
Pořadové číslo:  3/3.2.7. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 6868/211 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova – jiná 

stavba č.p. 3654, příslušná k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové 

přípojky pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova - jiná stavba č.p. 3654, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové přípojky pro 

elektrifikaci stavby o délce cca 60 m, která se nachází na pozemcích p.č. 1019/12 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) a p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), oba k.ú. Přerov a 

kanalizační přípojky o délce cca 24 m, která se nachází na pozemcích p.č. 6868/83 (ostatní 

plocha – dráha), p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a 

nádvoří) a p.č. 6868/213 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vše v k.ú. Přerov, z 

vlastnictví statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti Technické 

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

02 Přerov, jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 2.615.000,- Kč, s tím, že na 

úhradu části kupní ceny ve výši 1.274.500,- Kč se započítává pohledávka kupujícího za 

prodávajícím ve výši 1.274.500,- Kč, rovnající se polovině hodnoty budovy – jiné stavby č.p. 

3654, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6868/211 v k.ú. 

Přerov včetně příslušenství – kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby o délce cca 60 m, 

která se nachází na pozemcích p.č. 1019/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a p.č. 

6868/162 (ostatní plocha – dráha), oba k.ú. Přerov a kanalizační přípojky o délce cca 24 m, 

která se nachází na pozemcích p.č. 6868/83 (ostatní plocha – dráha), p.č. 6868/162 (ostatní 

plocha – dráha), p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 6868/213 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace), vše v k.ú. Přerov, která vznikla na základě ust. § 1255 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zánikem práva 

stavby zřízeného dle ust. § 1240 a násl. občanského zákoníku, které bylo zapsáno v katastru 



nemovitostí k tíži pozemku p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha) v k.ú. Přerov ve prospěch 

kupujícího s účelem: stavba pro dopravu a které zaniklo dnem 22.6.2022 uplynutím doby, na 

kterou bylo zřízeno a část kupní ceny ve výši 1.340.500,- Kč se jako pohledávka 

prodávajícího za kupujícím započítává na úhradu dobrovolného peněžitého příplatku do 

vlastního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. mimo její základní 

kapitál ze strany statutárního města Přerova jako jediného společníka této společnosti dle 

bodu 2. usnesení. 

 

2. schvaluje poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti 

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

Město, 750 02 Přerov, mimo její základní kapitál ze strany statutárního města Přerova jako 

jediného společníka této společnosti ve výši 1.340.500,- Kč, s tím, že na úhradu 

dobrovolného peněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti se započte pohledávka 

statutárního města Přerova za společností Technické služby města Přerova, s.r.o. ve výši 

1.341.000,- Kč, rovnající se části kupní ceny za převod nemovitých věcí dle bodu 1. usnesení  

  

a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společníkem, který poskytuje 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. dobrovolný peněžitý příplatek do vlastního 

kapitálu společnosti mimo její základní kapitál, na straně jedné a společností Technické 

služby města Přerova, s.r.o. jako kupujícím a společností, která dobrovolný peněžitý příplatek 

statutárního města Přerova jako společníka do vlastního kapitálu společnosti mimo její 

základní kapitál přijímá, na straně druhé. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatného převodu nemovitých věcí, které jsou uvedeny v bodě 1. 

návrhu na usnesení, nebyl s ohledem na povahu celé věci a časovou tíseň projednáván v koordinanční 

skupině. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatného převodu nemovitých věcí, které jsou uvedeny v bodě 1. 

návrhu na usnesení, nebyl s ohledem na povahu celé věci a časovou tíseň projednáván v Komisi pro 

majetkové záležitosti. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 9. schůzi konané dne usnesení č. 13.2.2023 usnesení č. 

