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Soudní spor mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

 

Dne 6. března 2014 Okresní soud v Liberci zahájil jednání ve sporu vedeném mezi 

statutárním městem Liberec (dále jen „Město“) a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

pod spisovou značkou 27 C 82/2012.  

 

Za společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. byl jednání přítomen právní zástupce JUDr. 

Martin Dančišin a Mgr. Tomáš Kessler a za Město Mgr. Martin Heřmánek. V rámci soudního 

jednání byli vyslechnuti následující svědci: Rudolf Pelzl, zaměstnanec společnosti ELTODO 

dopravní systémy s.r.o., František Smrček, zaměstnanec společnosti ELTODO-

CITELUM, s.r.o. a Vítězslav Chmelík, jednatel společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
 

Soud dále stanovil Městu lhůtu 14 dnů pro navržení výslechu svědků. Město ve lhůtě soudem 

stanovené svědky navrhlo. Soud následně jednání přerušil a vydal usnesení o pokračování 

v prvním jednání dne 15. května 2014 za účelem provedení listinných důkazů a výslechu 

navržených svědků účastníky řízení.  

 

 

 

A) Věcný záměr dohody o částečném narovnání mezi statutárním městem Liberec a 

společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
 

 

Ve dnech 4.12.2013 a 13.12.2013 proběhla jednání mezi statutárním městem Liberec (dále jen 

„SML“ nebo „Město“) (na jednání zastoupených panem Bc. Davidem Novotným a Mgr. 

Janem Audym) a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. (za niž byl přítomen pan Ing. 

Vítězslav Chmelík, jednatel společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.) (dále jen „EC“ nebo 

„Společnost“) ohledně úhrady elektrické energie a možného převodu elektroměrů. Při druhém 

společném jednání konaném dne 13.12.2013 předala společnost EC SML dokument nazvaný 

„Věcný záměr dohody o narovnání“. V návaznosti na tuto skutečnost byl zástupci SML 

vznesen požadavek, aby takovýto dokument byl zaslán SML písemně i oficiální cestou. Při 

tomto jednání SML dále předalo společnosti EC k posouzení návrh na rozdělení činností na 

spravovaném zařízení. 

 

SML následně obdrželo dne 27.1.2014 od společnosti EC dopis obsahující věcný záměr 

dohody o narovnání a dále dne 28.1.2014  další dopis (dále jen „Dopis“), v němž společnost 

EC informuje SML, že byly nedopatřením zaslány nesprávné dokumenty a zasílány jsou 

dokumenty (rovněž včetně věcného záměru dohody o narovnání) ve správném znění. 

  

Ohledně návrhu věcného záměru dohody o narovnání (dále jen „První návrh“) připojeného k 

Dopisu bylo mj. konstatováno, že obsahuje náležitosti dohody o narovnání. V případě, že by v 

takovéto podobě byl tedy návrh schválen, znamenalo by to, že by mezi SML a společností EC 

platily jednotlivé body, které v něm byly sjednány, tedy obě strany by uznaly smlouvu o 

poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného 

signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností TE 4210/06/0013 uzavřenou dne 

31. května 2006 mezi společností EC a SML, ve znění pozdějších dodatků (dále jen 

„Smlouva“) za platnou a SML by bylo povinno podle ní plnit a přijímat plnění, došlo by ke 

zpětvzetí podaných žalob atd. První návrh byl radou města na jejím jednání dne 4.2.2014 

(usnesení č. 86/2014) odmítnut.  

