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5. zasedání zastupitelstva města dne: 28.5.2015 

 

Bod pořadu jednání: 

  

 

 

Věc:  Dohoda o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného 

Zpracoval: advokátní kancelář Heřmánek & Černý advokátní 

kancelář, s.r.o., 

Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného 

majetku, 

odbor, oddělení: odbor správy veřejného majetku 

telefon: 485 243 876 

Schválil:  vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného 

majetku   

Projednáno: na 10. schůzi rady města  19.5.2015 

Poznámka:    

 Předkládá: 
p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v.r. náměstek primátora 

                                                                   

 

  

 

 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání 

       

s c h v a l u j e 

 



 

Dohodu o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného, s níž vyslovila souhlas 

rada města na 10. schůzi rady města dne 19.5. 2015, 

 

 

 

a  u k l á d á 

 

Tiborovi Batthyánymu, primátorovi města Liberce podepsat příslušný smluvní dokument 

 

Termín: 06/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva:___________________________________________________________ 

Rada města Liberce na své 16. schůzi dne 17. 9. 2013 schválila usnesením č. 730/2013 bez-

úplatný převod (darování) nemovitého majetku tvořícího hřbitovy nacházejícího se v 

následujících katastrálních územích: Machnín, Radčice u Krásné Studánky, Horní Suchá u 

Liberce (Ostašov), Vesec u Liberce, Horní Růžodol, Ruprechtice a Rudolfov (dále jen 

„Hřbitovy“) ze společnosti Technické služby města Liberce a.s., se sídlem Erbenova 376/2, 

Liberec 8, PSČ 460 08, IČ: 250 07 017 (dále jen „TSML“) na statutární město Liberec (dále 

jen „SML“). Po schválení převodu hřbitovů i příslušnými orgány společnosti TSML byla dne 

10. 12. 2013 mezi TSML a SML uzavřena darovací smlouva, dle níž TSML darovalo 

Hřbitovy SML. Dne 19. 12. 2013 byl u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální 

pracoviště Liberec podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Katastrální úřad dne 27. 1. 2014 rozhodl o povolení vkladu vlastnického práva SML ke 

Hřbitovům do katastru nemovitostí. 

Dne 10. 12. 2013 uzavřeli TSML a SML smlouvu o úhradě újmy č. 8/13/1110 (dále jen 

„Smlouva o úhradě újmy“), v níž se dohodli, že újmu, která společnosti TSML vznikla v 

důsledku darování Hřbitovů SML, uhradí SML TSML nejpozději do 31. prosince 2014, 

přičemž újma bude přednostně uhrazena započtením proti pohledávce SML, zejména 

pak z titulu (i) nároku na výplatu dividendy nebo (ii) nároku na výplatu částky 

odpovídající snížení základního kapitálu TSML. 

Jak je popsáno níže v tomto materiálu – ze strany SML a TSML byly učiněny kroky k tomu, 

aby došlo k vyčíslení újmy vzniklé společnosti TSML v důsledku darování Hřbitovů a 

vyčíslení časově rozlišeného nájemného vztahujícího se k nájmu hrobových míst. Po vyčíslení 

újmy a časově rozlišeného nájemného bylo zpracováno několik variant Dohody o úhradě 

újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného mezi SML a TSML. Předmětem tohoto 

materiálu je projednání varianty upravené TSML, která vychází z předpokladu, že 

pohledávky TSML a SML budou vzájemně započteny a dle níž výše újmy vzniklé 

společnosti TSML v důsledku darování Hřbitovů vychází z aritmetického průměru mezi 

Znaleckým posudkem a Revizním posudkem po částečném snížení požadavků na 

úhradu nákladů právního zastoupení (návrh této dohody tvoří přílohu č. 1 tohoto 

materiálu). 

Pro přehlednost je níže připojena rekapitulace vyčíslení časového rozlišení nájmů za hrobová 

místa související s převodem Hřbitovů z TSML na SML a vyčíslení výše majetkové újmy 

TSML vzniklé v důsledku darování Hřbitovů. 

