomí, že pozemek parc.č. 30/5 k.ú. Doubí u Karlových Var je
přenechán do pachtu dle smlouvy o pachtu uzavřené dne 5.2.2020. Pachtovní vztah lze také
vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná
běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Po převodu pozemku práva
a povinnosti z uzavřené smlouvy o pachtu přejdou na nového vlastníka.
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Kupující vezmou na vědomí, že se na předmětu prodeje nachází, nebo mohou nacházet,
podzemní či nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně se zaváží, že před zahájením
zemních či jiných stavebních prací na předmětu prodeje zajistí vytýčení průběhu podzemních
či nadzemních sítí a bude postupovat dle pokynů správců sítí tak, aby při provádění zemních
či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.
Dle zákona č. 254/2016 Sb. je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel
vlastnického práva k nemovité věci (kupující).

MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

pro:
/
/
/
/
/
/

proti:

zdržel se:

/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
Pozn. Informovat pachtýře předmětného pozemku u zveřejnění záměru!
8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Karlovy Vary
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 44/1, včetně
opěrných zdí, v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, pro *****, za cenu dle znaleckého
posudku + DPH v platné výši.
Pro případ, že by se v době zveřejnění přihlásilo o prodej více subjektů:
2/ schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy
Vary, formou výběrového řízení – licitací za minimální cenu dle znaleckého posudku + DPH
v platné výši.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. Kupující prohlásí, že si jsou
vědomi skutečnosti, že na předmětu prodeje se nachází nebo mohou nacházet podzemní či
nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně zaváží, že při provádění zemních prací či
jiných stavebních prací na předmětu prodeje, zajistí vytyčení průběhu podzemních či
nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození
podzemních či nadzemních sítí.
Pro:
MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka

proti:

zdržel se:
/

/
/
/
/
/
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Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

/

KHMMLŠBK nedoporučila RM přijmout navržené usnesení.
9. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 411 k.ú. Drahovice pro zájemce o koupi
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 411 k.ú.
Drahovice, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro zájemce o koupi: ***** za kupní
cenu, cenu obvyklou dle znaleckého posudku, který bude za účelem prodeje zpracován.
Podmínkou prodeje je úhrada kupní ceny pozemku, úhrada veškerých nákladů s přípravou
prodeje a s prodejem pozemku spojených (tj. zejména nákladů za zpracování znaleckého
posudku a nákladů na úhradu správního poplatku na vklad práva do katastru nemovitostí),
před podpisem kupní smlouvy.
Pokud se ke zveřejněnému záměru prodeje přihlásí další zájemce/zájemci o koupi, bude
záměr prodeje opět zveřejněn pro výběrové řízení, veřejnou licitaci, kde minimální
nabídková cena nemovitosti bude dle znaleckého posudku.
Dodání pozemku je od daně z přidané hodnoty osvobozeno, pokud do dokončení prodeje
nedojde k podstatné změně dokončené stavby nebo inženýrské sítě dle §56 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dle zákona č. 254/2016 Sb. je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel
vlastnického práva k nemovité věci (kupující).

MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

pro:
/
/
/
/
/
/

proti:

zdržel se:

