Město Příbram

Pro 'ednání ZM

Název bodu jednání:
Pozvánka na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s. \: likvidaci
Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracovala:

Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno:

v Radě města Příbram dne 18.2.2019, usn. č. 136i2019

Text usnesení RM:
Rada města doporučuje zastupiteistvu města

delegovat na základě ustanovení 5 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128f'2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení). ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jaromíra Volného jako zástupce města Příbram na
jednání valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s. \: likvidaci, IČO 25795104, která byla
svolána na den 3.4.2019. a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jake náhradníka
Ing. Martina Buršíka, MBA.
Napsal:

Ing. Jaromír Volný

Návrhy na usnesení:
Zastupitelstvo města deleguje
na základě ustanovení 5 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 12812000 Sb., o o '
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Mjako zástupce města Příbram na jednání ve ne

roma y společnosti

THERMO Příbram a.s. v likvidaci, IČO 25795104, která byt:! svolána na den 3.4.2019, a pro případ, že
by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka pana Ing. Martina Buršíka, MBA,
1. místostarostu města Příbram.
Důvodová zpráva:
Představenstvo & likvidátor spoiečnosti THERMO Příbram a.s. v likvidaci svolali na středu 3.4.2019

valnou hromadu této společností. a to od 10.00 hodin do prostor společnosti Seven Services s.r.o. na
adrese V celnici 1031f4. Praha 1 (4. patro).
Kopie zaslane pozvánky na valnou hromadu této společnosti (celkem 44 stran textu, z toho 3 strany
textu vlastní pozvánky a 41 stran textu jejích příloh) je přiložena.
Zastupitelstvo města musí podle 5 84 odst. 2 písm. f) zákona 0 obcích delegovat zástupce města na
valnou hromadu obchodních společnosií, \: nichž má město majetkovou účast.

V !eňském roce rada města doporučila zastupitelstvu města delegovat a zastupitelstvo města
delegovalo na jednání teto valné hromady take pana Ing. Jaromíra Volného. a pro případ, že by se
tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka tehdejšího člena rady města pana Ing. Václava
Dvořáka. a to proto, že termín. na který' byla loni valná hromada svolána, kolidoval s důležitým
jednáním rady města. Vzhledem k tomu, že na loňské valné hromadě bylo rozhodováno & rozhodnuto
o zrušení společnosti THERMO Příbram a.s. s iikvidací & na letošní valné hromadě se mají likvidační
procesy dokončit. navrhuje rada města zesiupitelstvu města delegovat na jednání valné hromady jako
zástupce města primárně opět pana lng. Jaromíra Volného. který má z hlediska svých minulých funkcí

vedoucího právního odboru & odboru správy majetku Městského úřadu Příbram s touto problematikou
potřebné zkušenosti a proti tomuto delegování nemá námitky. přičemž zastupitelstvo města může na
tyto valné hromady delegovat nejen vedoucí funkcionáře města či členy rady města nebo
zastupitelstva města? ale i osoby mimo tyto orgány města.
Vzhledem kpravomoci zastupitelstva města ve smyslu 5 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích
rozhodovat o založení nebe rušení právnických osob, v nichž má obec majetkovou účast. je žádoucí
připomenout, že zastupitelstvo města již v bodě || svého usnesení č. 776!201TFZM ze dne 11.9.2017

vyslovilo souhlas se zrušením společnosti THERMO Příbram a.s., a následně pak valná hromada této
společnosti, konaná dne 28.5.2018. rozhodla, že zrušuje tuto společnost s likvidací, a to ke dni
1.6.2018, přičemž uvedeného dne pak tato společnost vstoupila do likvidace, s tím, že ke konci tohoto
procesu bude svolána další vainá hromada, na níž bude předložena likvidační zpráva s návrhem na
1