Vyčíslení časově rozlišeného nájemného vztahujícího se k nájmu hrobových míst 

Na 1. řádné schůzi rady města v působnosti valné hromady společnosti TSML, konané dne 

25. 2. 2014, bylo projednáno vypořádání časového rozlišení nájmů za hrobová místa 

související s převodem hřbitovů z majetku TSML do majetku statutárního města Liberec. 

Valná hromada uložila představenstvu TSML a.s. dle Usnesení č. 4/2014 zaslat časové 

vyrovnání v částce 5 727 748,90 Kč na bankovní účet SML. Uvedená částka byla dne 28. 2. 

2014 zaslána na účet SML a je uložena na depozitním účtu.  

Dále rada města v působnosti valné hromady TSML uložila TSML písemně zdůvodnit vznik 

rozdílů ve výpočtu časového rozlišení nájmů za hrobová místa, včetně uvedení důvodu vzniku 

rozdílů. Částka, kterou společnost TSML rozporovala, činila 617 486,46 Kč.  

Dne 7.3.2014 obor správy veřejného majetku obdržel od výkonného ředitele společnosti  

TSML, Ing. Otakara Kypty,  elektronickou zprávu, ve které byl popsán a objasněn průběh 



kontroly smluv ze strany TSML. V důsledku zjištění těchto skutečností požadovala společnost 

TSML snížení rozdílu časového rozlišení o 41 307,33 Kč na 576 179,13 Kč. Zástupci odboru 

správy veřejného majetku výsledky této kontroly zaslali společnosti MP Orga a. s., kteří pro 

SML program pro správu hřbitovů, spravují. Bylo konstatováno, že není možné na základě 

těchto podkladů předložených TSML provést změny u jednotlivých nájemních smluv, neboť 

nebylo jednoznačně prokázáno, že jde o chyby popisované ve výše zmíněné elektronické 

zprávě. 

Na základě výše uvedených skutečností byla společnost TSML vyzvána, aby předložila 

výstupy z programů, které používaly ke správě hřbitovů a které jednoznačně prokáží, že rozdíl 

v časovém rozlišení vznikl pouze chybným evidováním některých nájemních smluv a 

chybným účtováním časového rozlišení, jak na toto upozorňovali zástupci společnosti MP 

Orga zástupce TSML ještě před nahráním souborů do programu MP Orga, který pro správu 

hřbitovů používá statutární město Liberec. Společnost TSML nebyla schopna sdělit žádné 

přesné datum, od kdy smlouvy evidovala s časovým rozlišením, proto pro první nahrání 

souboru pro SML po 1. 1. 2014 MP Orga zvolila nejpravděpodobnější datum, které 

z předaných dat zjistila. 

Dne 13. 11. 2014 zaslala společnost TSML soubor s celkovou sestavou smluv, seznamem 

storno dokladů a přehledem dohledaných rozdílů (ze systému evidence ESO9) a požádala o 

prověření a porovnání s daty, které poskytli k nahrání do programu MP Orga po 1. 1. 2014. 

Celkem se jednalo o revizi 5 207 nájemních smluv. Zástupci společnosti MP Orga provedli 

porovnání se stávajícími daty a konstatovali, že v tomto souboru TSML odstranili veškeré 

chyby, na které byli dříve upozorněni. Dne 15. 12. 2014 zástupci společnosti MP Orga 

zaktualizovali data předaná od TSML po 1. 1. 2014 v systému správy hřbitovů SML, navíc se 

musely ručně upravit smlouvy uvedené v nových datech v listech "přehled stornovaných 

dokladů" a "přehled dohledaných rozdílů". Po této aktualizaci byla konstatována shoda v 

předaných datech ze strany TSML a v datech, se kterými pracuje nový program správy 

hřbitovů.   

