
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Protokol z kontrolní akce „Kontrola pln ění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené 
mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s.“ 

 

 

Zpracovala: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního 
auditu    

odbor, oddělení: odbor kontroly a interního auditu 

telefon: 48 524 3201 

Schválila: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního 
auditu    

Projednáno: s Mgr. Věrou Skřivánkovou, předsedkyní kontrolního výboru 
a se členy kontrolního výboru 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

předložený protokol z kontroly plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Sta-
tutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s. 
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P Ř Í K A Z   č. 5/2013 

 
k provedení kontrolní akce „Kontrola pln ění smluvních povinností dle smlouvy uzavře-
né mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s.“ 
 
 
 
 
 
Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Liberec na 2. pololetí roku 2013 schváleného usnesením č. 138/2013 nařizuji 
provedení kontroly plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním měs-
tem Liberec a organizací Technické služby města Liberce, a.s. 
 
 
Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Milan Šulc člen kontrolního výboru 
 
 
Členové kontrolní skupiny: Mgr. Jan Berki člen kontrolního výboru 
 Ing. Pavel Bernát člen kontrolního výboru 
 Mgr. Ing. Petr Černý člen kontrolního výboru 
 Ing. Marie Pavlová  členka kontrolního výboru 
 Mgr. Jaroslav Tauchman člen kontrolního výboru 

 Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly 
  a interního auditu 

 
 
 
 
Kontrola bude provedena v měsících říjen až prosinec roku 2013. 
 
 
 
 
Liberec 11. září 2013 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Mgr. Martina Rosenbergová 
   

                                         primátorka Statutárního města Liberec 
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P r o t o k o l 

 
z provedené kontrolní akce č. 5/2013 „Kontrola pln ění smluvních povinností dle smlouvy 
uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, 
a.s.“ 
 
 
 
 
V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec 
na 2. pololetí roku 2013 schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 138/2013 
a na základě příkazu primátorky Statutárního města Liberec Bc. Martiny Rosenbergové ze dne 
11. září 2013 byla provedena kontrola, která se zaměřila na plnění smluvních povinností vy-
plývajících ze smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami 
města Liberce, a.s. 
 
 
 
 
Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Milan Šulc člen kontrolního výboru 
 
 
Členové kontrolní skupiny: Mgr. Jan Berki člen kontrolního výboru 
 Ing. Pavel Bernát člen kontrolního výboru 
 Mgr. Ing. Petr Černý člen kontrolního výboru 
 Ing. Marie Pavlová členka kontrolního výboru 

 Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly 
  a interního auditu 

 
 
 
 
Průběh kontrolní akce: 
 
Kontrolní akce byla zahájena dne 11.11.2013 v 16 hodin na odboru správy veřejného majet-
ku, Jablonecká  ulice,  za účasti celé kontrolní skupiny (dále jen „KS“) a vedoucího odboru 
správy veřejného majetku Bc. Davida Novotného, převzetím příkazu k provedení kontrolní 
akce č. 5/2013.  
KS si na místě nechala předložit kopie smluvních dokumentů, které byly dále projednávány 
po jednotlivých bodech.  Další jednání KS bylo dohodnuto jako kontrola na místě samém. 
 
Další jednání KS se uskutečnilo dne 9.12.2013 od 15.30 hodin za účasti členů KS, vedoucího 
odboru správy veřejného majetku Bc. Davida Novotného a výkonného ředitele společnosti 
Technické služby města Liberce, a.s., Ing. Otakara Kypty. Členům KS byli předloženy poža-
dované dokumenty a po té byla KS provedena areálem společnosti. Členům byl podán výklad 
k zásobám posypových materiálů, dispečinku dopravy apod. 
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Na základě provedeného místního šetření v areálu společnosti a následnou kontrolou na odbo-
ru Technické správy SML ve věci plnění termínů oprav komunikací a chodníků zadávaných 
Statutárním městem Liberec jako investorem (podklad jednotlivých zadávání jednotlivých 
prací – datum zadání, cena zadání, požadovaný termín plnění, skutečný termín plnění, vyčís-
lení příp. prodlení či naopak zkrácení požadovaných termínů plnění ve dnech – vše viz přílo-
ha), byl vedoucím kontrolní skupiny zaslán vedení společnosti dopis s doplňujícími otázkami, 
které jsou pro zdárné ukončení kontroly a formulaci závěrečných výstupů a doporučení KS 
podstatné. 
 