289/9/7/2023, kterým v bodě 1. vzala na vědomí záměr statutárního města Přerova – úplatného 

převodu nemovitých věcí, které jsou uvedeny v bodě 1. návrhu na usnesení a v bodě 3. podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. Občanská veřejnost byla se 

záměrem statutárního města Přerova – úplatného převodu nemovitých věcí, které jsou uvedeny v bodě 

1. návrhu na usnesení, seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 27.1. – 12.2.2022. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Vzhledem k tomu, že zápis změny jiných údajů do katastru nemovitostí, spočívající mj. v zápisu 

budovy – jiné stavby č.p. 3654, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je postavena na pozemku 

p.č. 6868/211 v k.ú. Přerov, do katastru nemovitostí, byl proveden v řízení sp.zn. Z-9831/2022-808 

teprve dne 20.1.2023, byl záměr statutárního města Přerova -úplatného převodu nemovitých věcí, 

které jsou uvedeny v bodě 1. návrhu na usnesení, uveřejněn na úřední desce obce bez jeho 

předchozího schválení Radou města Přerova. V opačném případě by totiž nemohl být předmětný 

převod nemovitých věcí projednán Zastupitelstvem města Přerova již na jeho 3. zasedání, které se 

bude konat dne 27.2.2023. 



 

V souvislosti s poskytnutím peněžitého příplatku do vlastního kapitálu TSMPr, s.r.o. mimo její 

základní kapitál ze strany statutárního města Přerova upozorňujeme na to, že poskytnutí kapitálu 

podnikatelským subjektům ze strany orgánů veřejné moci, ať už ve formě kapitalizace pohledávek 

nebo jiného způsobu navýšení základního kapitálu, odepsání dluhů, garance atd. je obecně 

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

Evropského soudního dvora se v případě poskytnutí kapitálu podnikatelským subjektům ze strany 

orgánů 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). Posouzení, zda bude zásah veřejného orgánu proveden stejným způsobem, jakým by ho 

provedl soukromý investor, musí být provedeno před samotným uskutečněním daného opatření, s tím, 

že použití principu soukromého investora by mělo být podloženo např. analýzou ziskovosti, 

návratnosti a dalších finančních ukazatelů (business plánem) nebo srovnávacími studiemi.  

 

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. V případě, že 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 transakce. 

 

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

poskytnutí peněžitého příplatku do vlastního kapitálu TSMPr, s.r.o. mimo její základní kapitál ze 

strany statutárního města Přerova zřejmě nezakládá veřejnou podporu, neboť při poskytnutí peněžitého 

příplatku bude zřejmě naplněn princip soukromého investora spočívající v tom, že kroky územního 

samosprávného celku jako společníka budou shodné s kroky soukromého investora, který sleduje 

maximalizaci zisku resp. minimalizaci ztrát. Odbor správy majetku a komunálních služeb v této 

souvislosti uvádí, že nemá informace o tom, že by poskytnutím peněžitého příplatku do vlastního 

kapitálu TSMPr, s.r.o. mimo její základní kapitál byly sledovány cíle, které by zakládaly veřejnou 

podporu (např. sanace dlouhodobých ztrát TSMPr, s.r.o., která by bez poskytnutím peněžitého 

příplatku musela ukončit svoji činnost nebo udržení TSMPr, s.r.o. na trhu za účelem zachování 

pracovních příležitostí), přičemž odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje na to, že 

samotné provozování stavby „Parkovací dům pro kola, Přerov“ je pro TSMPr, s.r.o. dlouhodobě 

ztrátové. Ve znaleckém posudku č. 65/2022, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 17.10.2022, 

je uvedeno, že dle sdělení provozovatele (tj. TSMPr, s.r.o.) jsou výnosy cca 300.000,- Kč/rok, zatímco 

náklady 394.000,- Kč/rok. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem následujících pozemků v k.ú. Přerov: 



  

- p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha) o výměře 977 m2, 

- p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 53 m2, jehož součástí je budova – jiná 

stavba č.p. 3654, příslušná k části obce Přerov I-Město,  

- p.č. 6868/213 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 47 m2, 
které se nachází vedle výpravní budovy a 1. nástupiště vlakového nádraží, 

  

- p.č. 1019/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1 335 m2,  

který se nachází mj. u vjezdu na autobusové nádraží z ul. Husova. 

  

Společnost České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, Nové Město, 110 

00 Praha 1, je vlastníkem pozemku p.č. 6868/83 (ostatní plocha – dráha) o výměře 281 504 m2 v 

k.ú. Přerov, na kterém se nachází mj. 1. nástupiště vlakového nádraží. 