Shoda byla konstatována pouze u evidovaných dat. V případě, že uzavřená nájemní smlouva 

ze strany TSML nebyla zadaná do systému evidence ESO 9, nepřenesla se ani do programu 

MP Orga. Jako příklad uvádíme smlouvu na hřbitově Vesec oddíl M místo 33. Dle vyjádření 

nájemce hrobového místa uzavřel s TSML smlouvu v období říjen – listopad 2013. Smlouva 

není evidovaná v ESO 9 a nebyla nalezena fyzicky v předaných papírových smlouvách. Lze 

tedy předpokládat, že v průběhu výkonu správy hřbitovů, může být těchto případů více. V tuto 

chvíli nelze kontrolou programu zjistit, zda je případů více nebo se jedná pouze o tento 

případ. Proto nelze do budoucna vyloučit, že nastanou případné finanční rozdíly jako ve 

výše uvedeném případě. 

Částka časového rozlišení, která se vztahuje k nájmu hrobových míst do 1. 1. 2014 činí dle dat 

předaných TSML 6 465 665,24 Kč, přičemž z toho 1 582 000,56 Kč náleží k nájmu 

hrobových míst ve Vratislavicích, viz tabulka pod textem. 

NOVĚ UPRAVENÝ PROGRAM MP ORGA DLE SOUBORU TSML ZE DNE 13. 11. 2014 

PROVEDENO 5. 1. 2015 
     

       
  

SML Vratislavice CELKEM 
   

NÁJEM 
373211,67 123622,59 496834,26 

   



SLUŽBY 
4510453,01 1458377,97 5968830,98 

   
CELKEM 

4883664,68 1582000,56 6465665,24 
   

 Poznámka: 

Nájemné upravuje vyhláška Ministerstva financí v závislosti na počtu obyvatel města. 

Ve službách jsou zahrnuty náklady na údržbu hřbitova.   

 

Lze tedy shrnout, že dle dat předaných TSML částka časového rozlišení, která se vztahuje 

k nájmu hrobových míst do 1. 1. 2014 činí 6 465 665,24 Kč, přičemž z této částky byla již 

částka ve výši 5 727 748,90 Kč v roce 2014 uhrazena na bankovní účet SML. TSML by proto 

SML mělo uhradit dlužnou částku časově rozlišeného nájemného ve výši rozdílu mezi výše 

uvedenými částkami, tedy 737 916,34 Kč.  

Výše dlužné částky časově rozlišeného nájemného byla projednána radou města dne 

10.2.2015. 

 

Určení výše majetkové újmy TSML vzniklé v důsledku darování Hřbitovů 

 

Ze zprávy auditora společnosti TSML – ověření řádné účetní závěrky za rok 2013 ze dne 18. 

4. 2014 vyplývá, že dosažený výsledek hospodaření společnosti TSML za účetní období 1. 1. 

2013 až 31. 12. 2013 činí – 19 715 689,95 Kč, z čehož „bezúplatný převod hřbitovů“ činí 

17.882.627,63 Kč. Újma společnosti TSML vzniklá v souvislosti s převodem Hřbitovů však 

nebyla ve zprávě blíže vyčíslena, zejména nebyla ve zprávě uvedena účetní hodnota 

předmětného majetku a s převodem Hřbitovů související výše jednotlivých souvisejících 

nákladů.  

Rada města proto dne 6. 5. 2014 na 9. mimořádné schůzi rady města jako jediný akcionář 

v působnosti valné hromady společnosti TSML představenstvu společnosti TSML usnesením 

č. 386/2014 uložila Ing. Karlu Šeligovi, předsedovi představenstva společnosti TSML, 

předložit SML podrobný rozbor a vyčíslení újmy, která vznikla společnosti TSML v přímé 

souvislosti s darováním Hřbitovů, zejména vyčíslení újmy jak co se týče majetku, tak i 

vyčíslení jednotlivých nákladů souvisejících s darováním Hřbitovů. 

