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.
14. schůze rady města dne: 16.06.2020
Bod pořadu jednání: 66
Schválení pokynu zřizovatele SML příspěvkové organizaci TSML
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení pokynu zřizovatele – statutárního města
Liberec – příspěvkové organizaci Technické služby města Liberce, p. o. týkajícího se pouze
ekonomických aspektů transformace. Pokynem se ukládá zajistit příslěvkové organizaci
mimořádnou účetní závěrku zanikající společnosti, uhrazení závazků a přijetí pohledávek z titulu
pracovně právních vztahů a obchodních vztahů za zanikající společnost.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: pokyn zřizovatele příspěvkové organizaci
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

RNDr. Michaelem Hronem, členem rady města

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:

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Pokyn zřizovatele statutárního města Liberec příspěvkové organizaci Technické služby
města Liberec, p.o. k zajištění výkonu práv a povinností, které přejdou na statutární město
Liberec realizací projektu přeměny převodu jmění společnosti Technické služby města
Liberce a.s. a jejím zánikem ke dni 1. 7. 2020, dle přílohy č. 1
ukládá
informovat ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Liberec, p.o. o přijatém
usnesení rady města a předat Pokyn zřizovatele statutárního města Liberec dle přílohy č. 1
P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 24.06.2020
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Důvodová zpráva
Zpracovatelem materiálu je pan RNDr. Michal Hron, člen rady města, který připravil návrhy usnesení,
důvodovou zprávu a přílohu tohoto materiálu. Je tak jeho výhradním původcem.
Dnem zápisu projektu přeměny do obchodního rejstříku 1. 7. 2020 zanikne společnost Technické služby
města Liberce a.s. (dále jen „TSML a.s.) a na akcionáře statutární město Liberec (dále jen „SML“)
přejdou kromě jiného veškerá práva a povinnosti TSML a.s. související s jejím zánikem. Jedná se
zejména o:
1) povinnost sestavit a auditorem ověřit mimořádnou účetní závěrku TSML a.s. k rozhodnému dni 30.
6. 2020, sestavení a podání daňových přiznání, plnění oznamovacích povinností vůči státním
orgánům a úhrada závazků, případně přijetí úhrad pohledávek vůči státním orgánům;
2) úhrady závazků a přijetí úhrad pohledávek vůči zaměstnancům, orgánům státní správy a věřitelům
zaměstnanců (např. exekuce) z titulu pracovně právních vztahů uzavřených s TSML a.s. a vzniklých
před zánikem TSML a.s.;
3) úhrady závazků a přijetí úhrad pohledávek z obchodních vztahů za plnění sjednaná TSML a.s.
Tyto činnosti není schopno zajistit SML, neboť veškeré podklady a personální i organizační zabezpečení
budou mít k dispozici Technické služby města Liberec, p.o. (dále jen „TSML, p.o.“). Proto se
navrženým pokynem ukládá (pověřuje se), aby tyto činnosti za SML zajistily TSML, p.o. Za tím účelem
se převede na TSML, p.o. stávající běžný účet TSML a.s. vedený u Komerční banky ve výši zůstatku ke
dni zániku TSML a.s. Pokynem se potom ukládá hradit závazky a přijímat úhrady pohledávek vzniklých
před zánikem TSML a.s. výhradně z tohoto a na tento bankovní účet.
TSML a.s. vytvořily v minulých letech zákonnou rezervu na opravy a v souladu se zákonem o daních
z příjmů převáděly na samostatný bankovní účet vedený u Komerční banky peníze ve výši tvorby
rezervy. V roce 2020 byla oprava zahájena a příslušné faktury jsou hrazeny z tohoto samostatného
bankovního účtu. Za tím účelem se tento účet převede na TSML, p.o. ve výši zůstatku ke dni zániku
TSML a.s. Pokynem se ukládá pokračovat ve financování oprav z tohoto účtu.
Daňové přiznání k dani z příjmů za TSML a.s. ke dni zániku musí být podáno do 30. 9. 2020. Jeho
povinnou přílohou je účetní závěrka, která musí být dle stanoviska právní kanceláře Moore CR
schválena v zastupitelstvu města. Teprve na základě schválené účetní závěrky mohou být specifikovány
závazky a pohledávky, které nejsou zahrnuty ve smlouvě o převodu činností ze dne 30. 4. 2020 a které
se převedou na základě dodatku k této smlouvě. Ten by mělo schválit zastupitelstvo na svém říjnovém
zasedání, proto se pokynem ukládá do 12. 10. 2020 na základě účetní závěrky TSML a.s. k 30. 6. 2020 a
aktuálního stavu úhrad pohledávek a závazků k 30. 9. 2020 sestavit soupis nadále existujících
pohledávek a závazků.
Tento soupis projednají TSML, p.o. se SML, které rozhodne o položkách soupisu, které se na TSML,
p.o. nepřevedou. Např. závazek z titulu rezervy na opravy se doporučuje nepřevádět, neboť by tento
převod mohl být v budoucnu ze strany správce daně zpochybněn. Doporučuje se, aby město vytvořenou
rezervu zúčtovalo a zvýšilo o ni základ daně v roce 2020.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Pokyn zřizovatele
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Pokyn zřizovatele statutárního města Liberec
příspěvkové organizaci Technické služby města Liberec, p.o.
Statutární město Liberec (dále jen „SML“) uděluje své příspěvkové organizaci Technické služby
města Liberec, p.o. , IČ 08881545 (dále jen „TSML, p.o.“) dále uvedené pokyny k zajištění
veškerých činností souvisejících s převodem svěřeného majetku, dalších aktiv a pasiv,
smluvních vztahů a zaměstnanců převedených do TSML, p.o. na základě smlouvy o převodu
činností ze dne 30. 4. 2020, jakož i uplatnění práv a plnění povinností, které přešly na SML
v důsledku převodu jmění společnosti Technické služby města Liberce a.s. (dále jen „TSML
a.s.“) a nebyly převedeny na TSML, p.o. smlouvou o převodu činností.
1. Bankovní účet č. ………/0100 vedený u Komerční banky (běž ný účet)
TSML, p.o. je oprávněna hradit z běžného účtu výhradně
a) smluvní závazky dodavatelům za plnění sjednaná TSML a.s.;
b) závazky vůči orgánům státní správy, které přešly v důsledku převodu jmění z TSML a.s. na
SML;
c) závazky vůči zaměstnancům vzniklých z titulu pracovně právních vztahů uzavřených s
TSML a.s. a vzniklých před zánikem TSML a.s.;
d) ostatní závazky, které přešly v důsledku převodu jmění z TSML a.s. na SML.
TSML, p.o. přijímá na běžný účet výhradně úhrady pohledávek
a) od smluvních odběratelů za plnění sjednaná TSML a.s.;
b) vůči orgánům státní správy, které přešly v důsledku převodu jmění z TSML a.s. na SML;
c) vůči zaměstnancům vzniklých z titulu pracovně právních vztahů uzavřených s TSML a.s.;
d) ostatních, které přešly v důsledku převodu jmění z TSML a.s. na SML.
Zůstatek účtu k 30. 6. 2020 bude zahrnut do příspěvku na provoz. TSML, p.o. vyúčtuje stav
zůstatku účtu k 30. 11. 2020. Zřizovatel rozhodne o výši případného zapojení tohoto zůstatku
do příspěvku roku 2021.
2. Bankovní účet č. ………/0100 vedený u Komerční banky (rezer va na
opravy)
TSML, p.o. je oprávněna hradit z běžného účtu výhradně opravy, k nimž je tvořena zákonná
rezerva na opravy. Zůstatek účtu k 30. 6. 2020 bude zahrnut do příspěvku na provoz na rok
2020, případně nevyčerpaná část rezervy na rok 2021.
3. Účetní závěrka a nepeněžní povinnosti vůči orgánům státní správy
TSML, p.o. se ukládá splnit veškeré nepeněžní povinnosti TSML a.s. vůči orgánům státní
správy, které dnem zániku TSML a.s. přecházejí na SML. Jedná se zejména o
a) splnění oznamovacích povinností;