rozdělení likvidačního zůstatku, což se tedy nyní touto pozvánkou děje. K výši likvidačního zůstatku &
jeho rozdělení je vhodne vtéto důvodové zprávě výslovně poukázat na pasáž nadepsanou „4.
Likvidační zůstatek & jeho rozdělení“. uvedenou na stranách 5 a 6 dokumentu „Konečná zpráva o
průběhu likvidace společnosti THERMO Příbram a.s. \: likvidaci“, který je přílohou č. ?. pozvánky na
valnou hromadu, \: níž je uvedeno, že ke dni zpracování této konečne zprávy, tj. ke 30.11.2018, činí
likvidační zůstatek 1.022.865.80 Kč. přičemž valné hromadě bude předložen návrh na jeho rozdělení
tak, že akcionáři Severní energetická a.s. by mělo z uvedené částky připadnout 818132134 Kč a
akcionáři městu Příbram by mělo připadnout 204.533,16 Kč, což přesně odpovídá akciovým podílům

obou akcionářů vlikvidované společnosti, v níž má město Příbram podíl 20 % a uvedený druhý
akcionář 80 %, přičemž likvidátor upozorňuje, že navržená výše likvidačního zůstatku k rozdělení
nemusí být konečná v tom smyslu, že nemusí být přesně taková, neboť se do doby konání valné
hromady' navýší o úroky připsané na bankovní účty společnosti a sníží o bankovní poplatky.
Pro srovnání je vhodné uvést. že ze základního kapitálu společnosti vloženého při jejím založení
v roce 1999 ve výši 1.000.000 Kč vložilo město Příbram 200.000 Kč, zbylých 800.000 Kč pak druhý
akcionář. Vzhledem k tomu. že společnost po celou dobu své existence nevyvíjela žádnou praktickou

činnost, byl pohyb peněžních prostředků na bankovních účtech minimální a spočíval například na
jedné.- straně vjejich zhodnocování úroky, na druhé straně se z nich piatilý bankovní popiatky a
notářské poplatky vpřípadeoh, kdy byio zaplaceni notářských poplatků zapotřebí (například za
notářské zápisy). takže někdy byla společnost podle účetních závěrek za příslušné kalendářní roky
buď v malém zisku, nebo v malé ztrátě, přičemž, jak vyplynulo zjejí účetní závěrky za rok končící
31.12.2017 i zjejí přílohy vjejí části týkající se vlastního kapitálu, byl zůstatek k 31.12.2017 ve výši
1045000 Kč. Ztoho bylo možno již dříve usoudit, že i přes některé očekávané poplatky či platby
související s administrací likvidace společnosti by mělo město z likvidačního zůstatku při jeho
rozdělení podle akciových podíiů dostat zhruba oněch 200.000 Kč, které jako základní kapitál do
společnosti vložilo. což se take naplnilo. Z konečne zprávy o průběhu likvidace vyptývá, že společnost
měle při vstupu do likvidace k 1.6.2018 aktiva ve výši 1.043.000 Kč. přičemž od vstupu společnosti do
likvidace do dne vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace k 30.11.2018 neměla společnost

žádné výnosy vyjma úroků a bonusů připsaných bankou na účty spoiečnoeti, a že náklady a
související výdaje za uvedené období spočívaly výhradně \: zabezpečení likvidace a dosáhly 21.065
Kč na bankovn ích poplatcích & právních službách.
Vzhledem k tomu, že vyplacení likvidačního zůstatku akcionářům podléhá tzv. srážkové dani (15 %),
přičemž je možné odečíst daňovou nabývací cenu akcií v prokazatelné výši. bude tomuto zdanění
\: případě města Příbram podléhat jen částka převyšující 200.000 Kč.
Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu

likvidátora, odevzdané akcie pak budou neprodleně zničený, přičemž o zničení akcií bude likvidátorem
sepsán písemný protokol, jak je ostatně uvedeno v pasáži nadepsene „5. Závěr likvidace“ na straně 6
dokumentu „Konečná zpráva o průběhu likvidace společnosti THERMO Příbram a.s. \: likvidaci“, kde
jsou popsány potřebné kroky vedoucí k definitivnímu skončení likvidace a k vymazání společnosti
zobohodního rejstříku. Ktomu je vhodné dodat, že obecně se podmínka odevzdání akcií týká
samozřejmě pouze listinných akcií (což je případ akcií společnosti THERMO Příbram a.s.), a nikotiv
akcií zaknihovaných, kdy k předání akcií pro vyplacení likvidačního zůstatku nedochází. tyto akcie jsou
zrušeny \; evidenci zaknihovaných cenných papírů na příkaz likvidátora. Dalším krokem. který musí

nutně předcházet rozdělení likvidačního zůstatku. je schválení návrhu na rozdělení Iikvidačního
zůstatku. což musí učinit tato valná hromada. Zuvedeného důvodu nemůže být výzva likvidátora
k předložení akcií zaslána před konáním valné hromady, a proto je plánováno, že zástupce města,
který bude na valnou hromadu detegován, si vezme akcie města (uložené na Odboru ekonomickém)
sebou, přičemž mu bude po skončení valné hromady předložena výzva likvidátora k jejich předložení
& po jejich předložení pak bude na místě mezi iikvidátorem & zástupcem města podepsán protokol o
odevzdání akcií, čímž bude podmínka pro vyplacení městu náležejícího podílu iikvidačního zůstatku
splněna.
K historii vzniku, existence a likvidace společnosti THERMO Příbram a.s. je vhodné uvést následující

informace.
Společnost byla založena svými zakladateli (Mostecká uhelná společnost, a.s., a město Příbram)
k 31.5.1999 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 8.9.1999 5 předměty podnikání „nákup
zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“ & .,zprostředkovatelská činnost v obchodě a ve
službách“. přičemž tyto předměty podnikání byly v obchodním rejstříku dne 21.7.2009 vymazány a
místo nich tam byt téhož dne zapsán předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené
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v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, který byl vymazán až dne 28.6.2018, tj. až po vstupu
společnosti do likvidace. Z těchto obecných označení předmětů podnikaní nevyplývá, za jakým
konkrétním účelem byla společnost založena. Konkrétní účel založení společnosti vyplývá až z textu
smlouvy nazvané „Smlouva akcionářů THERMO Příbram a.s.“, uzavřené dne 11.5.2005 mezi oběma
akcionáři. tj. mezi společností „Mostecká uhelná společnost. a.s., právní nástupce“ (tehdejší akcionář
společnosti THERMO Příbram a.s.) a městem Příbram. V této smlouvě bylo uvedeno. že zúčastněné
strany otevřeně deklarují své vážné úmysly a úsilí vzájrnu o koupi aktiv společnosti Příbramská
teplárenská a.s. (v konkursu) s cílem efektivního provozování teptárny a zaměření budoucích aktivit na

udržení stávajících odběrateiů energií a rozšíření a zkvalitnění služeb svým zákazníkům, přičemž
společnost THERMO Příbram a.s. by se měla stát faktickým následníkem společnosti Příbramská
teplárenská a.s. vjejím podnikání. Toho mělo být dosaženo tak, že město by aktiva, tj. věci, které jsou
součástí technologických procesů (jak ty, které již byly městu z konkursní podstaty úpadce Příbramská
teplárenská a.s. soudem vrácený, tak ty, o něž se dosud vedl soudní spor. pokud by je město
úspěšným zakončením soudního sporu získalo) společnosti THERMO Příbram a.s. prodalo, a dále
tak, že by společnost THERMO Příbram a.s. odkoupila aktiva společnosti Příbramská teplárenská a.s.
zvýběrového řízení či zdražby konkursní podstaty, přičemž finanční prostředky na oba uvedené
odkupy bý společnosti THERMO Příbram a.s. poskytla formou půjčky společnost „Mostecká uhelná
společnost. a.s., právní nástupce“. Tyto plány však stále nemohly' být realizovány kvůli trvajícímu
soudnímu sporu mezi správcem konkursní podstaty úpadce Příbramska teplárenská a.s. a městem