 
Dotazy položené v rámci prováděné kontroly TSML a.s. (kontrolní akce č. 5/2013): 
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Na základě uvedených dotazů ze dne 3.2.2014 byla vedením společnosti zaslána následující 
odpověď: 
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Zároveň s tímto vedoucí KS hovořil dne 14.2.2014 s ředitelem společnosti TSML a.s. o dané 
problematice v rámci vytvoření si nestranných závěrů kontroly. 
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Plnění termínů oprav komunikací a chodníků zadávaných Statutárním městem Liberec jako 
investorem (podklad odboru správy veřejného majetku SML, na základě vyžádání vedoucího 
KS): 
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Na základě předložených skutečností (dotazy položené v rámci prováděné kontroly TSML 
a.s., následné odpovědi TSML a.s., předloženého harmonogramu termínů plnění jednotlivých 
zadávaných oprav komunikací a chodníků) si nechal vedoucí KS zaslat od zástupce SML ve-
doucího odboru správy veřejného majetku Bc. Novotného v rámci posouzení všech uvede-
ných skutečností a umožnění si vytvořit nestranný závěr kontroly stanoviska k dané proble-
matice (viz přílohy – kopie e-mailové korespondence):  
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Pozn: Výkony za zimní údržbu komunikací listopad a prosinec 2010 vzhledem k tomu, že 
se jedná o materiál určený 10. RML dne 17.5.2011, vedoucí KS obdržel tyto bez podpisů 
předkladatelů a zejména bez příslušného usnesení RML; z těchto důvodů ve zprávě nejsou 
uváděny, avšak z principu kontroly prováděné KV a příslušných závěrů, vyjádření zástupce 



 21

SML jsou uvedeny podstatné úkoly (ovlivňující vztah mezi SML jako investorem a TSML 
a.s. jako dodavatelem ve smyslu kontroly toku veřejných finančních prostředků):  
 
 

1. Projednat s výkonným ředitelem společnosti Technické služby města Liberce a.s. 
konkrétní termín předložení návrhů představenstvu Technických služeb města Liber-
ce a.s., podle níže uvedených bodů: 

 
 

a) dovybavení vozidel zajišťující zimní údržbu komunikací systémem GPS, který umož-
ňuje záznam o výkonu mechanismů zimní údržby, tj. záznam o trase, posypových km, 
spotřebě posypových materiálů,  

 
 
b) vybavení nakládky a vykládky posypových materiálů společnosti TSML a.s. vážním 

zařízením, které umožní evidenci a kontrolu přijatých a odebraných posypových mate-
riálů, 

 
 

c) zpřístupnění sledování vozidel zimní údržby v režimu on-line včetně archivních dat 
jedné počítačové stanici v kanceláři odboru technické správy veřejného majetku, 

 
KT:07/2011 

 
Zjišt ění:  
 

1) Kontrola evidence výdeje posypových materiálů: 
Po prohlídce bylo vedením TSML a.s. konstatováno, že vydávaný posypový materiál (sůl) 
je přesně vážen a evidován vážními doklady. O tomto hovoří i materiál do 10. RML kona-
né dne 17.5.2011 viz 1a) - c). 
Naproti tomu však tato skutečnost zásadně nekoresponduje s tvrzením zástupce investora 
vedoucím odboru správy veřejného majetku SML (viz e-mail ze dne 9.4.2014). 
Pokud by se uvedená skutečnost potvrdila (nemožnost a nefunkčnost sledování provozu 
veškeré techniky ZÚ pomocí GPS, nekorespondující či nevážená nakládka posypových 
materiálů (vč. subdodavatelů) atd., jednalo by se o hrubé porušení povinností při správě 
cizího majetku, resp. špatné hospodaření s vynakládanými veřejnými prostředky. 
Tuto skutečnost však nemůže KV ani potvrdit či vyvrátit, neboť pro objektivní zhodnoce-
ní skutečného stavu by členové KV museli denně v průběhu zimního období provádět 
kontrolu na místě vč. namátkových výjezdů s technikou provádějící ZÚ. 

 
Lze konstatovat, že uvedenou činnost nelze ze strany KV objektivně zhodnotit. 
Z těchto důvodů by měl společnost řídit výkonný dostatečně odborný management 
vč. odborně zaměřených členů představenstva a dozorčí rady společnosti, hájící zájmy 
města Liberce. 
 
