
Zápis z 26. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 07.02.2018 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, odboru MAJ od 16:00 
hodin do 17:20 hodin 

Přítomni: 
 
Ing. Mazochová Hana   předsedkyně HOSPV 
Ing. Mucha Radovan, MBA         člen HOSPV  
Ing. Samek Vladimír          člen HOSPV                                
Sedlák René     člen HOSPV  
Ing. Vondrák René             člen HOSPV   
Bc. Zahradová Zora            členka HOSPV 
 
Omluveni: 
 
Ing. Opatřil Petr                člen HOSPV                                        
Passinger Milan                 člen HOSPV   
Ing. Skládal Miloslav  člen HOSPV 
 
Hosté: 
 
JUDr. Dutko Petr  advokát 
 
Mgr. Odstrčil Zbyněk  organizační pracovník 
 
P r o g r a m: 
 
1. Schválení programu 26. jednání HOSPV 
2. Schválení zápisu z 25. jednání HOSPV 
3. Informace o změnách STANOV městských společností schválených Valnou hromadou 
4. Stanovení konkrétních úkolů pro kontrolu hospodaření ve vybraných společnostech, organizacích 
5. Různé/diskuze 
 
Jednání výboru bylo zahájeno v 16.15 h předsedkyní výboru Ing. Hanou Mazochovou  
 
Předsedkyně HOSPV p. Ing. Hana Mazochová přivítala hosta a členy HOSPV a konstatovala, že 
pozvánka byla zaslána včas a členům HOSPV byly včas zaslány také podklady pro 26. jednání HOSPV. 
Dále předsedkyně HOSPV p. Ing. Hana Mazochová konstatovala, že výbor je v počtu 6 členů 
usnášeníschopný. 
 
 
K bodu 1. 
Schválení programu 26. jednání HOSPV 
 

Členové HOSPV projednali program 26. jednání výboru. 

HOSPV/26/123/2018  Hlasování o programu 26. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/ 6      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 
K bodu 2. 
Schválení zápisu z 25. jednání HOSPV 



25. zápis HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/26/124/2018 Schválení 25. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 – SCHVÁLENO 
 
K bodu 3. 
Informace o změnách STANOV městských společností schválených Valnou hromadou  
 
Předsedkyně HOSPV p. Ing. Mazochová k tomuto bodu uvedla, že materiál s názvem „Zásady a 
doporučení pro změnu stanov municipálních společností nechala zařadit do programu 34. zasedání 
zastupitelstva města Přerova konaného v 12/2017 a vzhledem k tomu, že nebyl tento materiál 
projednán v Radě města, zaslala jej na vědomí p. primátorovi Mgr. Puchalskému a 1. náměstkovi 
primátora p. Ing. Měřínskému. Poté byla předsedkyně HOSPV p. Ing. Mazochová pozvána na jednání 
k p. primátorovi a následně i na společné jednání s p. JUDr. Dutkem. Dle jejich názoru nebyl materiál 
v pořádku z hlediska procesně-právního a doporučili jiný postup tak, aby alespoň část návrhu 
doporučována hospodářským výborem, byla ve stanovách a zakladatelských listinách obsažena, 
přičemž vznikl požadavek, aby Přerovská rozvojová s.r.o. vzhledem k její velikosti, jednostranné 
činnosti, organizační jednoduchosti apod. byla ze změn vyloučena zcela. 
 
K tomuto bodu dále vystoupil host, p. JUDr. Dutko. V úvodu poskytl informace k Návrhu HOSPV ke 
změně Stanov a.s. a s.r.o. a v rámci své prezentace uvedl následující: 

1. Dle ust. § 190  odst. 3 ZOK si může u s.r.o. valná hromada vyhradit rozhodování případů, 
které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. P. JUDr. Dutko proto 
doporučuje u s.r.o. nečinit změnu zakladatelských listin i z důvodu časové a finanční 
náročnosti tohoto postupu s tím, že zastupitelstvo by doporučilo radě jako jedinému 
společníku v působnosti valná hromada (dále jen „VH“) vyhradit si rozhodování v níže 
uvedených případech:  

a. vyhrazení si udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo 
zápůjčce na částku vyšší než 5 milionů Kč, kde společnost bude dlužníkem 
(vydlužitelem), 

b. vyhrazení si udělení předchozího souhlasu se zakládáním dceřiných společností nebo 
získání majetkové účasti v jiných společnostech. 