b) provedení inventarizace veškerého majetku a závazů k 30. 6. 2020. V případě majetku,
který přejde do vlastnictví SML a TSML, p.o. bude následně na základě zřizovací listiny
svěřen, provést inventarizaci v součinnosti se společností … v souladu se smlouvou …
uzavřenou se SML, tj. uplatňovat veškerá práva a plnit veškeré nepeněžní povinnosti SML
vyplývající z této smlouvy. Plnění peněžních závazků zajistí SML;
c) zpracování mimořádné účetní závěrky a zajištění jejího ověření auditorem;
d) zpracování a zajištění podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za
období 1. 1. - 30. 6. 2020;
e) zpracování a zajištění
1. 1. - 30. 6. 2020;

podání

daňového

přiznání

k dani

silniční

za

období

f) zpracování a zajištění podání daňového přiznání k DPH za období 1. - 30. 6. 2020;
g) zpracování a zajištění podání vyúčtování záloh na daň ze závislé činnosti za období
1. 1. - 30. 6. 2020;
h) zpracování a zajištění podání vyúčtování na daně vybírané srážkou za období
1. 1. - 30. 6. 2020.
4. Závěrečné vypořádání
TSML, p.o. do 12. 10. 2020 sestaví na základě účetní závěrky TSML a.s. k 30. 6. 2020 a
aktuálního stavu úhrad pohledávek a závazků k 30. 9. 2020 soupis nadále existujících
pohledávek a závazků, včetně odepsaných pohledávek v podrozvahové evidenci.
Tento soupis projedná TSML, p.o. se SML, které rozhodne, které závazky a pohledávky se
skutečně převedou a které si SML ponechá.
Na základě soupisu odsouhlaseného SML bude uzavřen dodatek ke smlouvě o převodu
činností ze dne 30. 4. 2020. O rozdíl pohledávek a závazků v jejich účetních hodnotách bude
zvýšen/snížen provozní příspěvek TSML, p.o.

