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Název návrhu: 

Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova 

do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova převzetí vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 

224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení svého dosavadního 

vkladu ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 

Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, o částku 990.000,- Kč nepeněžitým vkladem 

tvořeným nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemky p.č. 

1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 

698 m2 a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v k.ú. Čekyně, a učinění 

prohlášení statutárního města Přerova o převzetí vkladové povinnosti. 

 

2. schvaluje nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemky p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře 698 m2 a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v k.ú. 

Čekyně, do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 

27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, s tím, že na základě 

znaleckého posudku č. 2019/38, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 8.4.2019, se 

nemovité věci započítají na vklad částkou 990.000,- Kč, a učinění prohlášení statutárního 

města Přerova ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, o vnesení 

nemovitých věcí - pozemků p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní 



plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2 a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v 

k.ú. Čekyně, jakožto svého nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

S ohledem na časovou tíseň nebyl záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený 

nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova, které jsou předmětem této předlohy, do 

základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., projednáván v 

koordinanční skupině. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 5. schůzi konané dne 13.12.2018 usnesení č. 118/5/7/2018, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý 

vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. - částí pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře 

cca 900 m2, částí pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) o výměře cca 2 070 m2 a částí pozemku p.č. 

1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 800 m2, vše v k.ú. Čekyně. 

 

Rada města Přerova přijala na své 16. schůzi konané dne 23.5.2019 usnesení č. 503/16/7/2019, kterým 

v bodě 1. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerova 

převzetí vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ke 

zvýšení svého dosavadního vkladu ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. o částku 

990.000,- Kč nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – částí pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze 

dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, částí pozemku p.č. 1222/10 

(orná půda) označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 

1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2 a částí pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) 

označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/21 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2, vše v k.ú. Čekyně, a učinění prohlášení statutárního města 

Přerova o převzetí vkladové povinnosti, a v bodě 2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit nepeněžitý vklad tvořený těmito nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova 

do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., s tím, že na základě 

znaleckého posudku č. 2019/38, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 8.4.2019, se nemovité 

věci započítají na vklad částkou 990.000,- Kč, a učinění prohlášení statutárního města Přerova ve 

smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, o vnesení těchto nemovitých věcí, jakožto 

svého nepeněžitého vkladu, do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

 

Rada města Přerova rozhodla v působnosti valné hromady TSMPr, s.r.o. o zvýšení základního kapitálu 

společnosti nepeněžitým vkladem, který budou tvořit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - část pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) označená v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze 

dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, část pozemku p.č. 1222/10 

(orná půda) označená v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 

1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2 a část pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) 

označená v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/21 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2, vše v k.ú. Čekyně, na jednání konaném dne 23.5.2019. 

 

Zastupitelstvo města Přerova: 

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 4. zasedání konaném dne 25.2.2019 usnesení č. 

74/4/3/2019, kterým schválilo záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad tvořený 



nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o. - částí pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře cca 900 m2, 

částí pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) o výměře cca 2 070 m2 a částí pozemku p.č. 1222/11 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře cca 800 m2, vše v k.ú. Čekyně. Občanská veřejnost byla seznámena se 

záměrem vkladu jeho vyvěšením na úřední desce obce v době ve dnech 28.2. – 15.3.2019. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemků, které se nachází v sousedství skládky TKO Přerov – 

Žeravice (dále jako „skládka“), která je ve vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, 

s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, Přerov (dále jako „TSMPr, s.r.o.“): 

  

- p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 

698 m2 a p.č. 1222/12 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v k.ú. Čekyně (pozn. jedná se o části 

původních pozemků p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře 31 668 m2, p.č. 1222/10 (orná půda) o výměře 5 

389 m2 a p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 3 402 m2, které byly předmětem žádosti 

TSMPr, s.r.o. ze dne 31.10.2018 (viz níže)), které budou předmětem nepeněžitého vkladu do 

základního kapitálu TSMPr, s.r.o.,  

  

- p.č. 1538/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 3 408 m2 a p.č. 1538/7 (ostatní 

plocha - skládka) o výměře 58 m2, oba v k.ú. Žeravice (pozn. jedná se o pozemky, které byly 

předmětem žádosti TSMPr, s.r.o. ze dne 31.10.2018 (viz níže)), které nebudou předmětem 

nepeněžitého vkladu do základního kapitálu TSMPr, s.r.o.). 

