STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
4. schůze rady města dne: 18.02.2020
Bod pořadu jednání: 57
Projekt přeměny dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev v
platném znění – převod jmění Technické služby města Liberce, a. s. (TSML, a. s.) na jediného
akcionáře statutární město Liberec (SML)
Stručný obsah: Předkládané materiály zpracoval RNDr. Michal Hron, společnost Moore Czech
Republic, s. r. o. (dříve “BDO Advisory s. r. o.”) a advokátní kanceláří Kubica, Zajíc a partneři.
Zastupitelstvo města Liberec schválilo usnesením č. 301/2019 transformaci TSML, a. s. na
příspěvkovou organizaci formou přeměny společnosti – převod jmění TSML, a. s. na jediného
akcionáře SML s tím, že SML převede činnosti a majetek na nově zřízenou příspěvkovou
organizaci. Zákonnou povinností přeměny společnosti je zpracování projektu přeměny a po jeho
schválení zúčastněnými osobami také jeho zveřejnění v Obchodním věstníku.

Náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Důvod předložení: zákonná náležitost schválené formy transformace
Zpracoval:

Lenertová Eva - sekretariát náměstka primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Projednáno s:

s Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc. primátorem města Liberec

Předkládá:

Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační
technologie

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. projekt přeměny dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a
družstev v platném znění - převod jmění Technické služby města Liberce a.s. na jediného
akcionáře statutární město Liberec uvedený v příloze č. 1, a to pro účely zveřejnění
v Obchodním věstníku

2. oznámení o uložení projektu přeměny do Sbírky listin a upozornění věřitelům, dlužníkům a
akcionářům na jejich příslušná zákonná práva tak, jak jsou uvedena v příloze č. 2;
ukládá
1. spolupodepsat oba dokumenty

P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 21.02.2020

2. informovat představenstvo TSML a.s. o schválení obou dokumentů a požádat je o podání
do obchodního rejstříku a zveřejnění v Obchodním věstníku
P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 20.02.2020
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Důvodová zpráva
Předkládané materiály zpracoval RNDr. Michal Hron, společnost Moore Czech Republic s.r.o. (dříve
“BDO Advisory s.r.o.”) a advokátní kanceláří Kubica, Zajíc a partneři.
Zastupitelstvo města Liberec schválilo usnesením č. 301/2019 na svém 9. zasedání dne 24. 10. 2019
transformaci TSML a.s. na příspěvkovou organizaci formou přeměny společnosti - převod jmění TSML
a.s. na jediného akcionáře SML s tím, že SML převede činnosti a majetek na nově zřízenou
příspěvkovou organizaci. Zákonnou povinností přeměny společnosti je zpracování projektu přeměny a
po jeho schválení zúčastněnými osobami také jeho zveřejnění v Obchodním věstníku.
V předloženém projektu přeměny se kromě jiného stanovuje rozhodný den na 1. 7. 2020. na základě
toho vyhotoví zanikající TSML a.s. mimořádnou účetní závěrku k rozvahovému dni 30. 6. 2020 a
nabývající akcionář SML vyhotoví k 1. 7. 2020 zahajovací rozvahu. Předpokládá se, že prostřednictvím
notáře bude proveden zápis přeměny do obchodního rejstříku k 1. 7. 2020, tudíž k tomuto dni TSML a.s.
zaniknou a veškeré jmění včetně závazků přejde na SML.
Nad rámec zákonných náležitostí je v projektu přeměny odst. 1.2. vysvětlující důvod přeměny, a to že
transformací se sleduje převod činností TSML a.s. na nově zřízenou příspěvkovou organizaci TSML,
p.o.
Za společnost schválí oba dokumenty představenstvo společnosti TSML a.s. a tím budou připraveny ke
zveřejnění, které zajistí představenstvo společnosti TSML a.s. Doba zveřejnění činí 1 měsíc. Po jejím
uplynutí schválí projekt přeměny za zanikající společnost valná hromada, neboli rada města rozhodne ve
věci jako jediný akcionář v působnosti valné hromady v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona o
obcích. Za přejímajícího akcionáře schválí projekt přeměny zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2
písm. e) zákona o obcích po předchozím projednání v radě města, která bude předkladatelem
příslušného materiálu.