 



Následně zaslalo SML společnosti EC dne 4.2.2014 dopis, v němž informovalo společnost EC 

o vytvoření pracovní skupiny SML pro  účely jednání o dohodě o narovnání a navrhlo 

uskutečnit jednání o mj. harmonogramu schůzek, na nichž budou diskutovány konkrétní body 

věcného záměru dohody o narovnání. Společnost EC s jednáním souhlasila a následně se 

uskutečnila v sídle společnosti Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. dvě jednání mezi 

SML a zástupci společnosti EC, a to dne 11.2.2014 a dne 26.2.2014. V návaznosti na tato 

jednání byl SML dne 10.4.2014 emailem doručen upravený návrh věcného záměru dohody o 

částečném narovnání včetně všech příloh (dále jen „Návrh“). Návrh byl následně rovněž 

doručen do datové schránky SML dne 11.4.2014. Návrh včetně všech jeho příloh je připojen 

jako Příloha č. 1 k tomuto materiálu. 

 

Ke konkrétním ustanovením věcného záměru dohody o narovnání uvádíme následující: 

 

Preambule – bod 3) 

Není jasné jaký úkon z 30.12.2012 má společnost EC na mysli. Odstoupení od Smlouvy je 

datováno 31.12.2012. 

 

Preambule – bod 4) 

Důvodem proč SML nehradí společnosti EC faktury je skutečnost, že Město odstoupilo od 

Smlouvy, nikoliv neplatnost Smlouvy. 

 

Preambule – body 5 - 7) 

Jelikož vede společnost EC spor i se společností ELSET s.r.o, měla by smluvní stranou 

dohody a práva a povinnosti by měla být narovnána i se společností ELSET s.r.o.. 

 

Čl. I. odst. 1) 

Chybně uvedeno, že by SML mělo uhradit elektrickou energii za celý rok 2013. Faktura za 

měsíc leden 2013 přitom byla SML uhrazena. Zřejmě je tedy chybně uveden i výpočet, pokud 

počítá se skutečností, že SML musí uhradit elektrickou energii za celý rok 2013. 

 

Čl. I. odst. 2) 

Ohledně vyplacení finančních prostředků ze soudní úschovy společnost EC navrhuje, aby se 

SML zavázalo poskytnout společnosti EC nezbytnou součinnost, zejména vydat společnosti 

EC písemný souhlas s vydáním předmětu úschovy ve prospěch společnosti EC. 

EC však musí nejprve prokázat, že elektrickou energii SML dodalo. Pouze po splnění této 

podmínky může SML poskytnout součinnost. 

 

Čl. I. odst. 3) 

Je navrhováno, aby Město zaplatilo EC kompenzaci za dodávku služeb správy a údržby VO a 

SSZ v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 včetně splátky obnovy realizované v letech 2006 

– 2012 ve výši 27.236.533,- Kč. EC však SML v uvedeném období (s výjimkou období, kdy 

tak stanovilo předběžné opatření vydané Okresním soudem v Liberci) služby nedodávalo. 

 

Čl. I. odst. 5) 

EC uvádí odlišné částky za provoz a údržbu a za spotřebu elektrické energie v letech 2013 a 

2014. Za spotřebovanou elektrickou energii činí cena 17.000.016,- Kč včetně DPH za rok 

2013 a 14.041.941,- Kč včetně DPH za rok 2014. V případě ceny za dodávku služeb správy a 

údržby VO a SSZ činí částka za rok 2013  32.956.205,- Kč včetně DPH (zahrnuje i splátky 

obnovy realizované v letech 2006 – 2012) a 56.064.241,- Kč včetně DPH za rok 2014. 



Společnost EC by měla prokázat, proč jsou v uvedených částkách rozpory (např. prokázat 

pokles ceny elektrické energie). 

 

Čl. I. odst. 4) a 9) 

Společností EC je dále navržen splátkový kalendář zejména s navrženou splatností části 

nákladů za rok 2013 k 30.10.2015 a navrženou splatností části nákladů za rok 2014 

k 31.1.2015. 

 

Čl. II odst. 2) 

EC navrhuje, že žalobu podanou proti SML u Okresního soudu v Liberci vezme zpět 

nejpozději do 10 dnů po podpisu dohody. Je třeba trvat na tom, aby zpětvzetí žaloby bylo 

předáno při podpisu dohody. 