  

Dne 31.10.2018 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost TSMPr, s.r.o., aby pozemky p.č. 

1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, a pozemky p.č. 1538/3 a p.č. 1538/7, oba v 

k.ú. Žeravice, byly předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu TSMPr, s.r.o. Žádost byla 

odůvodněna tím, že na základě projektu, který si nechalo zpracovat statutární město Přerov a který řeší 

rozšíření stávající kompostárny na požadovanou kapacitu minimálně 6.000 tun BIO odpadu za rok s 

další možností případného rozšíření, rozhodlo vedení TSMPr, s.r.o. o realizaci této investiční akce ze 

zdrojů společnosti v roce 2019. Předpokládaná částka je cca 15 mil. Kč (bez DPH) s tím, že je nutno 

ještě do celkového objemu financí započítat prostředky na odvod ze záboru orné půdy (plocha cca 2 

640 m2). V rámci této akce bude nutno vyřešit vlastnictví pozemků, na kterých bude tato stavba 

umístěna, přičemž tyto pozemky jsou částečně ve vlastnictví statutárního města Přerova a částečně ve 

vlastnictví TSMPr, s.r.o. 

  

TSMPr, s.r.o. v žádosti uvedly, že vzhledem ke svému předpokladu, že by mohly začít s realizací 

projektu na jaře 2019, musí výběrové řízení na zhotovitele proběhnout na přelomu roku 2018 – 2019. 

V návaznosti na výše uvedené TSMPr, s.r.o. požádaly, aby materiály na jednání orgánů obce byly 

zpracovány v co nejbližším termínu. V případě, že nebude rozhodnuto o tomto vkladu, požádaly 

TSMPr, s.r.o. statutární město Přerov o povolení realizace této stavby na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. TSMPr, s.r.o. požádaly projednat veškeré tyto materiály co nejdříve i z 

toho důvodu, že předpokládají možnost podání dotace na rozšíření kompostárny, přičemž tuto žádost 

musejí podat nejpozději v měsíci lednu 2019. 

  

Pro úplnost uvádíme, že TSMPr, s.r.o. byly zapsány do obchodního rejstříku dne 2.4.2008 se 

základním kapitálem 200.000,- Kč, s tím, že následně došlo k navýšení základního kapitálu TSMPr, 

s.r.o. peněžitým vkladem statutárního města Přerova ve výši 10.000.000,- Kč a nepeněžitými vklady 

nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova až na stávajících 102.552.000,- 

Kč (základní kapitál TSMPr, s.r.o. činil ke dni 14.4.2009 celkem 60.005.000,- Kč, ke dni 14.1.2010 



celkem 64.209.000,- Kč, ke dni 26.8.2011 celkem 77.548.000,- Kč, ke dni 18.11.2013 celkem 

97.872.000,- Kč a od 2.11.2017 činí celkem 102.522.000,- Kč). 

  

Na jednání, které se konalo dne 16.11.2018 u náměstka primátora Michala Záchy za přítomnosti 

zástupců odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, odboru řízení projektů a 

investic MMPr a TSMPr, s.r.o., bylo dohodnuto, že předmětem vkladu do základního kapitálu 

TSMPr, s.r.o. by neměly být všechny pozemky, které byly uvedeny v žádosti TSMPr, s.r.o. ze 

dne 30.10.2018, ale pouze části pozemků, které by měly být předmětnou stavbou zastavěny.   
Části pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, které budou předmětem 

nepeněžitého vkladu do základního kapitálu TSMPr, s.r.o., byly zaměřeny geometrickým plánem č. 