  

Podle dřívějšího zápisu v katastru nemovitostí byl původní pozemek p.č. 6868/162 (ostatní plocha – 

dráha) o výměře 1 076 m2 v k.ú. Přerov, ze kterého vznikly provedením zápisu do katastru 

nemovitostí v řízení sp.zn. Z-9831-2022/808 (viz níže) stávající pozemky p.č. 6868/211, p.č. 6868/162 

a p.č. 6868/213, vše v k.ú. Přerov, zatížen právem stavby dle ust. § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 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.“), s účelem stavby - stavba pro dopravu, s tím, že poslední den trvání práva stavby byl den 

22.6.2022. 

  

K vývoji majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov a právu stavby ke stavbě 

„Parkovací dům pro kola, Přerov“, která zatěžuje pozemek p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov (viz níže), 

uvádíme následující:  

Dne 17.6.2015 uzavřely společnost České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 

1222, 110 15 Praha 1, jako tehdejší vlastník pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov a společnost 

Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, jako stavebník stavby „Parkovací dům pro kola, Přerov“ smlouvu o právu stavby, na jejímž 

základě společnost České dráhy, a.s. zřídila ve prospěch společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. právo 

stavby k části pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 6165-76/2015 

jako pozemek p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha) o výměře 1 076 m2 v k.ú. Přerov, s účelem 

stavby - stavba pro dopravu. Právo stavby bylo zřízeno za úplatu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH na 

dobu určitou 7 let, s tím, že se smluvní strany současně dohodly, že jeden rok před uplynutím této 

doby smluvní strany či jejich právní nástupci novou smlouvou obnoví právo stavby pro stavebníka či 

jeho právního nástupce za obdobných podmínek jako ve smlouvě, a to i opakovaně v případě, že se 

nepodaří realizovat prodej dotčeného pozemku stavebníkovi z jakýchkoli příčin. 

  

Na základě smlouvy o právu stavby ze dne 17.6.2015 byl proveden vklad práva stavby do katastru 

nemovitostí v řízení sp.zn. V-4657/2015-808 s právními účinky vkladu práva k 22.6.2015, přičemž 

poslední den trvání práva stavby byl den 22.6.2022. 

  

V roce 2015 byla společností Přerovská rozvojová, s.r.o. jako stavebníkem realizována na pozemku 

p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov stavba „Parkovací dům pro kola, Přerov“, která se jejím zhotovením stala 

součástí práva stavby.  

  

Dne 31.7.2019 uzavřely společnost České dráhy, a.s. jako prodávající a statutární město Přerov jako 

kupující kupní smlouvu č. MMPr-SML/1251/2018, na jejímž základě společnost České dráhy, a.s. 

převedla statutárnímu městu Přerov vlastnické právo k pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov za kupní 

cenu ve výši 968.000,- Kč včetně DPH (tj. 800.000,- Kč bez DPH). 

  

Na základě kupní smlouvy ze dne 31.7.2019 byl povolen vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí v řízení sp.zn. V-4909/2019-808 s právními účinky vkladu práva k 19.8.2019. 



  

Dne 17.12.2020 uzavřely společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. jako prodávající, TSMPr, s.r.o. jako 

kupující a statutární město Přerov jako vedlejší účastník smlouvu o převodu práva stavby (pozn. dle 

jejího obsahu se jednalo o kupní smlouvu), na jejímž základě společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. 

převedla TSMPr, s.r.o. vlastnické právo k právu stavby, které zatěžuje pozemek p.č. 6868/162 v k.ú. 

Přerov a jehož součástí byla stavba „Parkovací dům pro kola, Přerov“, za kupní cenu ve výši 

3.400.000,- Kč navýšenou o DPH v platné sazbě daně. Součástí čl. 1 odst. 4 smlouvy o převodu 

práva stavby bylo ustanovení, že právo stavby je sjednáno jako časově omezené do 22.6.2022, s tím, 

že jeden rok před uplynutím této doby si vlastník dotčeného pozemku a nabyvatel novou smlouvou 

obnoví právo stavby, vždy na dobu alespoň 7 let, a to i opakovaně. 

  

Na základě smlouvy o převodu práva stavby ze dne 17.12.2020 byl povolen vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-7359/2020-808 s právními účinky vkladu práva k 

23.12.2020. 