Následně byl zpracován Ing. Otto Šmídou, znalcem z oboru ekonomika, se sídlem Na jezírku 

628, PSČ 460 06, Liberec 6 (dále jen „Ing. Šmída“) znalecký posudek č. 1395/50/14 ze dne 

18. srpna 2014 (dále jen „Znalecký posudek“) obsahující určení výše majetkové újmy 

společnosti TSML ve výši 1.786.077,- Kč. Představenstvo společnosti TSML na svém 

řádném zasedání dne 20.8.2014 vzalo na vědomí Znalecký posudek a uložilo předsedovi 

představenstva TSML dopracovat návrh smlouvy na vypořádání majetkové újmy. Následně 

byla předsedou představenstva společnosti TSML dne 16. 9. 2014 smlouva na vypořádání 

majetkové újmy (dohoda o narovnání) předložena radě města na 10. mimořádné schůzi rady 

města v působnosti valné hromady společnosti TSML spolu s návrhem na snížení základního 

kapitálu společnosti TSML o částku 16.361.107,50,- Kč. Ani jeden z návrhů však nebyl radou 

města schválen. 

Pokud jde o Znalecký posudek, vznikly pochybnosti ohledně vyčíslení některých položek 

uvedených ve Znaleckém posudku, zejména nákladů administrativních, nákladů za právní 

služby, mzdových nákladů a položky „časové rozlišení – potřeba pohotových zdrojů 



(nákladové úroky)“. Rada města proto dne 7. 10. 2014 na 17. řádné schůzi rady města 

schválila vypracování revizního znaleckého posudku ke Znaleckému posudku. 

Poté co byly znalci – společnosti EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, 

Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, IČ: 25761421 (dále jen „Znalec“), předloženy dostupné 

podklady, zpracoval Znalec nejprve v listopadu 2014 koncept revizního znaleckého posudku a 

následně po obdržení dalších dokumentů posudek dne 5. prosince 2014 dokončil (dále jen 

„Revizní posudek“). Z Revizního posudku vyplývá, že některé dílčí závěry uvedené ve 

Znaleckém posudku jsou nedostatečně odůvodněné či nesprávné. 

Znalec proto shrnuje, že závěr Znaleckého posudku ohledně celkové výše újmy TSML z 

darování hřbitovů je nepřesný a nelze jej přijmout. Konkrétně například k nákladovým 

úrokům za úvěr, který TSML musí po darování Hřbitovů údajně čerpat za účelem doplněním 

pohotových finančních prostředků, Znalec uvedl, že nepředstavují újmy TSML plynoucí 

z darování Hřbitovů.  

Celková výše újmy, která TSML vznikla v důsledku darování Hřbitovů a souvisejících 

práv a povinností SML dle Revizního posudku činí 1.600,772,- Kč. 

 

Revizní posudek, který stanovuje výši újmy vzniklé v důsledku darování Hřbitovů, byl 

schválen usnesením rady města č. 84/2015 dne 10.2.2015. 

 

Představenstvo TSML na jednání dne 23.3.2015 vzalo na vědomí informace o nedokončení 

vypořádání převodu Hřbitovů a pověřilo členy představenstva, aby ve spolupráci s výkonným 

ředitelem jednali s představiteli SML o narovnání. Představenstvo společnosti TSML 

nepřijalo usnesení, kterým by odsouhlasilo výši újmy dle Revizního posudku Znalce. 

Následně na jednání představenstva TSML dne 15.4.2015 vzalo představenstvo na vědomí 

návrh dohody o narovnání stanovující výši újmy ve výši 1.675.038 Kč, tedy částku, která dle 

TSML odpovídá nárokům TSML po částečném snížení požadavků na úhradu nákladů 

právního zastoupení, a to ve snaze najít kompromisní řešení pro usnadnění dojednání dohody 

o narovnání. 

 

Společnost TSML tedy nesouhlasila s tím, aby výše újmy byla určena Revizním 

posudkem Znalce a dne 12.5.2015 zaslal PhDr. Jaromír Baxa, PhD., předseda představenstva 

společnosti TSML SML email (přiložen jako příloha č. 2 tohoto materiálu), k němuž připojil 

upravený návrh dohody o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného. 