467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemky p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 

1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2 a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 

898 m2, vše v k.ú. Čekyně.  
V této souvislosti uvádíme, že statutární město Přerov podalo dne 6.5.2019 pod sp.zn. Z-4092/2019-

808 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, žádost o provedení 

zápisu změny jiných údajů katastru nemovitostí, spočívající v rozdělení pozemků p.č. 1222/9, p.č. 

1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 

a tedy zápisu nově zaměřených pozemků p.č. 1222/20, p.č. 1222/21 a p.č. 1222/22, vše v k.ú. Čekyně, 

do katastru nemovitostí, s tím, že Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, 

provedl požadovaný zápis do katastru nemovitostí dne 27.5.2019 (tj. až poté, co Rada města Přerova 

přijala na své 16. schůzi konané dne 23.5.2019 usnesení č. 503/16/7/2019, kterým podala návrh 

Zastupitelstva města Přerova schválit jménem statutárního města Přerova převzetí vkladové povinnosti 

ke zvýšení svého dosavadního vkladu v TSMPr, s.r.o. a schválit nepeněžitý vklad tvořený nemovitými 

věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu TSMPr, s.r.o., a současně poté, 

co Rada města Přerova rozhodla v působnosti valné hromady TSMPr, s.r.o. dne 23.5.2019 o zvýšení 

základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitými věcmi ve vlastnictví 

statutárního města Přerova). 

  

Vzhledem k tomu, že ke dni 23.5.2019, kdy se konala 16. schůze Rady města Přerova, ještě nebyl v 

katastru nemovitostí proveden zápis změny jiných údajů katastru nemovitostí, spočívající v rozdělení 

pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 467-

20/2019 ze dne 18.3.2019 a nově zaměřené pozemky p.č. 1222/20, p.č. 1222/21 a p.č. 1222/22, vše v 

k.ú. Přerov, tak ještě nebyly zapsány v katastru nemovitostí, přijala Rada města Přerova na své 16. 

schůzi konané dne 23.5.2019 usnesení č. 503/16/7/2019 v následujícím znění: 

  

„Rada města Přerova po projednání: 

  

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jménem statutárního města Přerova převzetí 

vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení svého 

dosavadního vkladu ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 

Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, o částku 990.000,- Kč nepeněžitým vkladem tvořeným 

nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) 

označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/20 (orná 

půda) o výměře 753 m2, částí pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) označenou v geometrickém plánu č. 

467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2 a částí 

pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 

ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2, vše v k.ú. 

Čekyně, a učinění prohlášení statutárního města Přerova o převzetí vkladové povinnosti.  

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) označenou v 

geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/20 (orná půda) o 

výměře 753 m2, částí pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) označenou v geometrickém plánu č. 467-



20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2 a částí pozemku 

p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) označenou v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 

18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2, vše v k.ú. 

Čekyně, do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 

sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 

2019/38, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 8.4.2019, se nemovité věci započítají na vklad 

částkou 990.000,- Kč, a učinění prohlášení statutárního města Přerova ve smyslu ust. § 19 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, o vnesení nemovitých věcí - části pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) označené v 

geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/20 (orná půda) o 

výměře 753 m2, části pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) označené v geometrickém plánu č. 467-

20/2019 ze dne 18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2 a části pozemku 

p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) označené v geometrickém plánu č. 467-20/2019 ze dne 

18.3.2019 jako pozemek p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2, vše v k.ú. 