 

Čl. II odst. 3) 

Je třeba trvat, aby v den podpisu dohody bylo předáno i zpětvzetí žaloby proti společnosti 

ELSET. 

 

Komentáře k návrhu dodatku č. 3 ke Smlouvě: 

  

Indexace odměny za údržbu a obnovu 

Jednotková cena všech činností Společnosti bez spotřeby elektrické energie za jeden světelný 

bod VO, jedno svítidlo SO a jedno svítidlo SpecO, použitá při zvýšení či snížení počtu 

jednotek je v návrhu dodatku uvedena vyšší než ve Smlouvě. Uvedené náklady by měly ve 

srovnání s částkami uvedenými Smlouvě klesat, nikoliv stoupat. Dále je EC navržena inflace 

těchto částek, která však nebyla diskutována. 

 

 

Částky za provoz a údržbu a za spotřebu elektrické energie 

Stejně jako v návrhu dohody o narovnání se liší částka za provoz a údržbu a za spotřebu 

elektrické energie v letech 2013 a 2014. 

 

Čl. IV. odst. 3) 

EC navrhuje, aby před výkonem oprávnění využívat stožáry VO k umísťování zařízení pro 

druhotné využití stožárů VO, např. pro reklamní a jiné účely bylo Město povinno vyžádat si 

od EC stanovení technických podmínek příslušného druhotného využití VO a zajistit jejich 

soustavné dodržování. Technické podmínky by však bez zbytečného prodlení mělo dodat EC. 

 

Další přílohy věcného záměru dohody o narovnání 

K přehledu činností na spravovaném zařízení a dalším přílohám věcného záměru dohody o 

narovnání shrnujeme vybrané technické a ekonomické principy: 

 

1. Do 30 dnů by Společnost měla odkoupit materiál a soubor movitých věcí, který byl 

pořízen jak ze strany společnosti Technické služby města Liberce a.s. (dále jen 

„TSML“) (například základní prostředky – plošina apod.), tak SML pro zajištění 

servisu na veřejném osvětlení a světelně signalizačním zařízení. Konkretizace 

předmětného seznamu nemohla být provedena z důvodu absence požadovaných dat od 

spol. TSML. 

2. Nákup elektrické energie je ošetřen následujícím způsobem: 

a) Převod elektroměrů k zdroji elektrické energie pro provozování systému VO a 

SSZ na Město bude nejpozději k 1. 1. 2015. 



b) Výběr dodavatele bude zajištěn vždy nejpozději k 30. 11. kalendářního roku 

předcházejícího roku, v němž má vybraný dodavatel dodávku elektrické energie 

Městu zajišťovat. Součinnost bude zajištěna formou sdružené poptávky Města a 

Společnosti, případně jakýmkoli jiným vhodným způsobem dle pokynů a 

požadavků Města. Počínaje dnem 1. 1. 2015 bude úhradu ceny elektrické energie 

příslušnému dodavateli zajišťovat výlučně Město. 

3. Obnova systému veřejného osvětlení a světelně signalizačního zařízení 

Společnost navrhla následující finanční plnění obnovy v následujících letech: 

 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VO 3 800 3 800 3 700 6 200 6 400 6 400 6 408 0 

SSZ 0 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0  0 

Celkem 3 800 5 600 5 500 8 000 8 200 6 400 6 408 0 
 

V navržených dokumentech zásadně chybí technická specifikace předmětu plnění 

včetně ekonomického údržby a obnovy. Současně není navržen způsob zadávání 

obnovy a to zejména ve vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Z navrženého plnění obnovy je zřejmé, že finanční plnění na realizaci plnění obnovy 

je použit roční alikvótní díl navržené ceny za rok 2014 a dále (nejedná se tedy o 

dlouhodobé předfinancování ze strany společnosti). Současně navržené rozdělení 

obnovy neakceptuje fakt, že celkové opravy minimálně 2 ks světelných křižovatek 

(Letka a Sokolská x Zhořelecká) bude muset být financována z prostředků města nad 

rámec navržené úpravy smlouvy. Závěrem není detailně specifikována splátka obnovy 

v letech 2006 – 2012 respektive věcné finanční plnění konkrétně provedených prací 

v těchto letech a navazující finanční výše roční splátky.    