V tomto návrhu byla újma, která společnosti TSML vznikla v důsledku darování Hřbitovů 

vyčíslena aritmetickým průměrem mezi újmou vyčíslenou ve Znaleckém posudku Ing. Šmídy 

a újmou vyčíslenou v Revizním posudku Znalce po částečném snížení požadavků na úhradu 

nákladů právního zastoupení. Na předmětný email navázal rovněž dne 12.5.2015 email RNDr. 

Michala Hrona, člena představenstva TSML (email přiložen jako příloha č. 3 tohoto 

materiálu), který s PhDr. Baxou souhlasil a v návrhu dohody ještě učinil drobné úpravy 

(upravený návrh dohody je připojen jako příloha č. 1 tohoto materiálu). V dalším emailu 

z 12.5.2015 (přiložen jako příloha č. 4 tohoto materiálu) PhDr. Baxa uvedl, že dle jeho názoru 

není žádný problém v tom, aby město uzavřelo finanční operaci s finančním plněním "na půl 

cesty" mezi dvěma posudky, pokud jde o smír a pokud je možné výslednou částku nějak 

zdůvodnit, což dle jeho názoru možné je. Na tyto emaily reagoval v emailu ze dne 13.5.2015 

JUDr. Alexandr Šoljak, právní zástupce TSML (email přiložen jako příloha č. 5 tohoto 

materiálu), v němž byl rovněž názoru, že újmu lze vypočíst prostřednictvím aritmetického 

průměru. Následně v emailu ze dne 13.5.2015 (přiložen jako příloha č. 6 tohoto materiálu) 

Ing. František Mohacsi, výkonný ředitel TSML konstatoval, že výpočet újmy prostřednictvím 



aritmetického průměru je kompromisním řešením a toto řešení je dle něj z nabízených řešení 

jediné obsahově správné. 

 

K návrhu Dohody o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného mezi SML a 

TSML upravenému TSML je tedy třeba shrnout, že se při stanovení výše újmy vzniklé 

v důsledku darování Hřbitovů nebude vycházet ze Znaleckého posudku Ing. Šmídy ani 

z Revizního posudku a je TSML navrženo, ale újma bude stanovena ve výši 1.675.038 Kč 

(jak vyplývá z návrhu dohody přiloženého jako příloha č.1 tohoto materiálu), přičemž tato 

částka dle TSML odpovídá nárokům TSML a je aritmetickým průměrem mezi Znaleckým 

posudkem a Revizním posudkem po částečném snížení požadavků na úhradu nákladů 

právního zastoupení. Je otázkou, zda stanovení výše újmy vzniklé v důsledku darování 

Hřbitovů je takto možné, neboť nevychází ze žádného znaleckého posudku, který by 

jasně a prokazatelně újmu vzniklou v důsledku darování Hřbitovů určil. Ohledně 

návrhu dohody předloženého TSML je dále třeba konstatovat, že ve Smlouvě o úhradě 

újmy se SML a TSML dohodly, že újma bude přednostně uhrazena započtením proti 

pohledávce SML, zejména pak z titulu (i) nároku na výplatu dividendy nebo (ii) nároku 

na výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu SML (tedy bez negativních 

zásahů do rozpočtu SML). Oproti původním předpokladům však varianta upravená 

TSML předpokládá vynaložení finančních prostředků z rozpočtu SML na úhradu újmy 

vzniklé v důsledku darování Hřbitovů.  

 

Pokud Zastupitelstvo města Liberce schválí navržená usnesení, takto učiní na základě 

podkladů a doporučení společnosti TSML a.s., a to písemných stanovisek vybraných 

členů orgánů společnosti a právního zástupce společnosti TSML a.s. JUDr. Šoljaka 

uvedených v přílohách tohoto materiálu. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1  - Dohoda o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného mezi 

statutárním městem Liberec a společností Technické služby města Liberce, a.s.  