Čekyně, jakožto svého nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.“ 

  

S ohledem na skutečnost, že požadovaný zápis změny jiných údajů katastru nemovitostí, 

spočívající v rozdělení pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, dle 

geometrického plánu č. 467-20/2019 ze dne 18.3.2019, byl již v katastru nemovitostí proveden a 

nově zaměřené pozemky p.č. 1222/20, p.č. 1222/21 a p.č. 1222/22, vše v k.ú. Přerov, jsou již 

zapsány v katastru nemovitostí, je navrhováno, aby Zastupitelstvo města Přerova přijalo 

předmětné usnesení ve znění, které bude odpovídat platným údajům katastru nemovitostí (tj. 

předmětem usnesení budou již nově vzniklé pozemky p.č. 1222/20, p.č. 1222/21 a p.č. 1222/22, 

vše v k.ú. Čekyně).  
V souvislosti se stavbou kompostárny uvádíme, že dne 13.2.2015 uzavřely statutární město Přerov 

jako pronajímatel a TSMPr, s.r.o. jako nájemce nájemní smlouvu č. MMPr-SML/0101/2015, na jejímž 

základě pronajímatel přenechal nájemci do užívání pozemky p.č. 1538/3, p.č. 1538/7 a část pozemku 

p.č. 1538/9 o výměře 325 m2, vše v k.ú. Žeravice, stavební části kompostárny (viz níže) a 

technologickou část kompostárny (viz níže), a to za účelem provozování kompostárny. Nájemní 

smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30.9.2020, přičemž nájemné je stanoveno dohodou smluvních 

stran ve výši 140.469,42 Kč/rok (11.705,78 Kč/měsíc), navýšené o DPH v platné sazbě daně, za nájem 

pozemků a stavební části kompostárny (viz níže) a ve výši 60.763,64 Kč/rok (5.063,63 Kč/měsíc), 

navýšené o DPH v platné sazbě daně, za nájem technologické části kompostárny (viz níže). 

  

Kompostárna se skládá z následujících částí: 

  

a) stavební část kompostárny: 

- zastřešené skladovací boxy, 

- komunikace a zpevněné plochy,  

- kanalizace a rozvod vody pro zkrápění,  

- venkovní osvětlení, 

- oplocení,  

  

b) technologická část kompostárny:  

- kolový traktor s čelním nakladačem a lopatou KUBOTA M 135 GX + čelní nakladač 

a lopata,  

- drtič-mísič ZAGO ECOGREEN 15 SD, 

- překopávač kompostu EAK 3000, 

- prosévací síto FLIPSCREEN S 45, 

- čerpadlo HERON EMPH 80 W, 

- aerobní fermentor pro zpracování kuchyňského odpadu BM 1500, 

- drtič kuchyňského odpadu D 3, 

- kontejner pro příjem gastroodpadů KS 500, 



- kontejner na sypký materiál KOVOK. 

  

Výstavba kompostárny byla realizována statutárním městem Přerov za použití dotace poskytnuté 

Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) z Operačního programu Životní prostředí. 

Pro poskytnutí a čerpání dotace stanovil SFŽP mj. podmínku, jejíž splnění musí příjemce dotace 

zajistit po dobu 5 let od ukončení realizace akce (tj. do 30.9.2020), že příjemce dotace musí 

zabezpečit, že kompostárna nebude převedena na jinou osobu ani jinak právně zatížena, 

zejména zastavena ve prospěch jiné osoby, vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozených neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu. 

  

Vzhledem k tomu, že na základě konzultací odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr se SFŽP 

bylo zjištěno, že žadatelem o poskytnutí dotace na výstavbu kompostárny může být statutární město 

Přerov a jejím následným provozovatelem TSMPr, s.r.o. jako společnost, jejímž jediným společníkem 

je statutární město Přerov, bylo na jednáních konaných před zahájením výstavby kompostárny 

rozhodnuto, že právní vztah k nemovitým a movitým věcem tvořícím kompostárnu bude mezi 

statutárním městem Přerov a TSMPr, s.r.o. upraven nájemní smlouvou. Na základě následné dohody 

mezi odborem správy majetku a komunálních služeb MMPr a TSMPr, s.r.o. bylo dohodnuto, že 

statutární město Přerov přenechá TSMPr, s.r.o. do nájmu TSMPr, s.r.o. nejen části pozemků p.č. 