 

4. Převod správy 

Navržené rozdělení převodu správy ve vybraných položkách duplikuje činnosti správy 

Městem a Společností, přičemž finanční úhrada ze správu společnosti počínaje rokem 

2014 by měla být ve výši cca 3,4 mil. Kč včetně DPH. Při jednání pracovní skupiny 

bylo požadováno zástupci Města kompletní převedení správy na Město, přičemž bylo 

možné akceptovat požadavek společnosti na vedení pasportu soustavy veřejného 

osvětlení a světelně-signalizačních zařízení. V rámci snižování nákladů Města by 

správa výše uvedeného majetku měla být vykonávána pouze jedním subjektem. 

Navržené řešení však počítá s tím, že správu budou vykonávat dva subjekty, přičemž 

činnosti se budou zdvojovat. Bližší podrobnosti jsou uvedené v přílohách, přičemž pro 

srovnání činností je uvedena v příloze č. 3 specifikace plnění stávajícím smluvním 

zhotovitelem tj. spol. TSML. 

 

Podrobnější komentáře k přílohám věcného záměru dohody o narovnání jsou připojeny jako 

Příloha č. 2, 3 a 6 k tomuto materiálu. 

 

K materiálu je dále připojen email Bc. Davida Novotného, vedoucího odboru správy 

veřejného majetku SML panu Ing Vítězslavu Chmelíkovi, jednateli společnosti EC ohledně 

navrhovaného rozdělení činností SML a činností EC ze dne 10.4.2014 (Příloha č. 4 materiálu) 

a odpověď pana Chmelíka panu Novotnému z téhož dne (Příloha č. 5 materiálu). 

 

Dále je k materiálu připojeno jako příloha č. 6 srovnání rozsahu činností a cen vykonávaných 

společností EC dle Smlouvy a rozsahu činností a cen zajišťovaných SML. 



Rada města na své 8. schůzi dne 15.4.2014 projednávala problematiku věcného záměru 

dohody o částečném narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-

CITELUM, s.r.o. a přijala k tomuto tématu následující usnesení: 

 

1. Odmítnutí věcného záměru dohody o částečném narovnání společnosti ELTODO-

CITELUM, s.r.o. ze dne 10.4.2014, který byl statutárnímu městu Liberec společností 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. doručen  dne 10.4.2014, včetně dodatku č. 3 ke smlouvě o 

poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a 

světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností TE 

4210/06/0013 uzavřenou dne 31. května 2006 mezi společností ELTODO-CITELUM, 

s.r.o. a statutárním městem Liberec; 

2. Zrušení pracovní skupiny vytvořené za účelem vedení jednání ve věci věcného záměru 

dohody o narovnání ve složení: 

a. Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberec 

b. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

c. Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právní a veřejných zakázek 

d. Advokátní kancelář Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. 

ke dni 15.4.2014. 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Návrh věcného záměru dohody o narovnání ze dne 10.4.2014 včetně všech 

příloh 

Příloha č. 2 – Komentáře k příloze přehled činností na spravovaném zařízení věcného záměru 

dohody o narovnání ze dne 10.4.2014   

 

Příloha č. 3 – Hlavní činnosti zhotovitele servisních prací na soustavě veřejného osvětlení pro 

město Liberec – společnost TSML 

 