  

Vzhledem k tomu, že statutární město Přerov jako vlastník pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov 

a TSMPr jako vlastník práva stavby, jejíž součástí byla stavba „Parkovací dům pro kola, 

Přerov“, do dne 22.6.2022 neprodloužily dobu trvání práva stavby, právo stavby zaniklo 

uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno (tj. dnem 22.6.2022) a předmětná stavba se stala 

součástí pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov. Stávajícím vlastníkem stavby „Parkovací dům pro 

kola, Přerov“ včetně příslušenství (kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby a kanalizační 

přípojky) je tedy statutární město Přerov.   
Podle ust. § 1255 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, platí, že 

není-li nic jiného ujednáno, dá vlastník stavebního pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby 

uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu náhradu, s tím, že náhrada činí polovinu hodnoty 

stavby v době zániku práva stavby, ledaže si strany ujednají jinak.  

  

S ohledem na skutečnost, že smlouva o právu stavby ze dne 17.6.2015 neobsahuje žádné 

ustanovení o způsobu vypořádání mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem předmětné stavby v 

případě zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, vznikl statutárnímu městu 

Přerov podle ust. § 1255 občanského zákoníku závazek dát TSMPr, s r.o. náhradu ve výši 

poloviny hodnoty stavby v době zániku práva stavby, nedohodnou-li se statutární město Přerov 

a TSMPr, s.r.o. jinak. V této souvislosti uvádíme, že statutární město Přerov a TSMPr, s.r.o. se 

mohou i dodatečně dohodnout na jakékoli výši náhrady za stavbu cyklověže, která bude náležet 

TSMPr, s.r.o. ze strany statutárního města Přerova, s tím, že pokud by měla být TSMPr, s.r.o. 

poskytnuta náhrada ve výši přesahující náhradu, která je uvedena v ust. § 1255 občanského 

zákoníku, jednalo by se ve výši přesahující tento zákonný nárok o veřejnou podporu, která by 

musela být řešena např. ve formě podpory malého rozsahu (de minimis).   
Poté, co tehdejší jednatel TSMPr, s.r.o. pan Ing. Bohumil Střelec informoval odbor správy majetku a 

komunálních služeb v měsíci srpnu 2022 o tom, že právo stavby dne 22.6.2022 zaniklo, konalo se 

mezi zástupci odboru správy majetku a komunálních služeb dne 18.8.2022 jednání ohledně způsobu 

vypořádání majetkoprávních vztahů ke stavbě „Parkovací dům pro kola, Přerov“ a dalšího 

provozování této stavby. Poté, co se účastníci jednání shodli na tom, že z hlediska statutárního města 

Přerova bude nejvýhodnější, pokud provozování stavby „Parkovací dům pro kola, Přerov“ budou i 

nadále zajišťovat TSMPr, s.r.o. jako její vlastník, byly na jednání projednány i následující možnosti 

převodu stavby „Parkovací dům pro kola, Přerov“ z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví TSMPr, s.r.o.: 

  

1. opětovné zřízení práva stavby ve prospěch TSMPr, s.r.o. k části pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. 

Přerov, jejíž součástí by byla stavba „Parkovací dům pro kola, Přerov“,  

  

2. úplatný převod části pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, jejíž součástí by byla stavba „Parkovací 

dům pro kola, Přerov“, do vlastnictví TSMPr, s.r.o.,  

  

3. bezúplatný převod části pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, jejíž součástí by byla stavba 



„Parkovací dům pro kola, Přerov“, do vlastnictví TSMPr, s.r.o.,  

  

4. nepeněžitý vklad tvořený nemovitou věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemku 

p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, jejíž součástí by byla stavba „Parkovací dům pro kola, Přerov“, do 

základního kapitálu TSMPr, s.r.o. postupem dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

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

  

V této souvislosti uvádíme, že z výše uvedených možností byla pro TSMPr, s.r.o. v době konání 

jednání přijatelná pouze možnost pod bodem 4., od které však TSMPr, s.r.o. následně ustoupily (viz 

níže). 