1538/3 a p.č. 1538/9 v k.ú. Žeravice, které jsou přímo zastavěny stavbou kompostárny, ale rovněž část 

pozemku p.č. 1538/3 a pozemek p.č. 1538/7 v k.ú. Žeravice, na kterých se nachází travnaté svahy 

navazující na kompostárnu (pozn. pozemky ohraničené stavbou nového plotu kompostárny). 

  

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu TSMPr, s.r.o. odbor správy majetku a 

komunálních služeb uvádí, že zvyšování základního kapitálu obchodních společností je upraveno 

v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOK“), následujícím způsobem:  
Ke zvýšení základního kapitálu společnosti s ručeným omezeným může dojít pouze na základě 

rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Podle ust. § 223 ZOK musí 

usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti obsahovat mj. částku, o níž se 

základní kapitál zvyšuje, lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti a popis nepeněžitého vkladu a částku, 

která se započítá na emisní kurs společníka, určenou na základě znaleckého posudku, případně 

postupem podle § 468 a 469 (tzv. výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při 

zvyšování základního kapitálu). 

Podle ust. § 143 odst. 1 ZOK se hodnota nepeněžitého vkladu určuje na základě znaleckého posudku 

zpracovaného znalcem, s tím, že odměnu znalci za zpracování znaleckého posudku hradí samotná 

společnost. Vzhledem k tomu, že ZOK opustil požadavek, aby znalce za tímto účelem jmenoval soud, 

vybírá znalce podle ust. § 143 odst. 2 ZOK jednatel společnosti. 

Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nepeněžitým vkladem, který je tvořen 

nemovitými věcmi, se provádí dle ust. § 216 odst. 1 písm. a) ZOK převzetím vkladové povinnosti ke 

zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu. Podle ust. § 15 odst. 3 ZOK se vkladová 

povinnost plní v případě peněžitého vkladu splacením v penězích nebo v případě nepeněžitého vkladu 

vnesením jiné penězi ocenitelné věci (tj. v případě TSMPr, s.r.o. vnesením nemovitých věcí). 

Vkladová povinnost se přebírá podle ust. § 224 odst. 1 ZOK písemným prohlášením vkladatele, které 

obsahuje mj. částku zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl a výši tohoto podílu, popis 

nepeněžitého vkladu a částku, která se započítává na emisní kurs společníka, určenou na základě 

znaleckého posudku a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Podpis na prohlášení musí být podle ust. 

§ 224 odst. 2 ZOK úředně ověřen a prohlášení nabývá účinnosti dnem jeho doručení společnosti. V 

případě, že povinnosti ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu nejsou převzaty ve lhůtě určené 

rozhodnutím valné hromady, usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se podle ust. 225 

odst. 1 ZOK zrušuje a vkladová povinnost zaniká. 

Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastávají podle ust. § 216 odst. 2 

ZOK okamžikem převzetí vkladové povinnosti a vnesením její předepsané části, nestanoví-li 

rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, že nastávají později. Vzhledem k tomu, že 

tyto účinky nemohou nastat později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního 

rejstříku, lze konstatovat, že nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis nové 



výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.  

Způsob vnášení se liší v závislosti na předmětu nepeněžitého vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem 

nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá společnosti nemovitou věc a písemné 

prohlášení o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem. Vlastnické právo ke vkládané 

nemovité věci nabývá společnost až vkladem vlastnického do katastru nemovitostí na základě shora 

uvedeného písemného prohlášení vkladatele. 