Přílohy:
Příloha č.1 - Oznámení_OV_TSML_Liberec_21012020
Příloha č. 2 – Projekt_převod_jmění_Liberec_schvaleny_18022020
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Technické služby města Liberce a.s.
se sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec
IČ: 25007017
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877
právní forma: akciová společnost
(dále jen „Zanikající společnost“)
a
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
IČ: 00262978
(dále jen „Přejímající společník“)
tímto ve smyslu ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a
družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“) oznamují, že:
1. Do Sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem byl pro společnost
Technické služby města Liberce a.s. uložen Projekt přeměny – převodu jmění na společníka s tím,
že společnost Technické služby města Liberce a.s. jako zanikající společnost zanikne a její jmění přejde
na STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, které vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti.
Společnost Technické služby města Liberce a.s. a STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC se dále označují
také jako Zúčastněné společnosti. Projekt převodu jmění na společníka byl rovněž uveřejněn na
internetových stránkách STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC https://www.liberec.cz.
2. Zúčastněné společnosti dále upozorňují věřitele a dlužníky na jejich práva dle ust. § 35 až 39
zákona o přeměnách, tedy zejména, že:
a) Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne,
kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat
poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek;
nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně k dohodě o způsobu zajištění
pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky; jestliže
věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a
Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné
jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku;
b) právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, i) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých
pohledávek v insolvenčním řízení, ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné
věřitele nebo iii) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
3. Zúčastněné společnosti dále ve smyslu ust. §118 písm. a) Zákona o přeměnách ve spojení s § 342
Zákona o přeměnách upozorňují akcionáře společnosti Technické služby města Liberce a.s. na jejich
práva dle ust. §119 Zákona o přeměnách, tedy zejména, že pro akcionáře společnosti Technické služby
města Liberce a.s. jsou uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti Technické služby města Liberce a.s. (v
pracovní dny vždy od 8.00 hod. do 15.00 hod.), to vše počínaje dnem 20. 2. 2020 následující
dokumenty:
a) Projekt přeměny – převodu jmění na společníka;
b) Účetní závěrky společnosti Technické služby města Liberce a.s. a STATUTÁRNÍHO MĚSTA
LIBEREC za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejich ověření.
Dále upozorňují akcionáře společnosti Technické služby města Liberce a.s., že společnost Technické
služby města Liberce a.s. je povinna vydat každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného
odkladu, bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v bodě 3 písm. a) až b) výše.
4. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy ani jiné cenné
papíry, s nimiž jsou spojena zvláštní práva (kromě kmenových akcií u společnosti Technické služby
města Liberce a.s.), neupozorňují Zúčastněné společnosti na práva dle § 37 až 39 zákona o přeměnách.
Technické služby města Liberce a.s.
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PROJEKT PŘEMĚNY
dle zákona č. 125/2008 Sb.
o přeměnách obchodních společností a družstev
v platném znění

PROJEKT
PŘEVODU JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA

Technické služby města Liberce a.s.
(zanikající společnost)

a
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
(přejímající společník)
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DEFINICE
Není-li v tomto projektu přeměny uvedeno jinak, mají následující pojmy a definice, uvedené
v textu velkým písmenem, tento význam:
„Akcie Zanikající společnosti “ znamená akcie emitované Zanikající společností, jak je popsáno
v bodě 2.3. Projektu.
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ke dni
vyhotovení tohoto Projektu.
„Projekt“ znamená tento projekt přeměny formou převodu jmění Zanikající společnosti na
Přejímajícího společníka.
„Přejímající společník“ znamená STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, identifikační číslo: 00262978.
„Převod jmění na společníka“ znamená převod jmění Zanikající společnosti na Přejímajícího
společníka, který je realizován dle tohoto Projektu.
„Rozhodný den“ znamená rozhodný den Převodu jmění na společníka ve smyslu ust. § 10
Zákona o přeměnách, kterým je den 1. 7. 2020, jak je uvedeno níže v bodě 3. Projektu.
„Zákon o obchodních korporacích“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění ke dni
vyhotovení tohoto Projektu.
„Zákon o přeměnách“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, v platném znění ke dni vyhotovení tohoto Projektu.
„Zanikající společnost“ znamená obchodní společnost Technické služby města Liberce a.s., se
sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, identifikační číslo:
25007017, spisová značka B 877, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, právní forma:
akciová společnost.
„Zúčastněná společnost“ znamená Zanikající společnost, Přejímající společník nebo oba
současně.
PŘEDMĚT PROJEKTU
1.1.

Předmětem Projektu je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách a
zejména pak ust. § 337 a násl. realizace Převodu jmění na společníka, kdy dojde
k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění (včetně práv a povinností
z pracovněprávních vztahů) na Přejímajícího společníka, který tak vstupuje do právního
postavení Zanikající společnosti.

1.2.

Cílem přeměny dle tohoto Projektu je, že v první fázi v rámci procesu Převodu jmění
na společníka veškeré jmění, včetně všech pohledávek, závazků, práv a povinností ze
závazkových vztahů a práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jakož i veškerá
činnost realizovaná Zanikající společností přejde na Přejímajícího společníka. Vzápětí
v druhé fázi bude veškerá činnost, která přešla ze Zanikající společnosti na
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Přejímajícího společníka (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a
vybraných práv a povinností ze závazkových vztahů), převedena z Přejímajícího
společníka na příspěvkovou organizaci Technické služby města Liberec, p. o., jejímž
zřizovatelem je STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC - Přejímající společník a jejímž
předmětem činnosti jsou především činnosti v oblasti údržby, oprav, správy a rozvoje
veřejného majetku zřizovatele. Veškerý nemovitý a movitý majetek nabytý
Přejímajícím společníkem od Zanikající společnosti bude současně příspěvkové
organizaci Technické služby města Liberec, p. o. svěřen v souladu zejména se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
právních předpisů a zřizovací listinou této příspěvkové organizaci.

ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI
2.1.

Zanikající společnost:
Technické služby města Liberce a.s.
se sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec
identifikační číslo: 25007017
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložka 877
právní forma: akciová společnost
základní kapitál: 126.835.500,- Kč
splaceno: 100 %

2.2.

Přejímající společník:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
identifikační číslo: 00262978

2.3.

Základní kapitál Zanikající společnosti uvedený v bodě 2.1. Projektu je rozdělen na 165
kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné
akcie ve výši 768.700,- Kč a všechny tyto akcie Zanikající společnosti nejsou a nebyly
přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Tyto cenné papíry jsou
jedinými cennými papíry, jež byly Zanikající společností emitovány, a jejich emisní kurs
byl plně splacen.

2.4.

Přejímající společník je jediným akcionářem (společníkem) Zanikající společnosti
vlastnícím 100 % Akcií Zanikající společnosti.

2.5.

Přejímající společník je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších právních předpisů a podnikatelem ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b)
Zákona o přeměnách (je držitelem živnostenského oprávnění).
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ROZHODNÝ DEN PŘEVODU JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
3.1.

Zúčastněné společnosti se dohodly, že Rozhodným dnem Převodu jmění na společníka
je 1. 7. 2020.

3.2.

Od tohoto dne se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání
uskutečněná na účet Přejímajícího společníka.

3.3.

Zanikající společnost vyhotoví ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni
30. 6. 2020, konečnou účetní závěrku, která bude ověřena auditorem.

3.4.

Přejímající společník vyhotoví ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni
30. 6. 2020, konečnou účetní závěrku, která bude ověřena auditorem.

3.5.

Přejímající společník vyhotoví k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu, která bude
ověřena auditorem. K této zahajovací rozvaze bude ve smyslu ust. § 11b Zákona o
přeměnách připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací
rozvahy budou převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Zanikající
společnosti a jak s nimi bude naloženo.

PRAVIDLA PRO URČENÍ VÝŠE A SPLATNOSTI VYPOŘÁDÁNÍ
4.1.

Tento Projekt vychází ze skutečnosti, že ke dni vyhotovení tohoto Projektu a také ke
dni zápisu Převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku jsou a budou všechny
Akcie Zanikající společnosti v majetku Přejímajícího společníka, tedy že jediným
akcionářem Zanikající společnosti je a bude Přejímající společník.

4.2.

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 4.1. a dle ust. § 339 písm. d) Zákona o
přeměnách tak Přejímající společník není povinen poskytnout žádné vypořádání
v penězích a tento Projekt nemusí obsahovat podrobná pravidla pro určení výše a
splatnosti vypořádání poskytovaného ostatním společníkům Zanikající společnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1.

Zápisem Převodu jmění na společníka dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku
nastávají právní účinky tohoto Převodu jmění na společníka a dojde tak ke zrušení
Zanikající společnosti bez likvidace a její jmění včetně práv a povinností
z pracovněprávních vztahů přecházejí převodem jmění na Přejímajícího společníka.

5.2.

Tento Projekt musí být v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 Zákona o přeměnách
uložen do Sbírky listin Zanikající společnosti alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má
být Převod jmění na společníka schválen v souladu s ustanovením § 21 a násl. Zákona
o přeměnách.
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5.3.

Tímto Projektem jsou současně věřitelé upozorněni na svoje práva dle ust. § 35 až 39
Zákona o přeměnách, tedy zejména, že:
a) věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6
měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči
třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se
v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek; nedojde-li mezi věřitelem
a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o
dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky; jestliže věřitel
prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho
pohledávky a Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může
požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do
obchodního rejstříku;
b) právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, i) kteří mají právo na přednostní
uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, ii) kteří se pro účely
insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele nebo iii) jejichž pohledávky
vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

5.4.

Zpráva o přeměně ani znalecká zpráva pro převod jmění se nevyžadují, když se jedná
o převod jmění na jediného akcionáře (společníka).

5.5.

Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými právními
předpisy, a to zejména Zákonem o přeměnách.

5.6.

Tento Projekt byl schválen (mimo jiné pro účely jeho zveřejnění) usnesením Rady
města Liberec č. … dne 18. února 2020.

5.7.

Tento Projekt musí být schválen ve smyslu § 342 a § 342a Zákona o přeměnách, a to
nejdříve po uplynutí 1 měsíce od zveřejnění informací o přeměně dle § 33 a násl.
Zákona o přeměnách.

V Liberci dne 11. února 2020
Technické služby města Liberce a.s.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

______________________________

______________________________

Ing. Petr Šimoník
předseda představenstva
Technické služby města Liberce a.s.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
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