
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Informace o smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold 
Prouction , s.r.o., Na Rokytce 1032, 180 00 Praha 8 

 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj 
a dotace 

Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky  

odbor, oddělení: ekonomiky 

telefon: 48 524 3221 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 
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Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     
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informaci o smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold 
Prouction , s.r.o., Na Rokytce 1032, 180 00 Praha 8 

 

a  u k l á d á 

 

 

kontrolnímu výboru provést kontrolu procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi Statu-
tárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o. a následného plnění s ní souvisejících 
nákladů. 

 

tajemníkovi magistrátu zajistit pro výkon kontroly aktivní součinnost odboru právního a ve-
řejných zakázek, odboru interní kontroly a auditu a odboru ekonomiky. 

 

 

                                                                                                                    Termín: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

RM a ZM je předložena k posouzení Smlouva o dílo mezi Statutárním městem Liberec a 
firmou Hold Production , s.r.o., uzavřená dne 12.3.2014 , jejímž obsahem mělo být dle 
článku I., bod 1.1  Předmět smlouvy: „produkce a odvysílání televizních informačních      
reportáží v regionálním programu RTM pro informování veřejnosti o aktivitách zadavatele 
týkající se akce Presentace archeologických nálezů získaných v lokalitě Kostelní ulice –    
souhrnné historie města v období od března 2014 do února 2015.“ Plnění smlouvy však dle 
dostupných informací nikdy realizováno nebylo (dle přílohy č.4 – výpis reportáží TV 
zprávy), ačkoliv byla již uhrazena záloha ve výši 300.000 Kč a jsou důvodné pochybnos-
ti, že v konečném výsledku se může jednat o  nedodržení předmětu smlouvy, neboť ve 
smlouvě uvedené plnění pravděpodobně ani nikdy realizováno být nemělo. Celkový ob-
jem zakázky činil 480.000 Kč včetně DPH. 

Plnění z výše zmíněné  Smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold    
Production , s.r.o. uzavřené dne 12. 3. 2014  nebylo nikdy realizováno a to ani přesto, že byla 
u této smlouvy nestandardně vyplacena záloha 300.000 Kč. K zjištění problému se smlouvou 
došlo při žádosti o proplacení další faktury ve výši 180 000,- Kč, která byla předložena již po 
volbách, na počátku roku 2015. Odbor správy veřejného majetku, který proplácel zálohovou 
fakturu, však již neměl potřebnou částku v rozpočtu na rok 2015 na proplacení zbylé částky. 
Faktura tak byla předána na Odbor ekonomiky s žádostí o proplacení z rozpočtu OE. OE ne-
byl schopen požadovanou částku samozřejmě zaplatit a obrátil se tedy zpět na Odbor správy 
veřejného majetku, aby prověřil okolnosti vzniku smlouvy a podmínky pro proplácení souvi-
sejících faktur.  

Následně byla provedena prvotní kontrola, která zjistila základní nesrovnalosti u této 
veřejné zakázky.  

Vyjádření odboru správy veřejného majetku: 
- Odbor SM dostal příkazem uhradit z rozpočtu odboru  v loňském roce zálohovou   

fakturu ve výši cca 300 tis. Kč 
- Odbor SM se nepodílel na realizaci předmětné zakázky  
- Údajně na tuto zakázku udělila porada vedení výjimku 

Vyjádření odboru kanceláře primátora 
- Nebyly nalezeny žádné písemné dokumenty ohledně předmětné smlouvy 

Na základě výše zjištěného navrhuje odbor ekonomiky provádět důslednou kontrolu účelu 
každé smlouvy, taky aby nemohlo dojít k proplacení jakékoli částky, pokud nebude dodržen 
účel smlouvy nebo nejsou-li splněny jakékoli smluvní náležitosti.  U konkrétního případu by 
mělo v každém případě dojít k zahájení jednání s cílem buď jednoznačně prokázat splnění 
předmětu smlouvy, za který bylo zaplaceno nebo v opačném případě požadovat vrácení    
neoprávněně vyplacené částky 300 000 Kč.   

Zároveň je doporučeno prověření předmětné smlouvy v rámci kontrol Kontrolního výboru 
ZM a předání celé záležitosti Odboru kontroly a interního auditu.  

 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 - Uzavřená smlouva 

- Příloha č. 2 - Faktura č. 1 – zálohová 

- Příloha č. 3 - Faktura č. 2  

- Příloha č. 4 - Přehled pořadů natočených TV RTM 


