Příloha č. 4 – Email Bc. Novotného Ing. Chmelíkovi ze dne 10.4.2014 

Příloha č. 5 – Email Ing. Chmelíka Bc. Novotnému ze dne 10.4.2014 

Příloha č. 6 – Srovnání rozsahu činností a cen vykonávaných společností ELTODO- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 - Návrh věcného záměru dohody o narovnání ze dne 10.4.2014 včetně všech 

příloh 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Příloha č. 2 – Komentáře k příloze přehled činností na spravovaném zařízení věcného záměru 

dohody o narovnání ze dne 10.4.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Hlavní činnosti zhotovitele servisních prací na soustavě veřejného osvětlení pro 

město Liberec – společnost TSML  

 

Zajištění dlouhodobého servisu a oprav veřejného a slavnostního osvětlení a světelného 

signalizačního zařízení a dodávek materiálu společností Technické služby města Liberce 

a.s. (dále jen „TSML“) 

Celková cena na rok 2014 za servis VO a vybraných částí světelné signalizace dle platné SOD 

mezi městem Liberec a společností TSML je 4 056 204,- Kč za kalendářní rok vč. DPH. Tato 

dohodnutá cena neobsahuje náklady na pořízení materiálu za účelem zajištění Servisu VO, SO 

a SSZ. Tyto náklady budou specifikovány samostatně, dle aktuálních potřeb do roční 

maximální finanční výše 4 356 000,- Kč za kalendářní rok.  

Maximální roční finanční souhrn za servis a materiál za servis veřejného osvětlení a 

vybraných částí světelných signalizací je 8 412 000,- Kč. 

Možné zvyšování ceny služby společnosti TSML za servis bez dodávky materiálu je 

následující: 

1. Pokud není uvedeno jinak, dohodnutá cena může být měněna pouze v důsledku změny 

DPH, a to pouze v rozsahu takové změny.  

2. Počínaje rokem 2015 a dále pro každý další rok trvání smluvního vztahu bude celková 

fakturační částka upravena následujícím způsobem. V případě, že celková inflace za 

předchozí kalendářní rok vyhlášená Českým statistickým úřadem bude vyšší než 1,0% 

budou ceny upraveny o skutečný index inflace minus 0,5%. 

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za zajištění a provedení Servisu VO a SSZ se nebude 

měnit v souvislosti s nárůstem či poklesem světelných míst VO nebo SO nebo počtu 

návěstidel SSZ.  

 

Činnosti, které zejména zajišťuje společnost TSML při zajišťování servisu veřejného 

osvětlení a vybraných částí světelných signalizačních zařízení : 

1. běžnou údržbu a servis VO, SO, SSZ, jejich součástí a příslušenství ve lhůtách dle 

potřeby a/nebo na základě pokynu Objednatele; běžná údržba bude prováděna na 

základě ročního plánu údržby, který bude ze strany Objednatele odborem správy 

veřejného majetku předložen Zhotoviteli nejpozději k 30.11. předchozího roku;  

2. nepřetržitou pohotovostní službu pro případy mimořádné potřeby a/nebo havárie na 

zařízeních VO, SO nebo SSZ; 

3. provádění periodických kontrol na zařízení VO, SO a SSZ; 

4. provádění nočních kontrol zařízení VO, SO a SSZ; 

5. veškeré další činnosti souvisejících s poskytováním Servisu VO a SSZ a/nebo 

jakéhokoli jednotlivého díla dle instrukce Objednatele v rámci předmětu plnění této 

zakázky.  

6. dodávku materiálu a komponentů za účelem poskytování Servisu VO a SSZ 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit materiál pro řádné a včasné poskytování Servisu VO a 

SSZ, a to v souladu s požadavky Objednatele na kvalitu, množství a cenu materiálu. 

Zhotovitel je povinen materiál uskladnit, evidovat a zajistit další činnosti s tím 

související.  

8. V případě potřeby v rámci plnění předmětu zakázky zajistí Zhotovitel nezbytně nutná 

vyjádření o existenci inženýrských sítí a vytyčení jejich tras potřebná k provedení díla, 



včetně zajištění uzavírek komunikací a návrhu objízdných tras, bude-li to vyžadovat 

konkrétní situace.    