2) Kontrola činnosti pohotovostního střediska ZÚ vč. kontroly hlášení závad 

na komunikacích, kontrola činnosti nasazení evidence výjezdů techniky ZÚ: 
V rámci kontroly činnosti střediska ZÚ provedena kontrola záznamů hlášení závad 
na komunikacích, na kterých TSML a.s. provádějí pro Statutární město Liberec ZÚ 
v rámci „operačního plánu ZÚ“ schváleného RM. 



 22

Lze konstatovat, že veškeré nahlášené závady jsou evidovány v příslušné knize „Závad“, 
kde je konstatováno kdo, kdy, kde příslušnou závadu nahlásil, jakým způsobem byla od-
straněna, v jakém časovém limitu (dle podmínek OP ZÚ příp. zákona o pozemních komu-
nikacích č. 13/1997 Sb.), zda byla závada oprávněná či nikoliv. 
Dále byl kontrolován záznam, kdo uvedenou závadu řešil a vyřizoval a s jakým výsled-
kem. 
Dále byla provedena kontrola, zda jsou příslušné knihy závad evidovány ve smyslu záko-
na o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. 
Ani v této činnosti nebyly shledány závady či nedostatky ze strany TSML a.s. 
 
3) Kontrola činnosti: 

• plnění termínů „opravy komunikací a chodníků“ zadávaných Statutárním 
městem Liberec, 

 
• kontrola dodávek kvality zadávaných prací „opravy komunikací a chodníků“ 

zadávaných Statutárním městem Liberec. 
 
Z předložených dokumentů obou stran, případně na základě rozhovorů provedených mezi 
zástupci objednatele (SML) a dodavatele (TSML a.s.), KS učinila závěr, že ke zlepšení situa-
ce by přispělo: 
 

- zlepšit komunikaci mezi oběma stranami (SML a TSML a.s.), 
- zadávání a předávání díla (oprav) provádět mezi pracovníky k tomu urče-

nými (za činnost zodpovědnými), vždy na základě oboustranně podepsa-
ných předávacích protokolů (předání-převzetí staveniště /díla), za předání 
staveniště k provedení prací nese zodpovědnost zástupce objednatele, za 
převzetí dokončeného díla nese zodpovědnost zástupce dodavatele, 
k přejímce díla je přizván zástupce objednatele (SML) min. 3 pracovní dny 
dopředu (prokazatelnou formou – zápisem do SD, e-mail atd.) 

- teprve po provedené přejímce díla ze strany objednatele (SML) 
je dodavatelem předložen výkaz výměr vč. faktury k odsouhlasení objed-
natelem 

- veškeré záznamy, změny, dohody, posuny termínů atd. jsou zapisovány 
do SD a potvrzovány pověřenými zástupci obou stran tak, jak 
je ve stavební praxi běžné.  

 
Lze konstatovat, že uvedené činnosti vyžadují posílení kontrolní činnosti jak 
zadavatele (častější kontrola plnění díla co do kvality plnění díla ze strany do-
davatele), tak kontroly termínu plnění posílením činností TDI či zvýšení počtu 
techniků (zaměstnanců SML TS), tak zlepšení činnosti středního managementu 
spol. TSML a.s. 
Zároveň s tímto je nutné opět konstatovat, že by měl společnost řídit výkonný 
dostatečně odborný management vč. odborně zaměřených členů představenstva 
a dozorčí rady společnosti, hájící zájmy města Liberce. 
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4) Ostatní zjištění: 
 

• Výsledky hospodaření jednotlivých činností, které provádí TSML a.s. 
pro SML 
 
Na základě vyjádření ředitele TSML a.s.  ze dne 14.2.2014 TSML a.s. nedisponuje 
odděleně výsledky hospodaření jednotlivých činností, které provádí TSML a.s. pro 
SML. 
To je podle názoru KS hrubé selhání managementu společnosti na všech stupních, 
vč. chybného nastavení systémů kontroly společnosti ze strany zřizovatele 
a jediného akcionáře společnosti „Statutárního města Liberce“ (činnost dozorčích 
a kontrolních orgánů společnosti). 
 

• Nákup mechanizace a využití techniky 
 
Namátkově vybraná mechanizace – finišery vedené jako mechanizace ve VP společ-
nosti. 
 