Bez zbytečného odkladu pro převzetí vkladové povinnosti a po vnesení všech nepeněžitých vkladů 

musí společnost (resp. jednatel společnosti) podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do 

obchodního rejstříku, přičemž soud je o takovém návrhu povinen rozhodnout ve lhůtě 5 pracovních 

dnů od jeho doručení resp. ode dne úplného odstraní jeho vad. Podle ust. § 218 odst. 1 písm. a) ZOK 

musí jednatel podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději 

do 2 měsíců poté, co valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu, jinak se usnesení valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu zrušuje a vkladová povinnost zaniká. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že zvýšení základního kapitálu TSMPr, s.r.o. by 

mělo být realizováno následujícím postupem:  
1. TSMPr, s.r.o. zajistí na své náklady znalecký posudek na stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu 

tvořeného nemovitými věcmi, 

  

2. Rada města Přerova v působnosti valné hromady TSMPr, s.r.o. rozhodne ve smyslu ust. § 102 odst. 

2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o navýšení 

základního kapitálu společnosti, přičemž ve svém rozhodnutí mj. stanoví lhůtu pro převzetí vkladové 

povinnosti, 

  

3. navýšení základního kapitálu TSMPr, s.r.o. nepeněžitým vkladem bude projednáno Radou města 

Přerova a následně Zastupitelstvem města Přerova, s tím, že Zastupitelstvo města Přerova rozhodne o 

převzetí vkladové povinnosti statutárního města Přerova ve smyslu ust. § 224 odst. 1 ZOK a schválí 

vnesení nemovitých věcí jakožto svého nepeněžitého vkladu do základního kapitálu TSMPr, s.r.o. ve 

smyslu ust. § 19 ZOK (tj. schválí nepeněžitý vklad statutárního města Přerova tvořený nemovitými 

věcmi do základního kapitálu TSMPr, s.r.o. ve smyslu ust. § 85 písm. e) zákona o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů), 

  

4. statutární město Přerov převezme vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 224 odst. 1 ZOK ke 

zvýšení svého dosavadního vkladu v TSMPr, s.r.o., 

  

5. statutární město Přerov předá správci vkladů nemovité věci tvořící nepeněžitý vklad a písemné 

prohlášení statutárního města Přerova s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovitých věcí do 

základního kapitálu TSMPr, s.r.o. (§ 19 ZOK), 

  

6. TSMPr, s.r.o. podají návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, 

  

7. na základě prohlášení statutárního města Přerova o vnesení nemovitých věcí do základního kapitálu 

TSMPr, s.r.o. (§ 19 ZOK) bude podán návrh na vklad vlastnického práva k nemovitým věcem, které 

budou tvořit předmět nepeněžitého vkladu, ve prospěch TSMPr, s.r.o. do katastru nemovitostí (§ 25 

odst. 2 ZOK).  

  

Hodnota nepeněžitého vkladu do základního kapitálu TSMPr, s.r.o., který bude tvořen nemovitými 

věcmi v k.ú. Přerov, byla stanovena znaleckým posudkem č. 2019/38, který vyhotovil znalec Ing. 

Ctibor Hošek dne 8.4.2019 na základě objednávky TSMPr, s.r.o., následujícím způsobem: 

  

1. cena zjištěná dle cenového předpisu: 
- p.č. 1222/20 v k.ú. Čekyně: 222.647,04 Kč 

- p.č. 1222/22 v k.ú. Čekyně: 561.200,64 Kč 

- p.č. 1222/21 v k.ú. Čekyně: 206.384,64 Kč  

990.232,32 Kč 
- cena po zaokrouhlení dle ust. § 50 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších 



předpisů: 990.230,- Kč 

  

 

2. cena v místě a čase obvyklá: 990.000,- Kč  
Rada města Přerova rozhodla v působnosti valné hromady TSMPr, s.r.o. o zvýšení základního kapitálu 

společnosti nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města 

Přerova na jednání konaném dne 23.5.2019. Podle písemné zprávy jednatele TSMPr, s.r.o. pana Ing. 