  

S ohledem na závazek statutárního města Přerova dát TSMPr náhradu ve výši poloviny hodnoty 

stavby v době zániku práva stavby, který vznikl v souvislosti se zánikem práva stavby uplynutím 

doby, na kterou bylo právo stavby zřízeno (tj. dnem 22.6.2022), bylo na jednání dne 18.8.2022 

dohodnuto, že v případě, že pokud bude při vypořádání majetkoprávních vztahů ke stavbě „Parkovací 

dům pro kola, Přerov“ postupováno dle varianty 4., bude v souvislosti s právním jednáním dle bod 4. 

uzavřena mezi statutárním městem Přerov a TSMPr, s.r.o. v budoucnu dohoda o změně obsahu 

závazku dle ust. § 1902 občanského zákoníku, případně dohoda o narovnání dle ust. § 1903 

občanského zákoníku, na jejímž základě nebude statutární město Přerov povinno dát TSMPr, s.r.o. za 

stavbu „Parkovací dům pro kola, Přerov“ žádnou náhradu. 

  

Znaleckým posudkem č. 65/2022, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 17.10.2022, byla 

stanovena cena stavby „Parkovací dům pro kola, Přerov“, části pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. 

Přerov, označené v geometrickém plánu č. 7523-114/2022 ze dne 3.10.2022 jako pozemek p.č. 

6868/211 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov, a jejího příslušenství (tj. 

kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby o délce cca 60 m a kanalizační přípojky o délce cca 24 

m) následujícím způsobem:  
1. cena zjištěná dle cenového předpisu: 

- cyklověž – 2.205.064,- Kč, 

- část pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, označená v geometrickém plánu č. 7523-114/2022 ze dne 

3.10.2022 jako pozemek p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov – 

65.997,- Kč,  

– kabelová přípojka pro elektrifikaci stavby – 25.850,- Kč, 

- kanalizační přípojka – 66.410,- Kč, 

  

2. cena v místě a čase obvyklá: 

- cyklověž – 2.457.000,- Kč, 

- část pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, označená v geometrickém plánu č. 7523-114/2022 ze dne 

3.10.2022 jako pozemek p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov – 

66.000,- Kč,  

– kabelová přípojka pro elektrifikaci stavby – 26.000,- Kč, 

- kanalizační přípojka – 66.000,- Kč. 

  

S ohledem na výše uvedený znalecké posudek lze konstatovat, že polovina hodnoty stavby „Parkovací 

dům pro kola, Přerov“ včetně jejího příslušenství (kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby a 

kanalizační přípojky), kterou by statutární město Přerov mělo dát TSMPr v souvislosti se zánikem 

práva stavby dne 22.6.2022 uplynutím doby, na kterou bylo právo stavby zřízeno, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak, činí 1.274.500,- Kč (součet ½ ceny cyklověže v místě a čase obvyklé ve výši 

1.228.500,- Kč, ½ ceny kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby v místě a čase obvyklé ve výši 

13.000,- Kč a ½ ceny kanalizační přípojky v místě a čase obvyklé ve výši 33.000,- Kč). 

  

Přestože stavba „Parkovací dům pro kola, Přerov“ byla realizována již v roce 2015, byla tato 

stavba zapsána do katastru nemovitostí na základě žádosti statutárního města Přerova o zápis 

změny jiných údajů katastru nemovitostí ze dne 14.12.2022 v řízení sp.zn. Z-9831/2022-808 



teprve dne 20.1.2023, a to poté, co byly odborem správy majetku a komunálních služeb opatřeny 

všechny listiny nezbytné pro podání žádosti (tj. geometrický plán č. 7523-114/2022 ze dne 3.10.2022, 

vyjádření Magistrátu města Přerova – Odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. 524/2022 ze 

dne 26.10.2022 ke stavbám zaměřeným geometrickým plánem a doklad o přidělený čísla popisného, 

který vydal Magistrát města Přerova – Odbor vnitřní správy dne 9.11.2022) a současně poté, co byl na 

základě potvrzení statutárního města Přerova jako vlastníka pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov a 

TSMPr, s.r.o. jako vlastníka práva stavby ze dne 14.12.2022 proveden výmaz vkladem práva stavby k 

pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov do katastru nemovitostí, který byl proveden v řízení sp.zn. V-

7437/2022-808 s právními účinky vkladu ke dni 14.12.2022. 

  

Pro úplnost uvádíme, že do 22.6.2022, kdy zaniklo právo stavby uplynutím doby, na kterou bylo 

zřízeno, mohla být předmětná stavba zapsána do katastru nemovitostí pouze jako součást práva stavby, 

která zatěžuje pozemek p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, ode dne 26.6.2022 pak mohla být předmětná 

stavba zapsána do katastru nemovitostí pouze jako součást pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, resp. 

jeho části, na které je postavena.  