Příloha č. 2  - Email PhDr. Jaromíra Baxy, PhD. ze dne 12.5.2015 

Příloha č. 3  - Email RNDr. Michala Hrona ze dne 12.5.2015 

Příloha č. 4  - Email PhDr. Jaromíra Baxy, PhD. ze dne 12.5.2015 

Příloha č. 5  - Email JUDr. Alexandra Šoljaka ze dne 13.5.2015 

Příloha č. 6  - Email Ing. Františka Mohacsiho ze dne 13.5.2015 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Příloha č. 1 

DOHODA O ÚHRADĚ ÚJMY A O 

VYPOŘÁDÁNÍ ČASOVĚ ROZLIŠENÉHO 

NÁJEMNÉHO  

 

Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly tyto strany: 

 

 

 

Technické služby města Liberce a.s., IČ: 250 07 017 

se sídlem Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8 

zast. předsedou představenstva PhDr. Jaromírem Baxou, PhD. 

 

na straně jedné  

 

a 

  

Statutární město Liberec, IČ: 006 22 978 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

zast. primátorem města Tiborem Batthyánym  

 

na straně druhé  

 

 

ujednaly tuto  

 

dohodu o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného: 

 

 

I. 

 

 Dne 10.12.2013 byla mezi společností Technické služby města Liberce a.s. a 

Statutárním městem Liberec uzavřena darovací smlouva č. 8/13/1111 (dále jen „darovací 

smlouva“), kterou byly Statutárnímu městu Liberec darovány nemovitosti tvořící hřbitovy 

popsané v článku 1. darovací smlouvy (dále jen „hřbitovy“). 



 

 Darovací smlouva byla schválena usnesením Rady Statutárního města Liberec č. 

730/2013 dne 17.9.2013 a usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. 186/2013 dne 

26.9.2013. 

 

 Darovací smlouva byla vložena do katastru nemovitostí rozhodnutím Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec ze dne 27.1.2014, pod sp.zn. V-

8412/2013, s právními účinky vkladu ke dni 19.12.2013. Hřbitovy tedy přešly do výlučného 

vlastnictví Statutárního města Liberec. 

 

 V souladu s platnou právní úpravou vstoupilo Statutární město Liberec do právního 

postavení pronajímatele ohledně všech nájemních smluv uzavřených dříve společností 

Technické služby města Liberce a.s. na nájem jednotlivých hrobových míst na hřbitovech.  

 

 

II. 

 

 V souvislosti s přechodem práv a povinnosti z nájemních smluv k hrobovým místům 

bylo třeba vypořádat časové rozlišení nájmu za hrobová místa, tedy rozlišit částky nájemného 

za nájem hrobových míst, které se vztahují k nájmu hrobových míst před 1.1.2014 a částky 

nájemného vztahující se k nájmu hrobových míst po 1.1.2014. Po předložení podkladů 

k časovému rozlišení nájmů společností Technické služby města Liberce, a.s. rozhodla o 

časovém rozlišení nájmu Rada Statutárního  města Liberce usnesením č. 4/2014 ze dne 

25.2.2014 v působnosti valné hromady podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o 

obcích v postavení jediného akcionáře akciové společnosti a představenstvu Technických 

služeb města Liberce, a.s. a uložila zaslat na účet 5.727.748,-Kč z důvodu vypořádání časového 

rozlišení nájmu za hrobová místa. Tento pokyn Rady Statutárního města Liberce realizovala 

společnost Technické služby města Liberce, a.s. převodem finančních prostředků na účet 

Statutárního města Liberce uvedený v rozhodnutí Rady Statutárního města Liberec dne 

27.2.2014. 

 

 Současně bylo Radou Statutárního města Liberec představenstvu společnosti Technické 

služby města Liberce a.s. ohledně další sporné částky za nájem hrobových míst uloženo, aby 

Statutárnímu městu Liberec zaslalo písemné zdůvodnění vzniku rozdílu ve výpočtu časového 

rozlišení nájmů za hrobová místa, včetně přesného uvedení pochybení, které takový rozdíl 

zapříčinilo. 

