
V Liberci 21. února 2013 

 

Tisková zpráva 
Společnost Eltodo nevrátila městu  

Liberci jeho majetek 
 

Společnost ELTODO – CITELUM, která se až do vypovězení smlouvy ze strany Statutárního města 

Liberec starala o veřejné osvětlení a světelnou signalizaci ve městě, nepředala městu ve čtvrtek 21. 

února jeho majetek.  

 V návaznosti na rozhodnutí odvolacího soudu, kterým byl zamítnut návrh společnosti 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. na nařízení předběžného opatření, kterým se společnost 

domáhala pokračování v plnění smlouvy o správě veřejného osvětlení („VO“) a 

světelných signalizačních zařízení („SSZ“), od které město Liberec odstoupilo, město 

Liberec vyzvalo společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. dne 6. února 2013 a 

znovu 15. února 2013 k předání majetku města Liberec přenechanému 

společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. do správy a nájmu dle ukončené smlouvy 

o správě VO a SSZ.  
 

 K předání majetku městu Liberec mělo dojít dnes 21. února 2013 v 9:00. Město 

Liberec počítalo s tím, že bude s účinností od 22. února 2013 provádět správu, provoz 

a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení, včetně světelných signalizačních zařízení 

na území města Liberce (s výjimkou městské části Vratislavice nad Nisou). 

  

 Ač společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. informovala dne 19. února 2013 (tedy 

pouhé dva dny před plánovaným předáním majetku) prostřednictvím svého právního 

zástupce, že odmítá majetek města Liberce předat, město Liberec věřilo, že společnost 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. nebude nadále majetek města Liberec užívat bez právního 

titulu a bránit tak výkonu vlastnického práva města Liberec. 

  

 K předání majetku města Liberec stanovanému na dnešní den nicméně nedošlo, 

protože společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. odmítla majetek městu Liberec 

předat. 

  

 Argument společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. spočívající v tvrzení, že předání 

majetku není technicky možný s ohledem na doručení rozhodnutí soudu o zamítnutí 

předběžného opatření teprve dne 13. února 2013 považuje město Liberec za čistě 

účelový, společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. se totiž s předmětným rozhodnutím 

prokazatelně seznámila již dne 6. února 2013 a měla tak dostatek času o termínu a 

místu předání majetku města Liberec konstruktivně jednat. 
 

 Tím, že společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. odmítla majetek městu Liberec 

předat, užívá majetek města Liberec bez právního titulu a brání tak výkonu 



vlastnického práva města Liberec. Město Liberec v reakci na postup společnosti 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. učiní veškeré kroky, které umožňuje právní řád, 

nezbytné k ochraně svého vlastnického práva. 

 
 

Statutární město Liberec uzavřelo smlouvu o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a 

speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. dne 

31. 5. 2006. Smlouva byla uzavřena na 15 let. Od smlouvy město odstoupilo ke dni 31. 12. 2012. 

Důvodem odstoupení od smlouvy bylo její porušení ze strany společnosti ELTODO – CITELUM s.r.o., 

která ani po urgencích městu nedodala dopravní ústřednu, jež má řídit provoz křižovatek. 
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