2. V případě návrhu na souhlas VH s dlouhodobou strategií společnosti, ročním finančním 
plánem a plánem investic p. JUDr. Dutko upozorňuje, že dle ust. § 195 odst. 2 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích) (dále 
jen „ZOK“) (u s.r.o.) a dle ust. § 435 odst. 2 ZOK (u a.s.) obchodní vedení společnosti náleží 
statutárnímu orgánu, přičemž nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu orgánu pokyny 
týkající se obchodního vedení, vyjma ustanovení § 51 odst. 1.(požádá představenstvo o 
udělení Pokynu) P. JUDr. Dutko připomněl, že u našich společností VH schvaluje účetní 
závěrku a rozdělení zisku a statutární orgány běžně VH informují o svých záměrech do 
budoucna s tím, že VH tyto informace bere na vědomí.  

3. Dle sdělení JUDr. Dutka byl problematické bylo schvalování ze strany VH marketingových, 
darovacích a sponzorských smluv – opět by to zasahovalo do obchodního vedení společnosti. 
Stejná situace nastává při jmenování ředitele.  

4. P. JUDr. Dutko dále uvedl, že u společnosti Teplo Přerov a.s. by v případě vyhrazení si VH 
rozhodování ve výše uvedených otázkách bylo nutné změnit zakladatelskou listinu (viz 
ustanovení § 421 odst. 3 ZOK). V dané věci by bylo nutné schválení změn v zakladatelské 
listině provést ve dvou krocích: 

a. Schválení změny na jednání jediného akcionáře v působnosti VH 
b. Schválení změny zastupitelstvem dle ust. § 84 odst. 2 písm. e)  zák. č. 128/2000 Sb., 

po možném předchozím projednání v radě jako orgánu obce. Samozřejmě výbor 
může přímo podat návrh zastupitelstvu, nicméně pro sladění výchozího materiálu pro 
VH a zastupitelstvo by bylo vhodné materiál pro zastupitelstvo projednat radou.  



5. Změnu zakladatelské listiny včetně jejího zápisu do obchodního rejstříku bude nutné provést 
formou notářského zápisu ( § 8 ZOK). 

6. K požadavku na proklamaci, že společnosti jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím p. JUDr. Dutko uvedl, že dle posledního nálezu ÚS sp. zn. 
IV. ÚS 1146/16-2 jsou osoby soukromého práva (tj. v daném případě obchodní společnost) 
povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. 
Z těchto důvodů přistoupila Rada ve funkci VH pouze k úpravám, které jsou uvedeny 
v Rozhodnutí a zápisech z VH a tvoří Přílohy tohoto zápisu. 
 

Následně se pan Ing. Samek dotazoval JUDr. Dutka, za jakých okolností by obchodní společnost měla 
mít schválen organizační řád. Pan JUDr. Dutko k tomuto dotazu uvedl, že obsah a rozsah 
organizačního řádu je záležitostí té které společnosti, přitom je vhodné vycházet ze složitosti a 
rozsahu činnosti konkrétní společnosti. V některých případech je tedy vhodné organizačním řádem 
podrobněji upravit kompetence jednotlivých pracovníků atd. 

 
HOSPV/26/125/2018 
 
1. HOSPV bere na vědomí informace pana JUDr. Petra Dutka o změnách stanov městských 
společností a rozhodnutí a zápisy z Valných hromad společností Technické služby města Přerova, 
s.r.o. a Teplo Přerov, a.s. a změnu stanov, kterými se částečně naplnil původní záměr HOSPV. 
 
2. HOSPV revokuje své usnesení č. HOSPV/20/102/2017, kterým doporučuje Zastupitelstvu města 
Přerova, aby uložilo Radě města Přerova v působnosti valné hromady podle ust. § 102 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit návrh 
na úpravu stanov či zakladatelských listin obchodních společností Teplo a.s., se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, IČ: 25391453, Technické služby města Přerova, s.r.o., se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, Na Hrázi 3165/17, IČ: 27841090 a Přerovská rozvojová, s.r.o., se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 79/3, IČ: 27831337 a dále revokuje usnesení č. 
HOSPV/24/117/2017 z 24. jednání ze dne 21. listopadu 2017, kterým HOSPV žádal předložení 
Zásad a doporučení pro změnu stanov municipiálních společností Zastupitelstvu města Přerova. 
 