  

V návaznosti na původní požadavek TSMPr, s.r.o., aby majetkoprávní vztahy ke stavbě „Parkovací 

dům pro kola, Přerov“ byly vypořádány nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitou věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, jejíž součástí by 

byla stavba „Parkovací dům pro kola, Přerov“, do základního kapitálu TSMPr, s.r.o. (viz výše), 

připravil odbor správy majetku a komunálních služeb na 4. schůzi Rady města Přerova, která se konala 

dne 24.11.2022, předlohu týkající se projednání záměru statutárního města Přerova – nepeněžitého 

vkladu do základního kapitálu TSMPr, s.r.o. tvořeného nemovitou věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - částí pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, označenou v geometrickém plánu č. 7523-

114/2022 ze dne 3.10.2022 jako pozemek p.č. 6868/211 v k.ú. Přerov, jejíž součástí je stavba 

„Parkovací dům pro kola, Přerov“ dosud nezapsaná v katastru nemovitostí, včetně příslušenství – 

kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky. 

  

Poté, co tehdejší jednatel TSMPr, s.r.o. Ing. Bohumír Střelec požádal odbor správy majetku a 

komunálních služeb dne 15.11.2022 o stažení předlohy z jednání 4. schůze Rady města Přerova 

konané dne 24.11.2022 s odůvodněním, že s ohledem na daňové a účetní záležitosti celé věci, které 

vyšly najevo až dodatečně, je třeba celou věc mezi oběma stranami opětovně projednat, uskutečnilo se 

dne 21.12.2022 jednání za přítomnosti zástupců TSMPr, s.r.o., odboru správy majetku a komunálních 

služeb, odboru ekonomiky a daňového poradce statutárního města Přerova Ing. Milana Langa, na 

kterém byly navrženy následující možné způsoby vypořádání majetkoprávní vztahy ke stavbě 

„Parkovací dům pro kola, Přerov“, s tím, že o zvoleném způsobu řešení rozhodne vedení statutárního 

města Přerova a TSMPr, s.r.o.: 

  

1. TSMPr, s.r.o. nebude poskytnuta ze strany statutárního města Přerova žádná náhrada za stavbu 

„Parkovací dům pro kola, Přerov“ ve smyslu ust. § 1255 občanského zákoníku, s tím, že a tato stavba 

bude tvořit nepeněžitý vklad statutárního města Přerova do základního kapitálu TSMPr, s.r.o., které 

budou tuto stavbu nadále provozovat vlastním jménem na svůj účet, 

  

2. TSMPr, s.r.o. bude poskytnuta ze strany statutárního města Přerova náhrada za stavbu „Parkovací 

dům pro kola, Přerov“ ve smyslu ust. § 1255 občanského zákoníku ve výši rovnající se hodnotě 

stavby stanovené znaleckým posudkem (v případě náhrady rovnající se 50% hodnoty stavby stanovené 

znaleckým posudkem, která bude přesahovat zákonný nárok TSMPr, s.r.o. na náhradu za stavbu dle 

ust. § 1255 občanského zákoníku, se bude jednat o veřejnou podporu, která bude muset být řešena 

např. ve formě podpory malého rozsahu (de minimis)), přičemž mezi statutárním městem Přerov a 

TSMPr, s.r.o. bude současně uzavřena kupní smlouva na převod stavby „Parkovací dům pro kola, 

Přerov“ za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, s tím, že náhrada poskytnutá TSMPr, s.r.o. 

ze strany statutárního města Přerova bude započtena na úhradu kupní ceny - TSMPr, s.r.o. budou 

provozovat předmětnou stavbu vlastním jménem na svůj účet, 

  

3. TSMPr, s.r.o. bude poskytnuta ze strany statutárního města Přerova náhrada za stavbu „Parkovací 



dům pro kola, Přerov“ ve smyslu ust. § 1255 občanského zákoníku v zákonné výši rovnající se 50% 

hodnoty stavby stanovené znaleckým posudkem, přičemž mezi statutárním městem Přerov a TSMPr, 

s.r.o. bude uzavřena kupní smlouva na převod stavby „Parkovací dům pro kola, Přerov“ za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, s tím, že náhrada poskytnutá TSMPr, s.r.o. ze strany statutárního 

města Přerova bude započtena na úhradu kupní ceny a zbývající část pohledávky na úhradu kupní ceny 

bude kapitalizována formou příplatku k vlastnímu kapitálu TSMPr, s.r.o., které budou provozovat 

předmětnou stavbu vlastním jménem na svůj účet, 

  

