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              Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města dne:  

 
22. 09. 2016 ZM 16 07 06 01       

Název: 

          
Informace o aktuálním stavu postupu převodu obchodního podílu statutárního města 
Děčín ve společnosti Hydrolabe s.r.o. Praha, na jiného společníka nebo jinou osobu 

 

 

 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informaci o aktuálním stavu postupu převodu obchodního podílu 
statutárního města Děčín ve společnosti Hydrolabe s.r.o. Praha na jiného společníka nebo jinou 
osobu a  
 
s c h v a l u j e  

 
1) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 10 05 10 ze dne 17. 12. 2015 

vyjmutím části věty se slovy „hodnoty obchodního podílu určenou znaleckým posudkem“ 
a nahrazení této části věty slovy „15 000,- Kč“, 
 

2) smlouvu o převodu obchodního podílu města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o., 
IČ: 472 82 851, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 57, na společníka téže společnosti LUŽICKÁ 
ENERGETICKÁ s. r. o., IČ: 29016444, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova 1224/42, ve znění 
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 
 

p o v ě ř u j e 

 
primátorku města, aby požádala nejbližší valnou hromadu společnosti HYDROLABE s.r.o., 
IČ: 472 82 851, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 57, o udělení souhlasu k záměru města převést 
smlouvou svůj obchodní podíl ve společnosti HYDROLABE s.r.o. odpovídající jeho vkladu ve výši 
100 000,- Kč na základní kapitál společnosti na společníka LUŽICKÁ ENERGETICKÁ s. r. o., IČ: 
29016444, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova 1224/42. 
 

 
 
Stanovisko RM : 
 
Rada města doporučuje schválit převod obchodního podílu města ve společnosti HYDROLABE s.r.o. 
na společnost LUŽICKÁ ENERGETICKÁ s.r.o. za cenu 15 000,- Kč. 
 
 

Cena 15 000,- Kč 

Návrh postupu RM doporučuje 
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Důvodová zpráva: 
 
Zastupitelstvo města usnesením č. ZM 15 10 05 10 ze dne 17. 12. 2015 schválilo „převod 
obchodního podílu města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o., IČ: 472 82 851, se sídlem 
v Praze 4, Na Pankráci 57, v účetní hodnotě 100 000,- Kč na jiného společníka nebo jinou osobu, a 
to za cenu hodnoty obchodního podílu určenou znaleckým posudkem“. Znaleckým posudkem byla 
hodnota 8,20 procentního podílu města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o., IČ: 472 82 851, se 
sídlem v Praze 4, Na Pankráci 57 (dále jen „HYDROLABE s.r.o.“) oceněna ve výši 21 000,- Kč. 
 
Město Děčín v souladu s ustanovením čl. VII Společenské smlouvy HYDROLABE s.r.o., nabídlo 

převzetí obchodního podílu za cenu 21 000,- Kč ostatním společníkům obchodní společnosti 

HYDROLABE s.r.o. (viz příloha č. 1) na základě jejich přednostního práva k převzetí obchodního 

podílu. Nabídku odmítla všechna města vlastníci obchodní podíly ve společnosti i společník VODNÍ 

CESTY a.s. Praha, společník LUŽICKÁ ENERGETICKÁ s. r. o., IČ: 29016444, se sídlem Praha 3 – 

Žižkov, Kubelíkova 1224/42 (dále jen „LUŽICKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.“), nabídl za převzetí 

obchodního podílu částku 15 000,- Kč (viz příloha č. 2). 

 
V situaci, kdy jeden společník projevil zájem o koupi obchodního podílu města za cenu nižší než je 

cena stanovená znaleckým posudkem a případné zprostředkování nabídky prodeje obchodního 

podílu jiné osobě odbornou firmou by představovalo další vynaložené prostředky města (bez záruky 

nalezení zájemce o koupi), se navrhuje akceptovat nabídku společníka LUŽICKÁ ENERGETICKÁ 

s. r. o. na odkup obchodního podílu města za cenu 15 000,- Kč. Uskutečnění prodeje za nabídnutou 

cenu lze podpořit těmito argumenty: 

 

- společnost HYDROLABE s.r.o. je nadále udržována v latentním stavu s vyčkáváním věcí příštích 
(společnost má zájem na podílení se na výstavbě a využívání plavebně energetického stupně 
Malé Březno), 
 

- dlouhodobě vykazuje ztrátové hospodaření (za rok 2015 ztráta ve výši 1 998,- Kč), 
 

- ve stálých aktivech společnosti je veden dlouhodobý majetek, který tvoří  
 

a) projektová dokumentace z roku 1992 v rozsahu pro územní rozhodnutí, pro dnešní potřeby je 
použitelná pouze jako inspirativní nebo variantní řešení architektonického návrhu (v účetnictví 
je vedena v pořizovací ceně 171 000,- Kč, z důvodu morálního zastarání a neaktuálnosti byla 
pořizovací hodnota projektové dokumentace oceněna znalcem na nulovou hodnotu);  

 
b) zemědělské pozemky v k.ú. Malé Březno nad Labem v celkové výměře 16 225 m

2
, které jsou 

umístěny v rozsáhlém chráněném území, v záplavové oblasti a bez možnosti výstavby 
(v účetnictví jsou pozemky vedeny v pořizovací ceně 154 147,- Kč, znalcem oceněná cena 
pozemků dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška), je 204 759,50 Kč),  
 

- oběžná aktiva společnosti tvoří pokladní hotovost (k 31. 12. 2015 stav 50 841,- Kč), z které je 
hrazena daň z nemovitostí, náklady na pohoštění při valné hromadě a poštovné; společnost nemá 
zřízen bankovní účet, 
 

- celková hodnota znalcem oceněného majetku společnosti k 31. 12. 2015 byla stanovena ve výši 
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256 000,- Kč, z toho 8,20 procentní podíl města Děčín činí 20 959,24 Kč, zaokrouhleně 21 000,-
Kč.   

 
Setrvávání města v této společnosti bude představovat další budoucí náklady (cestovné 
delegovaných zástupců města na valné hromady, spoluúčast města na nákladech valné hromady,  
další náklady by městu vznikly v případě zrušení společnosti). V součtu by tyto náklady mohly 
v příštích letech představovat částku vyšší než je rozdíl mezi cenou obchodního podílu určenou 
aktuálním znaleckým posudkem a cenou nabídnutou zájemcem o odkup obchodního podílu. 
  

 

 
 

 

Zpracoval: 
 

Ing. Josef Štejnar 
oddělení kontrolní a právní 

 TAJ  

Předkladatel: 
 

Mgr. Marie Blažková 
primátorka 

 PRIM 
 

Počet příloh: 3   

 