Hlasování:    PRO/6    PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 4. 
Stanovení konkrétních úkolů pro kontrolu hospodaření ve vybraných společnostech, organizacích 
 
Pan JUDr. Dutko k tomuto bodu konstatoval, že pokud by měl HOSPV kontrolovat městské 
společnosti, je nutné podepsat tzv. „mlčenlivost“ pro kontrolující osoby a vyžádat součinnost 
statutárních orgánů. 
K  tomuto bodu zaslala předsedkyně HOSPV p. Ing. Mazochová všem členům HOSPV tyto podklady: 
• Časová číselná řada základních údajů o městských společnostech 
• Seznam doporučených podkladů a informací ke kontrole vč. tabulek 
• Odkaz na přehled kontrol provedených pracovníky SMP včetně II. pololetí 2017: 
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/informace-dle-zakona/informace-dle-zakona-c-
255-2012-sb-o-kontrole-kontrolni-rad-26.html  
Průběžně jsou tedy uskutečňovány kontroly se zaměřením na kontrolu odborů, příspěvkových 
organizací a na příjemce dotací.  
Ve II. pololetí rovněž proběhly i kontroly externí: 
• Státní úřad inspekce práce 
• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
• Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Olomouci 
• Krajský úřad Olomouckého kraje 



Členové HOSPV konstatovali, že ani v tomto období nebyla provedena kontrola městských 
společností ze strany útvaru interního auditu a kontroly magistrátu města Přerova. 
V souladu se závěry 24. jednání HOSPV , kde se členové HOSPV dohodli na tom, že v tomto termínu 
proběhne specifikace kontrolních úkolů (nad rámec plánovaných kontrol provedených zaměstnanci 
Statutárního města Přerova a Kontrolního výboru), navrhla předsedkyně HOSPV p. Ing. Mazochová 
variantně tato řešení:  
Varianta I.: 
Vytvořit 3 pracovní skupiny a kontrolovat městské společnosti 
– Technické služby města Přerova, s.r.o. 
– Teplo Přerov a. s. - se zaměřením na sportoviště 
– Přerovská rozvojová, s.r.o. 
a specifikovat kontrolní úkoly po uzavření roku 2017 jako: 
kontrolu nákladů z hlediska  
• Transparentnosti a 
• Kvantity (nefinanční ukazatelé) 
• Hospodárnosti 
• Efektivity (produktivity) 
• Účelnosti 
za období roku 2017 
 
Předsedkyně HOSPV p. Ing. Mazochová připomněla, že kontrolní činnost HOSPV má být realizována 
se zaměřením na zásady, které jsou vymezeny v Jednacím řádu výborů Zastupitelstva města Přerova, 
konkrétně v příloze 1 „Vymezení okruhů úkolů Výborů“ v odstavci „Hospodářský výbor“, přitom 
konstatovala, že definici těchto zásad členové HOSPV znají, jedná se tedy konkrétně o tyto zásady: 
Zásada transparentnosti 
Všichni zaměstnanci jsou povinni počínat si transparentně. Transparentním jednáním je jednání, 
které je výsledkem dostatečně odůvodněné a empiricky podložené skutečnosti a zralé úvahy jednající 
osoby, přičemž veškeré kroky předcházející jednání, jakož i jednání samé je ověřitelné, dohledatelné 
a není pochyb o jeho průběhu a účelu. 
Zásada hospodárnosti 
Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat tak, aby byly minimalizovány náklady na zdroje (vstupy) 
používané na činnost směřující ke stanovenému cíli se zřetelem na odpovídající kvalitu. Hospodárné 
je tedy jednání, u něhož jsou minimalizovány náklady na zdroje (finanční, lidské, věcné) nezbytné pro 
dosažení cílů při plnění stanovených úkolů a zároveň je dodržena požadovaná minimální kvalita 
zdrojů. Zásada hospodárnosti vyžaduje, aby zdroje použité subjektem při provádění jeho činností byly 
k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství, v přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější cenu. 
Přičemž zásada hospodárnosti nemůže stát nad zásadou transparentnosti, nediskriminace a rovného 
zacházení. 
Zásada účelnosti 
Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v zájmu takového použití zdrojů, které zajistí optimální míru 
dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Účelné je jednání, jež dosahuje stanoveného cíle při 
zachování zásad hospodárnosti a efektivnosti, aniž by vznikly nežádoucí nezamýšlené dopady. 
Zásada kvantity  
Vaši hodnotu na trhu určují čtyři faktory: nabídka, poptávka, kvalita a kvantita – čím více, tím lépe? 
K těmto zásadám lze ještě doplnit Zásadu efektivity 
Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v zájmu takového použití zdrojů, kterými se dosáhne 
nejvyššího možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků 
vynaložených na jejich plnění. Efektivností je tak myšlen vztah mezi výstupy činnosti (ve formě zboží, 
služeb či jiných výsledků) a vstupy na tuto činnost vynaloženými. 
Efektivní je taková činnost, která optimalizuje využití zdrojů při činnosti ke tvorbě výstupů, tj. 
dosažení maximálního výstupu z daných zdrojů či dosažení daného výstupu s minimem zdrojů a při 
zachování kvality výstupů. 



