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Název materiálu:

Zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem 
Trávník 1117/30, 750 02 Přerov.

2. deleguje na valnou hromadu společnosti Regionální letiště Přerov a.s. náměstka 
primátora Mgr. Josefa Kulíška k rozhodování o všech záležitostech valnou hromadou 
projednávaných, zejména o zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s. s 
likvidací, včetně jmenování likvidátora a stanovení jeho odměny, a v případě jeho 
nepřítomnosti náměstka primátora Mgr. Dušana Hluzína.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záležitost na 97. schůzi konané dne 25.8.2014 a podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova přijmout usnesení dle návrhu. 

Odbor vnitřní správy 

Oddělení právní Odboru vnitřní správy doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Důvodová zpráva:



K bodu 1. návrhu na usnesení:
Na 32. zasedání představenstva společnosti Regionální letiště Přerov a.s. (dále jen "RLP") dne 
25.4.2014, bylo předloženo písemné vymezení možností dalšího postupu a Harmonogram 
dalších kroků společnosti pro rok 2014. Byla zde současně podána informace z jednání 
akcionářů dne 16.4.2014, kdy vzhledem k tomu, že z hlediska dlouhodobého vývoje se 
nepodařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu na dostavbu civilní části letiště, 
dále k odchodu Armády ČR z letiště Přerov, a konečně i faktu, že ze strany Ministerstva 
obrany ČR nebyl dodržen příslib převedení majetku státu na Olomoucký kraj (majetek byl 
předán do správy LOM PRAHA s.p.), akcionáři dospěli ke shodě, že společnost ukončí svoji 
činnost. Statutární město Přerov v této souvislosti poukázalo rovněž na nutnost minimalizace 
nákladů společnosti RLP do její likvidace. 
Rada města Přerova přijala na základě seznámení se s uvedenými dokumenty na své 90. 
schůzi konané dne 30.4.2014 usnesení č. 3407/90/9/2014, jímž:
1. vzala na vědomí informace o schváleném harmonogramu zrušení společnosti RLP, dle 
důvodové zprávy s tím, že se schváleným harmonogramem zrušení společnosti zásadně 
nesouhlasí,
2. zrušila své usnesení č. 3111/84/4/2014 z 84. schůze Rady města Přerova konané dne 
29.1.2014, (tímto usnesením byl mj. podán návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
uzavření smlouvy o poskytnutí provozního příspěvku, avšak v návaznosti na níže uvedené 
skutečnosti by poskytnutí příspěvku bylo bezúčelné a nehospodárné), 
3. uložila zástupcům statutárního města Přerova v představenstvu společnosti RLP usilovat o 
zahájení příslušných kroků k okamžité likvidaci této společnosti.

Stěžejní důvody vedoucí k přijatému stanovisku byly zejména následující:
a) Činnost RLP po 1.10.2013 nelze kvalifikovat jako plnění závazků RLP vyplývajících z 
přílohy č. 1 Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov ze dne 2.11.2009. 
Činnost RLP po tomto datu nelze charakterizovat jako službu obecného hospodářského
zájmu. 
b) Likvidaci společnosti je vhodné zahájit co nejdříve, neboť každé oddalování znamená 
významné navyšování celkových nákladů RLP do jejího zrušení a současně neúčelné 
vynakládání prostředků, které akcionáři vložili do společnosti při jejím založení 
prostřednictvím základního kapitálu. 
c) V návaznosti na písm. b) je nezbytné činit právní jednání vedoucí k zániku jak pracovních 
míst, tak veškerých trvajících smluvních vztahů, neboť v délce výpovědních lhůt bude nutno 
uhradit závazky z těchto vyplývající.
d) Dle harmonogramu RLP „v nejbližším období dojde k ukončení Dohody o spolupráci a 
společném postupu při provozování letiště v Přerově s LOM PRAHA, s.p. a následné opuštění 
prostoru letiště“, z čehož lze dovodit, že RLP již nebude oprávněna k žádným činnostem v 
prostoru letiště Přerov.

Přípisem ze dne 23.5.2014 byl zaslán RLP podnět k zahájení úkonů vedoucích k okamžité 
likvidaci společnosti.

Dne 19.6.2014 se konala valná hromada RLP, na níž byl stanoven termín zahájení likvidace 
společnosti k 31.8.2014. Vzhledem ke skutečnosti, že akcionáři bylo dohodnuto zrušení 
společnosti do konce r. 2014 a statutární město Přerov navrhovalo okamžitou likvidaci 
společnosti, nebylo možné předvídat stanovení termínu likvidace. 

Po opakovaných urgencích byl dne 21.8.2014 doručen od RLP zápis z představenstva 
konaného dne 12.6.2014, doposud nebyl doručen zápis z valné hromady konané dne 



19.6.2014.

Dne 2.7.2014 byla doručena statutárnímu městu Přerov žádost RLP o doložení podkladů pro 
notářku JUDr. Irenu Bischofovou přítomnou na valné hromadě RLP dne 19.6.2014. Na 
základě této žádosti byla RLP zaslána odpověď s konstatováním, že co se týče dalších 
podkladů, dle sdělení paní notářky budou prověřována usnesení Zlínského a Olomouckého 
kraje ke stanovení dalšího postupu, zejména ke stanovení termínu projednání zrušení RLP 
Zastupitelstvem města Přerova. Po dalších urgencích o sdělení dalšího postupu tak, aby byl 
všemi akcionáři koordinován jednotně, bylo telefonicky sděleno paní notářkou, která 
spolupracuje s AK Ritter - Šťastný se sídlem v Olomouci, která je právním zástupcem RLP, 
že po dohodě s touto AK by měla být akcionáři předložena předloha do orgánů obce 
obsahující jak právní jednání odpovídající schválení zrušení RLP ve smyslu ust. § 84 odst. 2, 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tak 
delegování zástupce (příp. jeho náhradníka v době jeho nepřítomnosti), pro konání valné 
hromady, jejímž předpokladem je zajištění usnesení orgánů obce dle výše uvedeného ze 
strany všech akcionářů. Na valné hromadě by tak měl být stanoven nově termín likvidace 
RLP, který lze předpokládat v následujících měsících.

K bodu 2. návrhu na usnesení:
Dle Článku 17 odst. 1 Zakladatelské smlouvy RLP nemůže být zástupcem akcionáře na valné 
hromadě člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Tato úprava vycházela z již 
zrušeného zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Dle ust. § 777 odst. 4 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se 
má za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před 
účinností tohoto zákona (tj. před 1.1.2014), jsou i ustanovení obchodního zákoníku, která 
upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími 
ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě. 
Vzhledem k tomu, že citované ustanovení Zakladatelské smlouvy RLP lze považovat za 
platné a členy představenstva RLP jsou primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora 
Michal Zácha, je koncipován návrh usnesení jako pověření jiných osob.