9. Běžná údržba zahrnuje všechny nezbytné úkony k zajištění plynulého provozu 

zařízení VO, SO a SSZ prováděné podle předpisů platných na území České republiky 

nebo které budou platit v průběhu zajišťování a provádění činnosti dle této Smlouvy. S 

výkonem běžné údržby je také spojena kontrolní činnost pracovníků údržby, kteří při 

pohybu v terénu zjišťují a zaznamenávají veškeré informace o poškozeních a o 

zvláštních stavech na zařízení.  

10. Zhotovitel TSML se dále zavázal:  

(i) provádět výměnu vadných světelných zdrojů; 

(ii) provádět hromadnou výměnu světelných zdrojů; 

(iii)zjišťovat a zaměřovat kabelové poruchy, zejména jejich dočasné odstranění 

převěsem; 

(iv) koordinovat postup oprav a ostatních činností souvisejících se Servisem VO a 

SSZ s vlastníky sousedních nemovitostí; zajišťovat nepřetržitý přístup a příjezd 

k nemovitostem v dané lokalitě dotčených opravou a zajišťovat nepřetržitý 

přístup všech záchranných integrovaných složek; 

(v) zajišťovat případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků 

sousedních nemovitostí, včetně případných ušlých zisků atd., v rámci pojištění 

souvisejících s předmětem díla; 

(vi) zjišťovat bezpečnost při provádění činností souvisejících se Servisem VO a 

SSZ ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně. 

 

Servis VO a SSZ spol. TSML nezahrnuje: 

(i) zajištění pravidelných elektrorevizí;  

(ii) vedení pasportu VO a SSZ; 

(iii)úhrady za spotřebovanou elektrickou energii na sloupech VO a SSZ. 

 

  



Příloha č. 4 – Email Bc. Novotného Ing. Chmelíkovi ze dne 10.4.2014 

 

  

From: Novotný David [mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz]  

Sent: Thursday, April 10, 2014 12:43 PM 

To: Chmelík Vítězslav 

Cc: 'Audy Jan'; 'Martin Heřmánek'; 'Jiří Klimíček'; 'Natálie Rosová'; 'Kessler Tomáš'; 

'Dančišin Martin'; Pergl Tomáš - externí; Hájek Libor 

Subject: RE: Rozdělení činnosti správy 

  

Vážený pane Chmelíku, 

  

Dovoluji si ve stručnosti zareagovat na Váš návrh respektive jeho cíli. 

  

„Pokud jde o obnovu a další věci, je vše postaveno na principu Společnost dělá návrhy a 

realizaci, Město schvaluje a kontroluje“. 

  

Princip, proč má správa zůstat na městu spočívá v tom, že si město zpracovává závazné 

postupy a návrhy  servisních prací, obnovy, rekonstrukce a rozšíření soustavy včetně 

inženýrských činností spojených s realizacemi prací dle svých aktuálních potřeb a platné 

legislativy včetně schválení a kontroly. Přiznám se, že z jednání pracovní skupiny jsem nabyl 

dojmu, že toto je z Vaší strany akceptováno s vyjimkou agendy pasportů.  

  

Závěrem lze tedy konstatovat, že návrh rozdělení správy je plně na Vašem uvážení a vedení 

města projedná  konečnou podobu návrhu, která bude doručena na město.  

  

S pozdravem 

  

Bc. David Novotný 

Vedoucí odboru 

Odbor správy veřejného majetku 

Statutární město Liberec 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Pracoviště : Jablonecká 41/27, Liberec 1 

  

telefon: 485 243 874, 602 482 319 

e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

  

mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz
mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz
http://www.liberec.cz/


  

From: Chmelík Vítězslav [mailto:ChmelikV@eltodo.cz]  

Sent: Thursday, April 10, 2014 11:55 AM 

To: Novotný David 
Cc: Audy Jan; Martin Heřmánek; Jiří Klimíček; Natálie Rosová; Kessler Tomáš; Dančišin Martin; Pergl 

Tomáš - externí; Hájek Libor 
Subject: RE: Rozdělení činnosti správy 

  

Dobrý den. 

