
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 

Bod pořadu jednání:       

Zápis z kontroly č. 9/2015 "Kontrola procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o. a následného plnění s ní 
souvisejících nákladů" 
 
Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejímž tématem 
byla kontrola procesu uzavření smlouvy a plnění vyplývající z předmětné smlouvy. V 
zápise jsou uvedeny písemné dotazy, které byly zaslány vedoucím zaměstnancům 
Magistrátu města Liberec, jichž se smlouva týkala. Závěry z provedené kontroly jsou 
uvedeny formou doporučení na uzavření dohody o narovnání vztahů s výše uvedenou 
firmou a věnování zvýšené pozornosti ze strany magistrátu při uzavírání smluvních 
vztahů. 

 

 

Zpracoval: Vedoucí kontrolní skupiny č. 9/2015 Václav Smrkovský, člen 
kontrolního výboru a členové kontrolní skupiny  

odbor, oddělení:       

telefon: 48 524       

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: Členy kontrolního výboru na zasedání dne 9.12.2015 a schvá-
leno usnesením kontrolního výboru č. 7/2015; předsedkyně 
kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková  

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

 
zápis z kontroly č. 9/2015 "Kontrola procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o. a následného plnění s ní 
souvisejících nákladů", dle přílohy. 
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D ů v o d o v á    z p r á v a 

 
Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejímž tématem 
byla kontrola procesu uzavření smlouvy a plnění vyplývající z předmětné smlouvy. V zá-
pise jsou uvedeny písemné dotazy, které byly zaslány vedoucím zaměstnancům Magis-
trátu města Liberec, jichž se smlouva týkala. Závěry z provedené kontroly jsou uvedeny 
formou doporučení na uzavření dohody o narovnání vztahů s výše uvedenou firmou a 
věnování zvýšené pozornosti ze strany magistrátu při uzavírání smluvních vztahů. 

 
Kontrolní výbor byl zřízen Usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 ze dne 
18.12.2014.  
Kontrolní akce č. 9/2015 „Kontrola procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o. a následného plnění s ní 
souvisejících nákladů“  byla provedena na základě Usnesení Zastupitelstva města Liberec 
č. 161/2015 z 25.6.2015. Tímto usnesením byl doplněn plán kontrolní činnosti kontrolního vý-
boru na rok 2015 schválený Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 47/2015 ze dne 
26.2.2015, s termínem předložení výsledku kontroly do 31.3.2016.  
 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v radě města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 





Z á p i s  
 

z provedené kontrolní akce č. 9/2015 „Kontrola procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o. a následného plnění s ní 
souvisejících nákladů" 

 

V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2015 
schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 47/2015 ze dne 26. 2. 2015, doplněného 
usnesením 161/2015 ze dne 25. června 2015 a na základě Pověření č. 9/2015 ke kontrole vydaného 
primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 10. září 2015 byla provedena kontrola 
procesu uzavření smlouvy o dílo mezi SML a Hold Production, s.r.o. 
 

Kontrolní výbor zastupitelstva SML 

Vedoucí kontrolní skupiny:  Václav Smrkovský   člen kontrolního výboru 

Členové kontrolní skupiny:  Mgr. Věra Skřivánková   předsedkyně kontrolního výboru 

    Pavel Felgr    člen kontrolního výboru 

    Jiří Zavoral    člen kontrolního výboru 

    Ing. Marie Vozobulová   tajemnice kontrolního výboru 

 

 

Průběh kontroly: 

Kontrola byla zahájena na prvním jednání dne 5. října 2015. Členové kontrolní skupiny se následně domluvili 

na těchto otázkách, jejichž zodpovězení bude důležité pro další postup kontroly: 

1) Kdy, na kterém odboru a jaká konkrétní rozpočtová položka byla vytvořena v rozpočtu k uvedené 
smlouvě? 

2) V jakém režimu probíhalo zadání této veřejné zakázky, kdo byl jejím administrátorem? 
3) Kdo byl zodpovědný za plnění smlouvy. 
4) Kdy a kým byly prováděny kontroly plnění smlouvy – věcné plnění dodávek. 
5) Jaký je nyní postup ve vyúčtování již zaplacené zálohy. Tj. jestli ji někdo, za SML, vyžadoval zpět, 

nebo jak se tato situace dál řeší. 