Příbram o vlastnictví movitých věcí (technologií), který skončil pravomocným rozsudkem až počátkem
roku 2017. Vzhledem k tomu, že dle textu smlouvy akcionářů THERMO Příbram a.s. měly být její
součástí i přílohy č. 1 a č. 2, které měly vymezit okruh aktiv (tj. majetku), na něž se smlouva vztahuje,
přičemž tyto přílohy nebyly na městském úřadě dohledáný, byla dopisem ze dne 29.10.2015
požádána společnost Czech Coal a.s. (tehdejší akcionář společnosti THERMO Příbram a.s.) o zaslání
úplne ověřené kopie této smlouvy včetně jejich příloh č. 1 a č. 2. Vzhledem k tomu. že společnost
Czech Coal a.s. na tuto písemnou žádost ani po více jak půl roce nereagovala, byla dopisem ze dne
23.5.2016 její odpověd“ písemně urgována s požadavkem odpovědi do 30.6.2016. Ani na tuto urgenci
však společnost Czech Coal 3.5 nereagovala, a proto ji bylo dopisem ze dne 19.7.2016 oznámeno, že
město považuje smlouvu za neplatnou z důvodu nejasnosti a neurčitosti. protože schází identifikace
předmětu smlouvy. které měla být obsažena vjejích přílohách. což je nesporně důvodem její

neplatnosti. přičemž se město domnívá. že předmětná smlouva nebyla nikdy vkompletním stavu
vytvořena, když tento závěr odvodilo nejen z toho, že přílohy smlouvy samo nemá a společnost Czech
Coal a.s. mu na jeho žádosti neodpovídá. ale také z toho, že z materiálu předloženého na zasedání
zastupitelstva města konané dne 20.4.2005 vyplývá, že zastupitelstvo města svým usnesením č.
1307720057219 předložený návrh smlouvy sice schváiilo, avšak bez jejich příloh, které v materiálu
obsaženy nejsou, ač je na ně v předloženém a zastupitelstvem města schváleném textu smlouvy
odkazováno, přičemž předmětná aktiva (majetek) nejsou ani jinde v materiálu, například v důvodové
zprávě či v zápisu diskuse k tomuto bodu zasedání zastupitelstva města. nijak specifikována (všechny
písemnosti týkající se zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.4.2005 jsou uloženy' ve
Státním okresním archivu Příbram, kde byly v badatelně pro tento účet zkoumány). Dále bylo v dopise

uvedeno, že bylo prověřováno, zda byly dodrženy veškeré podmínky pro uzavření této smlouvy
s ohledem na právní úpravu týkající se nakládání s majetkem města podle příslušných ustanovení

zákona o obcích. Ve smlouvě je uvedeno, že její uzavření bylo schváleno usnesenfm zastupitelstva
města č. 1307720057th ze dne 20.4.2005. není tam však ve smyslu 5 39 odst. 1 ve spojení s 5 41
odst. 1 zákona o obcích uvedeno. že záměr města mj. prodat nemovitý majetek byt po dobu nejméně
15 dnů před rozhodnutím v zastupitelstvu města zveřejněn vyvěšením na úřední desce městského
úřadu, přičemž smlouva neobsahuje ani případnou samostatnou Iistinnou doložku. na níž by to take
mohlo být uvedeno. Vzhledem k ustanovení 5 39 odst. 1 zákona o obcích, podle něhož, pokud obec
záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný, byly hledány případné jiné doklady či záznamy
o tom, že předmětný záměr byl na úřední desce městského úřadu zveřejněn, a žádná taková
dokumenty nelezený nebyly, přičemž z diskuse zaznamenané k předmětnému materiálu,
předtoženemu na zasedání zastupitelstva města, lze spíše nepřímo usoudit, že příslušný záměr
zveřejněn nebyl. Lze mít tedy za to, že v této věci nebyl dodržen zákonný postup a smlouva je tedy

