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Název návrhu:

Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí informace o průběhu likvidace společnosti Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci" 
dle důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 23. schůzi konané dne 20.8.2015 podala usnesením č. 656/23/6/2015 návrh 
Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informace o průběhu likvidace RLP. Důvodová zpráva 
byla doplněna o tabulkové přílohy obsahující přehled finančních prostředků vnesených statutárním 
městem Přerovem do projektu přerovského letiště a rovněž přehled příspěvků všech akcionářů v letech 
2009 – 2012 do činnosti RLP. 

Důvodová zpráva:

Valná hromada společnosti Regionální letiště Přerov a.s. konaná dne 19.9.2014 rozhodla tak, že se 
obchodní společnost Regionální společnost Přerov a.s., IČ: 285 72 971, se sídlem Trávník 1117/30, 
750 02 Přerov (dále jen "RLP"), zrušuje s likvidací ke dni 30.9.2014 a jmenuje se likvidátor 
společnosti, a to Mgr. Marek Svojanovský, Dvorek 16, 798 57 Laškov (advokát se sídlem Riegrova 
12, Olomouc).

Na základě podnětu statutárního města Přerova ze dne 15.12.2014 podal likvidátor zprávu o stavu 
likvidace dne 4.1.2015, od tohoto data informuje akcionáře RLP o průběhu likvidace pravidelně. 



Likvidátor řešil vypovězení smluv, prodej movitých věcí a vymáhání pohledávek, když 
problematickými byly zejména pohledávka státního podniku LOM PRAHA s.p. za RLP a pohledávka 
RLP za ČEZ a.s. Pohledávka RLP za ČEZ a.s. byla po jednáních likvidátora v návaznosti na 
stanoviscích některých akcionářů v plné výši uhrazena, se státním podnikem LOM PRAHA s.p. došlo 
k uzavření dohody o narovnání, dle které jsou dořešena vzájemná práva, a to RLP nárokované mzdové 
náklady na jednoho zaměstnance, bezdůvodné obohacení RLP za užívání nemovitých věcí, doplňkové 
služby, letištní poplatky a spotřebovanou energii na straně jedné a převod movitých věcí ve vlastnictví 
RLP do vlastnictví LOM PRAHA s.p., kdy kupní cena je uhrazena započtením pohledávky, na straně 
druhé. Likvidátor rovněž řádně předal nemovité věci Olomouckému kraji, a to dle dříve uzavřené 
smlouvy o výpůjčce.

Ze strany statutárního města Přerova je průběžně monitorován průběh likvidace, a to aktivní 
komunikací s likvidátorem. V případě dotazů likvidátora, které směřovaly k podání stanoviska 
akcionáře statutárního města Přerova k jeho postupu, když k relevantní odpovědi nebyly předány 
likvidátorem veškeré podklady a rovněž stanovisko akcionáře není pro řádný výkon funkce likvidátora 
závazné, bylo poukázáno na ust. § 193 občanského zákoníku, dle něhož "za řádný výkon funkce 
likvidátor odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu". 

Dle sdělení likvidátora ze dne 27.4.2015 a 7.5.2015 záviselo ukončení likvidace na prodeji zbývajících 
movitých věcí, a to s plánovaným zasláním pozvánky na valnou hromadu za účelem schválení účetní 
závěrky a při této příležitosti by likvidátor informoval akcionáře o průběhu likvidace.

O výše uvedených skutečnostech byla Rada města Přerova informována a vzala je na vědomí na své 
18. schůzi konané dne 21.5.2015, usnesením č. 504/18/10/2015. Jelikož po této informativní předloze 
došlo k připsání poměrné části likvidačního zůstatku na účet města, lze očekávat výmaz RLP z 
obchodního rejstříku a tedy zánik společnosti. Z těchto důvodů jsou orgány obce informovány uceleně 
o průběhu likvidace touto předlohou.
Dne 3.6.2015 se konala valná hromada RLP, na níž likvidátor zejména podal zprávu o činnosti 
společnosti, o stavu majetku k 31.12.2014, předložil roční účetní závěrku za r. 2014 a způsob 
vypořádání hospodářského výsledku za r. 2014 (které byly následně schváleny), podal zprávu o stavu 
likvidace z pohledu dosud neprodaných movitých věcí nacházejících se ve vlastnictví společnosti. 

Dne 30.6.2015 se konala další valná hromada RLP, na níž likvidátor předložil konečnou zprávu ze dne 
30.6.2015 (viz Příloha č. 1), která byla valnou hromadou spolu s řádnou roční účetní závěrkou ke dni 
30.6.2015 schválena. Zápis této valné hromady tvoří Přílohu č. 2. 

Konečná zpráva obsahuje z pohledu průběhu likvidace informace o prodeji movitých věcí za částku 
799.544,51 Kč vč. DPH, o pohledávkách a závazcích RLP, jež byly vypořádány, o zaměstnancích 
RLP, o nákladech vzniklých v průběhu likvidace a další důležité skutečnosti (daňová povinnost RLP). 
V konečné zprávě je vyčíslen likvidační zůstatek RLP ve výši 1.105.107,19 Kč, kdy tento byl určen k 
rozdělení mezi akcionáře takto:
a) Olomoucký kraj (34 %) v částce 375.736,45 Kč,
b) Zlínský kraj (33 %) v částce 364.685,37 Kč,
c) Statutární město Přerov (33 %) v částce 364.685,37 Kč - tato částka byla připsána na účet města dne 
14.7.2015.

Pro ucelenost informací lze doplnit, že k otázce případného uplatnění náhrady za pořízené 
dokumentace RLP (např. zastavovací studie rozvoje letiště Přerov - Bochoř) v souvislosti s takto 
diskutovanou otázkou na valné hromadě, se oddělení právní Kanceláře tajemníka MMPr následně 
vyjádřilo tak, že statutární město Přerov jakožto akcionář společnosti nemá právní titul k vymáhání 
náhrady škody za zmařenou investici, rovněž nedisponuje předmětnou dokumentací a nezbytnými 
informacemi vedoucími ke zjištění, zda se o zmařenou investici skutečně jedná a zda je reálné její 
vymáhání. Pokud investorem a pořizovatelem těchto dokumentací byla RLP, je nezbytné, aby závěry v 
tomto směru učinil likvidátor společnosti, který nabyl působnosti statutárního orgánu.