Vedoucí odboru právního a veřejných zakázek Mgr. Jan Audy odpověděl dne 12. října (viz Příloha č. 1), že „v 

registru města nemáme evidovanou žádnou veřejnou zakázku, která by odpovídala přiložené smlouvě.“ 

Vedoucí odboru ekonomiky Ing. Karban odpověděl dne 12 října (viz Příloha č. 2), že „položka byla do 

rozpočtu dána v rámci rozpočtového opatření v roce 2014 odborem správy veřejného majetku a veškeré 

další záležitosti dle otázek níže, tak bude vědět tento odbor.“ 

K otázce požadování vrácení částky pak Ing. Karban uvedl: „Nemám informaci, že by se částka požadovala 
vrátit. Předpokládám, že k dalšímu řešení má právě sloužit výstup z kontrolního výboru. Pak to bude otázka 
na právníky jak postupovat.“ 

Vedoucí odboru správy veřejného majetku Bc. Novotný odpověděl, že „rozpočtová položka byla vytvořena na 
odboru správy veřejného majetku po návrhu 1. rozpočtového opatření a schválena na 2. ZM dne 27. 2. 2014 



(bod 1b) - název položky – ODPA 2212-PAR 5169 - Projekt  - prezentace a historie města – 
680.000,- Kč.   

Z této položky byla uhrazena zálohová faktura (KDF 201401045) na Hold Production ve výši 300.000,- Kč se 
splatností 28. 3. 2014. Předmětná rozpočtová položka řešila "úhradu" za vzniklé náklady a služby s realizací 
projektu prezentace historie města Liberce na základě provedených archeologických výzkumů při opravě 
komunikací  ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury ve městě Liberci  (Kostelní, Nerudovo nám. 
apod.).“ 

Kontrolní skupina na své druhé zasedání dne 26. října pozvala majitele RTM+ pana Jana Punčocháře. Ten 

členům kontrolní skupiny přiblížil historii změn v televizi RTM a firmě Hold Production s.r.o., kterou odkoupil 

v srpnu 2015. 

Mimo jiné uvedl, že na začátku července 2015 spustil vysílán RTM+ namísto dosavadního RTM. V srpnu 2015 

odkoupil od pana Zdeňka Chlebíka firmu Hold Production s.r.o. a po seznámení s materiály uvnitř firmy 

podnikl určité právní kroky.  

Informace týkající se smlouvy se Statutárním městem Liberec má z období, než se rozešel s panem 

Chlebíkem, od zaměstnanců televize a z informací, které má od lidí, kteří dříve působili na tiskovém odboru 

MML. 

K vlastní smlouvě pan Punčochář uvedl, že: 

 Předchozí vedení SML dospělo k tomu, že je vhodné, aby bylo vedení města prezentováno v regionální 

televizi. 

 Na straně primátorky Rosenbergové a náměstka Šolce byla určitá komunikační potřeba a televize jí 

akceptovala s tím, co je ve smlouvě napsáno, protože se jednalo o zakázku ve výši 480 000,- Kč (tedy 

cca 40 000 měsíčně). 

 Televize průběžně brala paušál za to, že informuje o tom, co se v Liberci děje a iniciativa co se bude 

vysílat vycházela cca ze ¾ z televize (buď od pí. Havlíkové – dnes Černé, nebo z redakce). 

 V okamžiku, kdy smlouva přestala platit vydal pan Chlebík pokyn, že se o Liberec nebude zajímat a tím 

potvrdil, že předtím peníze bral tak, že se informuje o Liberci a Liberec si za to platí. 

 Smlouva dlouho nebyla zveřejněná ani na stránkách města 

Na dotaz, zda je ochoten akceptovat to, že by město nezaplatilo 180 000,- Kč a že by se pohledávka 

stornovala, uvedl, že tato varianta akceptovatelná není. Dále uvedl, že proběhlo jednání s vedením města, 

kdy přednesl určitý návrh řešení. Vedení města má vůli se dohodnout, ale rozhodlo prověřit zakázku 

prostřednictvím kontrolního výboru a poté se k jednání vrátí. 