Z uvedených skutečností v příloze jasně vyplývá, že v měsících 07-09/2013 byl finišer 
„Bitelli BB 730 kolový“ vytížen celkem 14 pracovních dní. 
Finišer „pásový CAT AP255E nový“ vytížen 41 pracovních dní. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vrcholící období roku (klimatické podmínky) 
a možnost celkového nasazení stroje je v těchto měsících 90 dní/1stroj (z toho 60 pra-
covních dní/1 stroj) je z uvedeného zřejmé, že oba stroje byly nasazeny v uvedeném 
období pouhých 55 dní (120 dní pracovních pro oba stroje, 180 dní celkově pro oba 
stroje), což z pohledu standardně fungující společnosti je „naprosto zarážející“. 
Zároveň lze jednoznačně konstatovat, že uvedený stroj lze zapůjčit (pronajmout) 
i jiným odborným společnostem (a to s posádkou či bez ní). 
KS však neměla doklady ani přístup k datům, z jakých prostředků byla uvedená me-
chanizace pořízena (zda z prostředků SML či TSML a.s.) a kdo o jejím pořízení rozho-
dl. 
Pokud by však byly zjištěny skutečnosti, že uvedená mechanizace byla pořízena 
z prostředků SML, je zde na místě důvodná pochybnost domnívat se, že se zde jedná 
o hrubé selhání managementu společnosti na všech stupních, vč. chybně nastavených 
systémů kontroly spol. ze strany zřizovatele a jediného akcionáře společnosti „Statu-
tárního města Liberce“ (činnost dozorčích a kontrolních orgánů společnosti). 
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Závěr: 
 
KS provedla v souladu s plánem kontrol na 2. pololetí 2013 kontrolu plnění smluvních povin-
ností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města 
Liberce, a.s. a konstatuje že: 
 

• uvedenou činnost nelze ze strany KS s jejími pravomocemi a možnostmi časového 
nasazení objektivně zhodnotit, 

• uvedené typy společností by měl řídit výkonný dostatečně odborný management 
vč. odborně zaměřených členů představenstva a dozorčí rady společnosti, hájící 
zájmy města jako zřizovatele, 

• zástupci objednatele by měli být dostatečně odborně fundovaní a vybaveni pravo-
mocí provádět důsledné kontrolní činnosti jako zástupci investora. 

 
 
Kontrolní výbor dne 14. května 2014 po projednání předloženého protokolu z kontrolní akce 
„Kontrola pln ění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s.“ konstatuje, že uzavřená smlouva 
je plněna nedostatečně – nedodržení termínů plnění díla, smluvní pokuty atd. 
 
Tabulky uvedené v tomto protokolu jsou v čitelné formě – formát A3 – uloženy 
k nahlédnutí v podkladových materiálech pro přípravu zastupitelstva města. 
 
 
 
 
S protokolem z kontroly byl seznámen a současně obdržel protokol o výsledku kontroly: 
 
 
 
 
 
…………………………………                                               …………………… 
          Bc. David Novotný                                                             datum seznámení 
vedoucí odboru správy veřejného majetku                                   a převzetí výtisku 
 
 
 
K tomuto protokolu lze do 5 dnů po převzetí podat písemné a odůvodněné připomínky. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Věra Skřivánková 
                                                                                      předsedkyně kontrolního výboru 
Liberec 14. května 2014 
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Ing. Milan Šulc 
vedoucí kontrolní skupiny ………………………… 
 
Mgr. Jan Berki 
člen kontrolní skupiny ………………………… 
 
Ing. Pavel Bernát 
člen kontrolní skupiny ………………………… 
 
Ing. Mgr. Petr Černý 
člen kontrolní skupiny ………………………… 
 
Ing. Marie Pavlová 
členka kontrolní skupiny ………………………… 
 
Ing. Marie Vozobulová 
členka kontrolní skupiny ………………………… 
 
 
 
 
 
S protokolem byli seznámeni: 
 
 
 
 
Mgr. Martina  R o s e n b e r g o v á 
primátorka Statutárního města Liberec ..…………………….. 
 
 
 
Ing. Jindřich  F a d r h o n c 
tajemník Magistrátu města Liberec ………………………. 
 
 
 
Bc. David   N o v o t n ý 
vedoucí odboru správy veřejného majetku  ………………………. 
 
 
 
Protokol byl vyhotoven ve dvou originálech. 
 
 
 
 