/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
10. 1. Zveřejnění záměru směny p.p.č. 1027/2 a části p.p.č. 980/22 za p.p.č. 915/8 vše v
k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary 2. Ukončení Smlouvy o nájmu č. 9010003327
výpovědí. 3. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 1025 v k.ú. Stará Role, obec
Karlovy Vary, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 4. Zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu 9054000204.
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KHMMLŠBK doporučuje RM schválit
1. zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 1027/2 a části pozemku p.č. 980/22 vše v k.ú.
Stará Role, obec Karlovy Vary ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, IČ
00254657, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 za pozemek
p.č. 915/8 v k.ú. Stará Role obec Karlovy Vary ve vlastnictví *****, za podmínky
ukončení Smlouvy o nájmu č. 9010003327 ze dne 27.2.2012 a za podmínky uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu č. 9054000204 ze dne 1.2.2018. V případě
schválení zveřejnění záměru směny bude na oddělení části pozemku p.č. 980/22 v k.ú.
Stará Role, obec Karlovy Vary vyhotoven geometrický plán. Statutární město Karlovy
Vary uhradí polovinu nákladů spojených se směnou.
2. ukončení Smlouva o nájmu č. 9010003327 ze dne 27.2.2012, uzavřené mezi
Statutárním městem Karlovy Vary, jako pronajímatelem na straně jedné, a *****, jako
nájemcem na straně druhé, na nájem pozemku p.č. 1025 o výměře 5472 m2 a
pozemku p.č. 1027/2 o výměře 825 m2 vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary,
výpovědí.
3. zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 1025 o výměře 5472 m2 v k.ú. Stará Role,
obec Karlovy Vary *****, za roční pachtovné 2.736,- Kč (tj. 0,50 Kč/m2/rok), na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem využití pastviny pro koně bez stavby a k sečení travních porostů – bez stavby a oplocení. Pachtýř uhradí veškeré
náklady související s uzavřením smlouvy o pachtu.
4. zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu č. 9054000204 ze dne
1.2.2018, uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657 se sídlem
Moskevská 2035/21, 361 01 Karlovy Vary, jako propachtovatelem na straně jedné,
*****, jako pachtýřem na straně druhé, jejímž předmětem je pacht pozemků p.č.
140/5 o výměře 1934 m2, p.č. 140/6 o výměře 354 m2, p.č. 915/48 o výměře 58 m2,
p.č. 980/22 o výměře 20810 m2, p.č. 998/5 o výměře 151 m2, p.č. 998/9 o výměře 528
m2, p.č. 1034/1 o výměře 15926 m2, p.č. 1034/3 o výměře 74 m2, p.č. 1108/2 o výměře
8037 m2, p.č. 1125/2 o výměře 155 m2, p.č. 1200/7 o výměře 2065 m2, p.č. 1322/4 o
výměře 3985 m2, p.č. 1322/7 o výměře 14482 m2, p.č. 1322/8 o výměře 1319 m2, p.č.
1322/11 o výměře 14734 m2, p.č. 1322/13 o výměře 85 m2, p.č. 1343/5 o výměře 198
m2 vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 1 rok vždy k 1. říjnu běžného kalendářního roku, za účelem využití
k zemědělskému obhospodařování – bez stavby a oplocení, ve smyslu ponížení
předmětu pachtu o část pozemku p.č. 980/22 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary,
jehož výměra bude specifikována geometrickým plánem zpracovaným v rámci směny
pozemků.
pro:
MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

proti:

zdržel se:
/

/
/
/
/
/
/
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KHMMLŠBK nedoporučila RM přijmout navržené usnesení ve všech bodech.
11. Prominutí dluhu, vzdání se práva vymáhání pohledávky s účinky vyřazení – UJ 710,
Úvalská 603/36, Karlovy Vary
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit vzdání se práva vymáhání pohledávky s účinky
vyřazení pohledávky ve výši 4.387 Kč – vypočtené příslušenství z neuhrazené jistiny dluhu –
pozdní úhrady za ubytovací poplatek na ubytovně Úvalská 603/36 za rok 2019, za ubytovací
jednotku č. 710 na adrese Úvalská 603/36, Karlovy Vary vedenou ***** a
schválit písemné uzavření dohody o prominutí dluhu, vzdání se práva vymáhání a prominutí
pohledávky s účinky vyřazení za *****.

MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík
Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

pro:
/
/
/
/
/
/

proti:

zdržel se:

/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.

12. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 669 v k.ú. Kolová
KHMMLŠBK doporučuje RM schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 669 v
k.ú. Kolová, obec Karlovy Vary, pro *****, za cenu dle znaleckého posudku + DPH v platné
výši. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. V případě schválení
zveřejnění záměru prodeje části pozemku bude objednán geometrický plán na jeho rozdělení.
Kupující prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že na předmětu prodeje se nachází nebo mohou
nacházet podzemní či nadzemní inženýrské sítě. Kupující se současně zaváže, že při
provádění zemních prací či jiných stavebních prací na předmětu prodeje, zajistí vytyčení
průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací
nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.

MUDr. Jiří Penc
Ing. Václav Benedikt
Jaroslav Hrdlička
Vlastimil Lepík

pro:
/
/
/
/

proti:

zdržel se:
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Ing. Pavel Sušanin
Mgr. Jaroslav Borka
Roman Bílský
Jan März
Tomáš Vrána

/
/
/

KHMMLŠBK doporučila RM přijmout navržené usnesení.
13. Různé
Poznámky:

Dne: 27.04.2020
Příští jednání komise bude dne 18.5.2020
Zapsala

_______________________
Iveta Kortusová
tajemnice

_______________________
MUDr. Jiří Penc
předseda KHMMLŠBK

***** osobní údaj v přiložené písemnosti byl anonymizován v souladu se zněním zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s nařízením EP a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

stránka 10 z 10