 

 Na základě provedené podrobné kontroly za účasti zástupců společnosti Technické 

služby města Liberce, a.s. a zástupců Statutárního města Liberec bylo po provedení inventury 

smluv k nájmu hrobových míst zjištěno, že celková částka časového rozlišení nájmu, která má 

být Statutárnímu městu Liberec uhrazena, činí dle dat předaných společností Technické služby 

města Liberce, a.s. 6.465.665,24,- Kč. Jelikož z této částky byla již částka ve výši 

5.727.748,90,- Kč v roce 2014 uhrazena na bankovní účet SML, je společnost Technické 

služby města Liberce, a.s. povinna Statutárnímu městu Liberec uhradit dlužnou částku časově 



rozlišeného nájemného ve výši rozdílu mezi výše uvedenými částkami, tedy 737.916,34,- Kč. 

Obě strany této dohody tuto částku považují za řádně a úplně zjištěnou. Částka dosud 

vypořádána nebyla. 

 

III. 

 

 Mezi účastníky byla uzavřena dne 10.12.2013 smlouva o úhradě újmy č. 8/13/1110, 

jejímž předmětem byla úhrada újmy spojená s převodem hřbitovů ze společnosti Technické 

služby města Liberce a.s. na Statutární město Liberec. Dle této smlouvy se Statutární město 

Liberec zavázalo uhradit újmu, která společnosti Technické služby města Liberce a.s. v přímé 

souvislosti s darováním hřbitovů ve lhůtě do 31.12.2014. Tato újma dosud vypořádána nebyla. 

 

 Technické služby města Liberce, a.s. v souvislosti s řádným vypořádáním majetkové 

újmy s převodem hřbitovů na Statutární město Liberec a smlouvy č. 8/13/1110 požádaly o 

vypracování znaleckého posudku znalce z oboru ekonomika Ing. Otto Šmídu, který ve svém 

posudku č. 1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 stanovil výši újmy na částku 1.768.077,-Kč. 

Znalecký posudek je přiložen jako příloha č. 1 této dohody a tvoří její neoddělitelnou součást. 

Statutární město Liberec si v souvislosti s vypořádáním těchto nároků pak nechalo vypracovat 

revizní znalecký posudek společností EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 25761421, se sídlem Praha 

1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000 (dále jen „EQUITA Consulting s.r.o.“). Dle 

revizního znaleckého posudku ze dne 5.12.2014 je závěr znaleckého posudku Ing. Šmídy 

ohledně celkové výše újmy společnosti Technické služby města Liberce, a.s. z darování 

hřbitovů nepřesný a nelze jej přijmout. Celková výše újmy, která společnosti Technické služby 

města Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů dle revizního posudku společnosti 

EQUITA Consulting s.r.o. činí 1.600,772,- Kč. Revizní znalecký posudek je přiložen jako 

příloha č. 2 této dohody a tvoří její neoddělitelnou součást. 

 

Rada Statutárního města Liberec dne 10.2.2015 usnesením č. 84/2015 schválila výši 

újmy, která společnosti Technické služby města Liberce a.s. vznikla v důsledku darování 

hřbitovů Statutárnímu městu Liberec, vyčíslenou ve znaleckém posudku společnosti EQUITA 

Consulting s.r.o. č. R42767/14 ze dne 5.12.2014 ve výši 1.600,772,- Kč a uložila příslušným 

osobám informovat představenstvo společnosti Technické služby města Liberce a.s. o vyčíslení 

újmy vzniklé společnosti Technické služby města Liberce a.s. v důsledku darování hřbitovů dle 

revizního znaleckého posudku společnosti EQUITA Consulting s.r.o. 

 

Představenstvo TSML na jednání dne 23.3.2015 vzalo na vědomí informace o 

nedokončení vypořádání převodu hřbitovů a pověřilo členy představenstva, aby ve spolupráci s 

výkonným ředitelem jednali s představiteli Statutárního města Liberec o narovnání. 