Závěr: 

KS provedla dle usnesení zastupitelstva č. 161/2015 ze dne 25. června 2015 „Kontrolu procesu uzavření 
smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o. a následného 
plnění s ní souvisejících nákladů" a konstatuje: 

1) Smlouva o dílo mezi SML a firmou Hold Production s.r.o. ze dne 12. března 2014 byla uzavřena 

pouze na základě  rozhodnutí  Porady vedení (dále jen PV) a nikoliv jako rozhodnutí Rady města 
Liberce, která byla podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích. Porada vedení nemá žádné 
rozhodovací pravomoci. K možnosti převedení ostatních záležitostí v samostatné působnosti Rady 
obce vydal stanovisko i odbor dozoru a kontroly veřejné správy MVČR pod číslem 7/2009, kterým 
převedení pravomocí na jiné, než zákonem stanovené orgány vyloučil To je v rozporu se Zákonem o 
obcích. 

2) Smlouvu nelze považovat za neplatnou, protože byla podepsána primátorkou SML Martinou 
Rosenbergovou jako statutárním zástupcem města a nebylo podle textu smyslu díla splněno  – viz 

soupis odvysílaných reportáží. Druhá smluvní strana nemůže nést odpovědnost, že smlouvu 
neprojednal orgán k tomu příslušný (Rada města).  

3) KS dále konstatuje, že nebyl dodržen zákon o veřejných zakázkách, jednoznačně se jednalo o 
zakázku malého rozsahu. O tom, že nebude aplikována příslušná směrnice o zadávání veřejných 

zakázek, rozhodl opět nepříslušný orgán – porada vedení 

4) SML uzavřelo se společností Hold Production smlouvu, ale již ve větším rozsahu nezadávalo podněty 
k reportážím nebo zpravodajství, z toho důvodu mu byly poskytovány služby čistě na rozhodnutí 
společnosti Hold Production s.r.o. a nedůslednou kontrolou nebylo v době trvání smlouvy zjištěno, že 

ze strany smluvního partnera není dodána služba, která byla objednána. Tedy městu bylo poskytnuto 
plnění, které neobjednalo a nedostalo plnění, které si objednalo. 

5) Vedení města (resp. příslušný odbor) nevěnoval pozornost plnění smlouvy. Když bylo zjištěno, že 
předmět smlouvy – archeologické nálezy v Kostelní ulici – nebude naplněn, měl být uzavřen dodatek 
ke smlouvě. Vedení města si změny plnění smlouvy bylo vědomo, neboť na svém jednání 5. května 
2014 zadala odborům zadávat RTM témata k vysílání! 

Na základě zjištění z kontroly kontrolní výbor doporučuje: 

1) Uzavřít Dohodu o narovnání vztahů s Hold Production s.r.o. zastoupené panem Janem Punčochářem 

2) Kontrolní skupina dále doporučuje, aby byla ze strany vedení města a příslušných odborů věnována 
pozornost nejen procesu uzavírání smluv, ale v době jejich platnosti také jejich příslušné aktualizaci. 
Po skončení smluvních vztahů je dále nutné provádět závěrečná vypořádání (předávací protokoly, 
závěrečná vyúčtování apod. 

 

Se zápisem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi zápis o výsledku kontroly: 

 

 

…………………………………   …………………… 

Mgr. Jan Audy         datum seznámení 

vedoucí odboru právního a veřejných zakázek     a převzetí výtisku 

 

 

…………………………………    …………………… 

Bc. David Novotný        datum seznámení 

vedoucí odboru správy veřejného majetku     a převzetí výtisku 

 

 

…………………………………    …………………… 

Ing. Zbyněk Karban        datum seznámení 

vedoucí odboru ekonomiky       a převzetí výtisku 



 

 

K tomuto protokolu lze do 15 dnů po převzetí podat písemné a odůvodněné připomínky. 

 

 

                                                                                              Mgr. Věra Skřivánková 

                                                                                      předsedkyně kontrolního výboru 

 

 

Liberec, datum 

 

 

Václav Smrkovský 

vedoucí kontrolní skupiny ………………………… 

 

Mgr. Věra Skřivánková 

členka kontrolní skupiny ………………………… 

 

Pavel Felgr 

člen kontrolní skupiny ………………………… 

 

Jiří Zavoral 

člen kontrolní skupiny ………………………… 

 

Ing. Marie Vozobulová 

tajemnice kontrolního výboru ………………………… 

 

 

Se zápisem byli seznámeni: 

 

 

Tibor B a t t h y á n y 

primátor statutárního města Liberec ..…………………….. 