  

Dle Vašich poznámek jsme upravili celý dokument tak, že je rozdělen na činnosti Města a 

činnosti Společnosti. 

  

Pokud jde o evidenci majetku a pasport, jsou to pojmově dvě rozdílné věci, které však mají 

mnoho společných náležitostí. 

Systém evidence majetku tedy ponecháme na Vás, pasport zařízení, který je pro výkon servisu 

nezbytný zase bude na nás. 

Dohodneme si formáty a rozsah informací, které si budeme vzájemně předávat, aby byly oba 

systémy aktuální. 

My Vám navíc budeme schopni poskytnout on-line přístup do pasportu i podklady do 

technické mapy města. Pokud dostaneme od vás recipročně přístup do technické mapy města, 

bude to pro nás přínosné, je mi ale jasné, že to nemáte plně pod kontrolou (LIS). 

  

El. energie a věci s ní spojené jsou plně na městu … 

  

Pokud jde o obnovu a další věci, je vše postaveno na principu Společnost dělá návrhy a 

realizaci, Město schvaluje a kontroluje. 

  

V případě dotazů mě kdykoliv kontaktujte. 

  

S pozdravem 

  

Ing. Vítězslav Chmelík 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

  

From: Novotný David [mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz]  

Sent: Wednesday, April 9, 2014 5:06 PM 

To: Chmelík Vítězslav 

Cc: Audy Jan; Martin Heřmánek; Jiří Klimíček; Natálie Rosová 

Subject: Rozdělení činnosti správy 

  

mailto:ChmelikV@eltodo.cz
mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz


Vážený pane Chmelíku, 

  

V příloze Vám posílám připomínkovaný návrh ze strany města na rozdělení správy a údržby. 

Ke každému odstavci máte komentář s návrhem na rozdělení. V otázce aktualizace jsme 

akceptovali návrh pana prezidenta spol. Eltodo p. Hájka a připustili jsme variantu provádění 

těchto činností Vaší společností. 

  

S pozdravem 

  

  

Bc. David Novotný 

Vedoucí odboru 

Odbor správy veřejného majetku 

Statutární město Liberec 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Pracoviště : Jablonecká 41/27, Liberec 1 

  

telefon: 485 243 874, 602 482 319 

e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
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Příloha č. 5 – Email Ing. Chmelíka Bc. Novotnému ze dne 10.4.2014 

 

 

From: Chmelík Vítězslav [mailto:ChmelikV@eltodo.cz]  

Sent: Thursday, April 10, 2014 1:08 PM 
To: Novotný David 

Cc: 'Audy Jan'; 'Martin Heřmánek'; 'Jiří Klimíček'; 'Natálie Rosová'; 'Kessler Tomáš'; 'Dančišin Martin'; 
Pergl Tomáš - externí; Hájek Libor 

Subject: RE: Rozdělení činnosti správy 

 

Dobrý den, 

Zkoušel jsem volat, ale radši předem píši. 

  

V rámci ceny za správu a údržbu máme přece v ceně i cca 5,5mil. Kč ročně na provádění 

obnovy. 

Takže v rámci této části služby EC předloží návrhy, které Město připomínkuje a následně 

schválí a my je provedeme. 

Respektování Městem stanovených postupů a pravidel je přirozenou povinností EC. 

  

Samozřejmě, pokud budete dělat něco nad rámec těchto prací (doplnění, modernizace, 

rekonstrukce ….) je to plně v rukou Města. 

  

Proto byly činnosti rozděleny na Obnovu a Modernizaci. 

  

S pozdravem 

Ing. Vítězslav Chmelík 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 – Srovnání rozsahu činností a cen vykonávaných společností ELTODO-

CITELUM, s.r.o. dle smlouvy a rozsahu činností a cen zajišťovaných městem Liberec 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