4. stavba „Parkovací dům pro kola, Přerov“ zůstane v majetku města Přerova a TSMPr, s.r.o. budou 

spravovat její provoz za úplatu, s tím, že výnosy budou příjmem města Přerov. TSMPr, s.r.o. bude 

současně poskytnuta ze strany statutárního města Přerova náhrada za tuto stavbu ve smyslu ust. § 1255 

občanského zákoníku v zákonné výši rovnající se 50% hodnoty stavby stanovené znaleckým 

posudkem (pozn. jedná se o variantu navrženou ze strany TSMPr, s.r.o.). 

  

Na jednání konaném dne 6.1.2023 mezi náměstkem primátora statutárního města Přerova Ing. 

Miloslavem Dohnalem a zástupci TSMPr, s.r.o. bylo dohodnuto, že při vypořádání 

majetkoprávních vztahů ke stavbě „Parkovací dům pro kola, Přerov“ bude postupováno dle 

možnosti uvedené pod bodem 3. V návaznosti na výsledek jednání byl zpracován návrh kupní 

smlouvy a smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál, jehož schválení je 

předmětem návrhu na usnesení. 
  

Pro úplnost uvádíme, že umístění kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby na pozemcích p.č. 1019/2 

a p.č. 6868/162, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova a kanalizační přípojky na 

pozemcích p.č. 6868/162 a 6868/213, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova bude 

mezi statutárním městem Přerov a TSMPr, s.r.o. řešeno dodatečně formou zřízení věcného břemene. 

  

Přestože právo stavby dnem 22.6.2022 zaniklo a vlastníkem stavby „Parkovací dům pro kola, Přerov“ 

včetně jejího příslušenství (kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky) se tímto 

dnem stalo statutární město Přerov, provozování stavby „Parkovací dům pro kola, Přerov“ nadále 

zajišťují TSMPr, s.r.o., a to na základě příkazní smlouvy č. SML/1493/2022, kterou uzavřely statutární 

město Přerov jako příkazce a TSMPr, s.r.o. jako příkazník dne 18.10.2022. Příkazní smlouva je 

uzavřena na dobu určitou do doby než TSMPr, s.r.o. nabydou vlastnické právo k části pozemku p.č. 

6868/162 (ostatní plocha – dráha) o výměře cca 53 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

„Parkovací dům pro kola, Přerov“, nejdéle však do 30.6.2023. Uzavření příkazní smlouvy bylo 

schváleno Radou města Přerova na její 95. schůzi konané dne 13.10.2022 usnesením č. 

3541/95/7/2022.  

  

Vzhledem k tomu, že na jednání konaném dne 6.1.2023 mezi vedením statutárního města Přerova a 

TSMPr, s.r.o. bylo dohodnuto, že mezi statutárním městem Přerov a TSMPr, s.r.o. bude uzavřen 

dodatek k příkazní smlouvě č. SML/1493/2022 ze dne 18.10.2022, na jehož základě budou TSMPr, 

s.r.o. oprávněny podepisovat a realizovat smlouvy o pronájmu reklamních ploch na stavbě, přijala 

Rada města Přerova na své 9. schůzi konané dne 13.2.2023 usnesení č. 289/9/7/2023, kterým v bodě 4. 

schválila uzavření příslušného dodatku č. 1 k příkazní smlouvě. 

  

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 103.542.000,- 

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, ke dni 2.11.2017 celkem 102.522.000,- Kč a od 27.6.2019 činí celkem 103.542.000,- 

Kč).  

Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu nemovitých věcí - pozemku p.č. 6868/211 v 

k.ú. Přerov, jehož součástí je budova – jiná stavba č.p. 3654, příslušná k části obce Přerov I-

Město, včetně příslušenství (kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky) z 



vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o. a poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o. mimo její základní kapitál ze strany statutárního města 

Přerova jako jejího jediného společníka, kterým bude řešena úhrada části kupní ceny ze strany 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.  

 

 