 

 

Ing. Jindřich  F a d r h o n c 

tajemník Magistrátu města Liberec ………………………. 

 

 

Mgr. Jan K o r y t á ř 

náměstek primátora pro ekonomiku  ………………………. 

strategický rozvoj a dotace 

 

Protokol byl vyhotoven ve třech originálech. 



 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání  

schvaluje  

předložený zápis z kontroly 

a ukládá  

Radě města informovat zastupitelstvo o realizaci opatření, která vyplývají z doporučení z kontroly. 

Termín: do 30. 6. 2016 

 
 



Příloha č.1 – odpověď Mgr. Audyho 
 

From: Audy Jan [mailto:audy.jan@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Monday, October 12, 2015 10:49 AM 
To: 'Vozobulová Marie'; 'Karban Zbyněk'; 'Novotný David' 

Cc: 'Fadrhonc Jindřich' 
Subject: RE: KS č. 9 - kontrola Hold production 

Dobrý den, 

za odbor právní a  veřejných zakázek sděluji, že v registru města nemáme evidovanou žádnou veřejnou 
zakázku, která by odpovídala přiložené smlouvě. 

Mgr. Jan Audy 
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
 
Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberec 

Dr. E Beneše 1, 460 59  Liberec 
 
tel. : +420 485 243 213 
e-mail: audy.jan@magistrat.liberec.cz 

mailto:audy.jan@magistrat.liberec.cz


Příloha č.2 – odpověď Ing. Karbana 

From: Karban Zbyněk [mailto:karban.zbynek@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Monday, October 12, 2015 10:40 AM 
To: 'Vozobulová Marie' 
Cc: Audy Jan; Novotný David 

Subject: RE: KS č. 9 - kontrola Hold production 

Dobrý den, 

za OE sděluji, že položka byla do rozpočtu dána v rámci rozpočtového opatření v roce 2014 odborem správy 
veřejného majetku a veškeré další záležitosti dle otázek níže, tak bude vědět tento odbor. 

Nemám informaci, že by se částka požadovala vrátit. Předpokládám, že k dalšímu řešení má právě sloužit 
výstup z kontrolního výboru. Pak to bude otázka na právníky jak postupovat. 

s pozdravem 

  

Ing. Zbyněk Karban 
vedoucí odboru ekonomiky  
 

Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberec 
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
pracoviště: Jablonecká 41,  Liberec 1 (Liebiegova vila) 

 
tel. +420485243221 
e-mail: karban.zbynek@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 

mailto:karbanova.jana@magistrat.liberec.cz
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eliberec%2Ecz%2F


Příloha č.3 – zápis z porady vedení ze dne 5/2/2014 
 

 



 



 



Příloha č.4 – zápis z porady vedení ze dne 17/2/2014 
 

 



 



 



 



Příloha č.5 – zápis z porady vedení ze dne 5/5/2014 

 



 



Příloha č.6 – odpověď Davida Novotného 

From: Novotný David [mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Sunday, October 18, 2015 8:53 PM 
To: Fadrhonc Jindřich; Karban Zbyněk; Marie Vozobulová 
Cc: Audy Jan 

Subject: Re: Dotazy kontrolního výboru 

  

Vážený pane tajemníku, 
Vážená paní Vozobulová, 

níže posílám odpovědi k otázkám kontrolního výboru, které se týkají odboru správy veřejného majetku: 

K otázce č. 1 

rozpočtová položka byla vytvořena na odboru správy veřejného majetku po návrhu 1. rozpočtového opatření 
a schválena na 2. ZM dne 27.2.2014 (bod 1b) - název položky – ODPA 2212-PAR 5169 - Projekt  - 
prezentace a historie města – 680.000,- Kč.  Z této položky byla uhrazena zálohová faktura (KDF 
201401045) na Hold Production ve výši 300.000,- Kč se splatností 28.3.2014. Předmětná rozpočtová položka 
řešila "úhradu" za vzniklé náklady a služby s realizací projektu prezentace historie města Liberce na základě 
provedených archeologických výzkumů při opravě komunikací  ve spolupráci s vlastníky technické 

infrastruktury ve městě Liberci  (Kostelní, Nerudovo nám. apod.). 

K ostatním otázkám: 

Odbor správy veřejného majetku nevykonával činnosti uvedených v otázkách č. 2 až 5. 

  
S pozdravem 

  

D.N. 

 

 