Bohumíra Střelce, která byla předložena na valnou hromadu TSMPr, s.r.o. ve smyslu ust. § 219 odst. 2 

ZOK, dojde zamýšleným zvýšením základního kapitálu TSMPr, s.r.o. nepeněžitým vkladem tvořeným 

předmětnými pozemky k úpravě majetkových vztahů, kdy společnost TSMPr, s.r.o. bude na 

předmětných pozemcích stavět kompostárnu a vlastnický vztah k předmětným pozemkům je nutný pro 

realizaci stavby kompostárny.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje v souvislosti s navyšováním základního 

kapitálu orgány veřejné moci na to, že navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci je obecně 

považováno za jednu z forem veřejné podpory. Podle rozhodovací praxe Evropské komise a judikatury 

Evropského soudního dvora se v případě navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci nejedná 

o veřejnou podporu v případě, pokud je naplněn „princip soukromého investora“, v jehož rámci se 

posuzuje, zda by v konkrétním případě poskytl kapitál ve stejné výši a za stejných podmínek i 

soukromý investor fungující za běžných tržních podmínek, s tím, že do tohoto posuzování se 

nezahrnují sociální, regionální a sektorové dopady. O veřejnou podporu se tak nejedná v případě, že je 

poskytnut další kapitál do společnosti za předpokladu, že tento další kapitál je poskytnut ve výši 

odpovídající novým investičním potřebám a nákladům s tím přímo spojeným, pokud odvětví, v němž 

společnost působí, netrpí strukturálními nadkapacitami na běžném trhu a pokud je finanční pozice 

podniku zdravá (tj. nejedná se o společnost v obtížích a čelící strukturální nevyužité kapacitě). 

Princip soukromého investora byl vymezen mj. v rozhodnutích Evropského soudního dvora - případ C 

305/89 Itálie v Komise („Alfa Romeo“) a případ C 234/84 Belgie v Komise ("Boch"), ve kterém 

Evropský soudní dvůr mj. uvedl, že je třeba posuzovat, zda by soukromý investor ve stejný okamžik 

poskytl kapitál ve stejné výši a za stejných podmínek, s tím, že vhodnou cestou k určení, zda opatření 

zakládá veřejnou podporu, je stanovení zda, za jakých podmínek a v jakém rozsahu je podnik schopen 

získat sumu na kapitálových trzích. V případě podniku, jehož základní kapitál je téměř celý v držení 

orgánů veřejné moci, je třeba posoudit, zda by privátní akcionář s ohledem na rentabilitu vložených 

prostředků bez zvažování sociálních, regionálních a sektorových dopadů, akciový kapitál upsal či 

nikoliv. Zmíněná rozhodnutí tak dávají jasný návod - pokud chtějí orgány veřejné moci postupovat v 

souladu se zmíněným principem, musí určitá opatření poskytovat za podmínek, které nebudou 

reflektovat především sociální a regionální aspekty, které privátní investor nezvažuje, neboť jeho 

cílem je maximalizace zisku, případně minimalizace ztrát. 

  

Na základě dostupných informací se odbor správy majetku a komunálních služeb kloní k závěru, že 

navýšení základního kapitálu TSMPr, s.r.o. nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitými věcmi zřejmě 

nezakládá veřejnou podporu, neboť při navýšení základního kapitálu TSMPr, s.r.o. by měl být naplněn 

princip soukromého investora spočívající v tom, že kroky územního samosprávného celku jako 

společníka jsou shodné s kroky soukromého investora, který navýšením základního kapitálu sleduje 

maximalizaci zisku obchodní společnosti. Odbor správy majetku a komunálních služeb v této 

souvislosti dodává, že nemá informace o tom, že by navýšením základního kapitálu TSMPr, s.r.o. 

nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitými věcmi byly sledovány jiné cíle než maximalizace zisku, 

které by zakládaly veřejnou podporu (např. sanace dlouhodobých ztrát TSMPr, s.r.o., která by bez 

takto získaného kapitálu musela ukončit činnost nebo udržení TSMPr, s.r.o. na trhu za účelem 

zachování pracovních příležitostí). 

  

Předmětem předlohy je schválení nepeněžitého vkladu tvořeného nemovitými věcmi ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemky p.č. 1222/20 p.č. 1222/21 a p.č. 1222/22, vše v 

k.ú. Čekyně, do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, 

s.r.o.  

 



 


