
V Liberci 28. března 2013 

 

Tisková zpráva 
Proti nepřiměřeně vysoké sankci 

za zastavení Uranu se bude město bránit 
 

Zastupitelé města Liberce ve čtvrtek 28. března odsouhlasili, že sankci od státu za zastavení budovy 
Uranu jako dluh neuznají a že město proti nepřiměřeně vysoké pokutě budou bránit soudní cestou.  
 
Na svém 2. mimořádném zasedání dne 9. 8. 2012 liberečtí zastupitelé uložili primátorce města 
Martině Rosenbergové učinit veškeré právní kroky k uznání dluhu v případu zástavy budovy bývalého 
Uranu. Podle ministerstva financí totiž Statutární město Liberec nemělo právo dát do zástavy bance 
tento dům, který získalo bezplatně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad pro 
zastupování státu proto žádá po městu Liberci, aby za budovu zaplatilo plnou cenu. Ta činí přesně 
18.648.990,- Kč. 
 
Ve čtvrtek 28. března na svém řádném zasedání liberečtí zastupitelé zrušili toto usnesení o uznání 
dluhu z 8. srpna loňského roku, a naopak se shodli, že se proti nepřiměřeně vysoké sankci budou 
bránit soudní cestou. Město Liberec totiž mezitím požádalo stát o prominutí tohoto dluhu, a to buď 
celé sumy nebo jeho části. Ministerstvo financí ale odmítlo dluh smazat.  
 
Podpisem uznání dluhu by město uznalo dluh ve výši 18.648.990,- Kč co do důvodu a výše za svůj 

pravý a splatný vůči České republice. Uznáním dluhu by byla založena právní domněnka existence 

dluhu v době jeho uznání, v případě soudního sporu by si město ztížilo svou procesní situaci a naopak 

by ji usnadnilo věřiteli. 

Pokud by město bylo v soudním sporu neúspěšné, uhradilo by oproti uznání dluhu navíc úrok z 

prodlení ve výši 7,50 % ročně z částky 18.648.990,- Kč od 11. 7. 2012 do zaplacení a náklady řízení. 

Budovu přenechal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezplatně městu v roce 2005, 

město Liberec ji dalo bance do zástavy jako součást dluhopisu v roce 2009. Seznam zastavených 

nemovitostí tehdy schválilo stejné ministerstvo, které nyní vymáhá po městu Liberci sankci za zástavu 

Uranu. 
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