Představenstvo společnosti nepřijalo usnesení, kterým by odsouhlasilo výši újmy dle revizního 

posudku společnosti Equita Consulting s.r.o. Následně na jednání představenstva dne 15.4.2015 

vzalo na vědomí návrh dohody o narovnání stanovující výši újmy ve výši 1.675.038 Kč, tedy 

částku, která odpovídá nárokům Technických služeb města Liberce, a.s. po částečném snížení 

požadavků na úhradu nákladů právního zastoupení; a to ve snaze najít kompromisní řešení pro 

usnadnění dojednání dohody o narovnání. 

 



IV. 

 

 Na základě jednání zástupců Technických služeb města Liberce, a.s. a zástupců 

Statutárního města Liberec strany uzavírají tuto dohodu o úhradě újmy a o vypořádání časově 

rozlišeného nájemného. 

 

 Statutární město Liberec se zavazuje uhradit újmu dle smlouvy č. 8/13/1110 

v návaznosti na vyčíslení ve  znaleckých posudcích č. 1395/50/14 vypracovaném Ing. Otto 

Šmídou a č. R42767/14 ze dne 5.12.2014 vypracovaném společností EQUITA Consulting 

s.r.o. částku 1.675,038,- Kč, která odpovídá výši újmy, která společnosti Technické služby 

města Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů. 

 

  

 

 Úhradou uvedené částky budou vzájemné závazky z titulu smlouvy o úhradě újmy č. 

8/13/1110 zcela vypořádány. 

 

 

V. 

 

 Na základě dohody o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného pak 

strany tímto provádějí zápočet vzájemných závazků a pohledávek vyplývajících ze smluvních 

vztahů v souvislosti s převodem hřbitovů takto: 

 

- Statutární město Liberec započítává svoji pohledávku vůči společnosti Technické služby 

města Liberce, a.s. z titulu časového rozlišení nájmů hřbitovů ve výši 737.916,34,-Kč, a 

- Společnost Technické služby města Liberce, a.s. započítává svoji pohledávku vůči 

Statutárnímu městu Liberec z titulu újmy, která společnosti Technické služby města 

Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů Statutárnímu městu Liberec ve výši 

737.916,34,-Kč, 

čímž v rozsahu započtení shora uvedené pohledávky zanikají. 

 

Zůstatek pohledávky společnosti Technické služby města Liberce, a.s. vůči Statutárnímu 

městu Liberec z titulu újmy, která společnosti Technické služby města Liberce, a.s., která 

vznikla v důsledku darování hřbitovů Statutárnímu městu Liberec po provedeném započtení 

činí 937.121,66Kč. 

 

 Zůstatek pohledávky ve výši 937.121,66,-Kč bude uhrazen Statutárním městem Liberec 

společnosti Technické služby města Liberce, a.s. nejpozději do 31.03.2016. 

 

 



VI. 

 

 Strany podpisem této dohody prohlašují, že dohodu podepisují dobrovolně, je odrazem 

jejich svobodné a vážně míněné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

 

Uzavření dohody  schválilo představenstvo společnosti  Technické služby města 

Liberce a.s. dne …  pod usnesením č….. 

 

Uzavření dohody  schválilo Zastupitelstvo  města Liberec dne..  pod usnesením č. …. . 

 

 

 

V Liberci dne ........................     V Liberci dne ........................ 

 

 

 

................................................     ................................................ 

Technické služby města Liberce a.s.    Statutární město Liberec 

zast. předsedou představenstva    zast. primátorem města 

PhDr. Jaromírem Baxou, PhD.    Tiborem Batthyány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2  - Email PhDr. Jaromíra Baxy, PhD. ze dne 12.5.2015 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3  - Email RNDr. Michala Hrona ze dne 12.5.2015 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4  - Email PhDr. Jaromíra Baxy, PhD. ze dne 12.5.2015 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Příloha č. 5  - Email JUDr. Alexandra Šoljaka ze dne 13.5.2015 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6  - Email Ing. Františka Mohacsiho ze dne 13.5.2015 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 