 
Varianta II.: 
Konstatovat, že kontrola prováděná útvarem interního auditu a kontroly a statutárních orgánů i 
externích orgánů je dostatečná a úkol uzavřít. 
 
Po krátké diskuzi členové HOSPV schválili I. variantu. 
 
HOSPV/26/126/2018  HOSPV schválil Variantu č. I týkající se specifikace kontrolních úkolů a to dle 
variant navržených předsedkyní HOSPV p. Ing. Mazochovou.  
Hlasování:    PRO/5     PROTI/1     ZDRŽEL SE/0 – SCHVÁLENO 
 
Výbor dále přijal usnesení: 
HOSPV/26/127/2018 HOSPV pověřuje předsedkyni HOSPV p. Ing. Mazochovou projednat s 
primátorem možnou kontrolu municipálních společností ze strany HOSPV a doporučuje útvaru 
interního auditu a kontroly Magistrátu města Přerova zabývat se otázkou četnosti, pravidelnosti 
kontrol v rámci plánovaných kontrol prováděných útvarem interního auditu a kontroly Magistrátu 
města Přerova a to dle významnosti a rozsahu kontrolovaných subjektů. 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 – SCHVÁLENO 
 
K bodu 5. 
Různé/ diskuze 
 
V tomto bodě proběhla krátká diskuze o budoucím fungování Hospodářského výboru a byl navrhnut 
úkol pro HOSPV - jednání o pohledávkách po lhůtě splatnosti. 
 
26. jednání HOSPV bylo ukončeno v 17:20 hodin. 
 

 
 
 
______________________                                                                  _____________________ 
organizační pracovník                                                                           předsedkyně HOSPV 
Mgr. Zbyněk Odstrčil              Ing. Hana Mazochová 
 
 
 
Přílohy: 
1) Prezenční listina 26. jednání HOSPV 
2) Usnesení 26. jednání HOSPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 26. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 07.02.2017 

_________________________________________________________________________________HOSPV/26/

123/2018 Hlasování o programu 26. jednání HOSPV 

Hospodářský výbor po projednání schválil program 26. jednání HOSPV  
Hlasování:    PRO/6       PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________HOSPV/26/
124/2018 Schválení 25. zápisu z jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis z 25. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO 
______________________________________________________________________________ 
HOSPV/26/125/2018 Informace o změnách STANOV městských společností schválených Valnou hromadou 
 
1. HOSPV bere na vědomí informace pana JUDr. Petra Dutka o změnách stanov městských společností. 
2. HOSPV revokuje své usnesení č. HOSPV/20/102/2017, kterým doporučuje Zastupitelstvu města Přerova, 
aby uložilo Radě města Přerova v působnosti valné hromady podle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit návrh na úpravu stanov či 
zakladatelských listin obchodních společností Teplo a.s., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 
1499/7, IČ: 25391453, Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Na Hrázi 
3165/17, IČ: 27841090 a Přerovská rozvojová, s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 79/3, 
IČ: 27831337 a dále revokuje usnesení č. HOSPV/24/117/2017 z 24. jednání ze dne 21. listopadu 2017, 
kterým HOSPV žádal předložení Zásad a doporučení pro změnu stanov municipiálních společností 
Zastupitelstvu města Přerova. 
Hlasování:    PRO/6    PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 
HOSPV/26/126/2018 Stanovení konkrétních úkolů pro kontrolu hospodaření ve vybraných společnostech, 
organizacích 
 
HOSPV schvaluje Variantu č. I týkající se specifikace kontrolních úkolů a to dle variant navržených 
předsedkyní HOSPV p. Ing. Mazochovou.  
Hlasování:    PRO/5     PROTI/1     ZDRŽEL SE/0 – SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 
HOSPV/26/127/2018 Hlasování o pověření předsedkyně HOSPV p. Ing. Mazochové projednat s primátorem 
možnou kontrolu municipálních společností ze strany HOSPV a doporučení útvaru interního auditu a kontroly 
 
HOSPV pověřuje předsedkyni HOSPV p. Ing. Mazochovou projednat s primátorem možnou kontrolu 
municipálních společností ze strany HOSPV a doporučuje útvaru interního auditu a kontroly Magistrátu 
města Přerova zabývat se otázkou četnosti, pravidelnosti kontrol v rámci plánovaných kontrol prováděných 
útvarem interního auditu a kontroly Magistrátu města Přerova a to dle významnosti a rozsahu 
kontrolovaných subjektů.  
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 – SCHVÁLENO 
 
 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                předsedkyně  HOSPV 
Mgr. Zbyněk Odstrčil                                                                  Ing. Hana Mazochová 
 

 