neplatná i z tohoto důvodu, avšak i pokud by zákonný postup dodržen byl a předmětný záměr byl před
zasedáním zastupitelstva města zveřejněn, je akcionářská smlouva neplatná pro její výše uvedenou
nejasnost a neurčitost. V závěru dopisu pak bylo uvedeno, že město Příbram proto namítá neplatnost
teto akcionářšké smlouvy z obou výše uvedených důvodů & prohlašuje. že se nadále necítí být touto
akcionářskou smlouvou vázáno. Ani na tento dopis společnost Czech Coal a.s. nijak nereagovala.
Obrat v(nejreagování druhého akcionáře společnosti vůči městu Příbram nastal poté. co se tímto
akcionářem stala (současná) společnost Severní energetická a.s., která při přebírání pracovní agendy
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narazila na výše uvedené dopisy města Příbram společnosti Czech Coal a.s. a zjistila, že na ně

nebylo žádným způsobem odpovězeno. Věc se pak řešila v ramci diskuse související s konáním valné
hromady společnosti THERMO Příbram a.s., jež se uskutečnila dne 22.6.2017. kde přítomní
představitešé obou jejích akcionářů, tj. společnosti Severní energetická a.s. a města Příbram, shodně
konstatovali, že akcionáři. jež zastupují, nemají k dispozici žádnou z příloh smlouvy akcionářů této
společnosti uzavřené dne 11.5.2005, a že vzhledem k tomu. že obě přílohy mají dle textu smlouvy
obsahovat specifikaci aktiv. kterých se bezprostředně týká předmět smlouvy, není možné podle
názoru představitelů akcionářů přítomných na valné hromadě smlouvu věcně vyložit, protože je zcela

neurčitá a tedy neplatna', přičemž se dále shodli v názoru, že zdůvodu právní jistoty by mělo dojít
kdohodě obou akcionářů o zrušení této smlouvy. Zvýjádření představitele společnosti Severní
energetická a.s. pak vyplynulo, že tato společnost již ani nemá zájem na podnikání voblasti
teplárenství. jak smlouva akcionářů uzavřená dne 11.5.2005 předpokládala. Dále v rámci uvedené
diskuse představitel společnosti Severní energetická a.s. navrhl zrušení společnosti THERMO
Příbram a.s. s likvidací.
Na základě výše uvedených skutečností pak zastupitelstvo města vbodě I svého usnesení č.
7767201772114 ze dne 11.9.2017 schválilo uzavření dohody o zrušení předmětné smlouvy akcionářů
(která byla násiedně dohodou zrušena). a v bodě || tohoto usnesení vyslovilo souhlas se zrušením
společnosti THERMO Příbram a.s. s likvidací, a následně pak valná hromada této společnosti, konaná
dne 28.5.2018, rozhodla. že zrušuje tuto společnost s likvidací.

K výše uvedené historii je ještě vhodne dodat, že k postupnému střídání akcionářů ve společnosti
THERMO Příbram a.s. (Mostecka uhelná společnost, a.s.; Mostecká uhelná společnost. a.s., pravni
nástupce; Czech Coal a.s.: Severní energetická a.s.) nedocházelo prodejem akcií společnosti, ale
transformačními procesy týkajícími se těchto společností (například na současného akcionáře.
společnost Severní energetická a.s., přešlo v důsledku provedené fúze sloučením zanikající
společnosti Czech Coal a.s. a nástupnickou společností Severní energetická a.s. jmění zanikající
společnosti Czech Coal a.s., která pak jako zaniklá společnost byla vymazána z obchodního rejstříku).

Příloha:

- pozvánka na předmětnou vatrtou hromadu s jejími přílohami (celkem 44 stran textu)
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