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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.3

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Severočeské divadlo s.r.o. – financování 2021-2023

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s.r.o.

Nárok na rozpočet:
33 mil Kč pro rok 2021
33 mil Kč pro rok 2022
33 mil Kč pro rok 2023
schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2020 – 2024 neobsahuje uvedené financování 
společnosti

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 89/100R/2020

Přílohy: 

16.3-1 Název: bod 16.3 priloha 1.pdf
Návrh změny společenské smlouvy 
společnosti Severočeské divadlo 
s.r.o.

U

16.3-2 Název: bod 16.3 priloha 2 black.pdf Střednědobý výhled financování 
společnosti na roky 2021-2023 U

16.3-3 Název: bod 16.3 priloha 3 black.pdf Společenská smlouva - notářský 
zápis 29.6.2016 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s.r.o., IČO: 22774289,se sídlem: Lidické 
náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



B) ukládá

zástupci Ústeckého kraje hlasovat na jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. o 
schválených změnách společenské smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.7.2020



Důvodová zpráva:
Severočeské divadlo s.r.o. (dále jen „Společnost“) bylo založeno dvěma zakladateli – Statutárním městem 
Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, kteří jsou nyní společníci se shodnými obchodními podíly ve výši 50 %.

Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.

Valnou hromadu tvoří oba společníci a na jejím jednání je zastupují zastupitelstvy určení zástupci.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 054/4Z/2017 bod C) dne 24. 4. 2017 delegovalo dle § 35 odst. 2 
písm. l) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce Ústeckého 
kraje na valných hromadách všech obchodních společností, v nichž má Ústecký kraj majetkovou účast.

Změnou společenské smlouvy společnosti (dále „Smlouva“) rozhodnutím valné hromady dne 29. 6. 2016 
došlo, mimo dalších úprav Smlouvy, k zakotvení mechanismu financování Společnosti (příplatek nad vklad za 
účelem krytí provozní ztráty), a to bylo smluveno pouze do roku 2020. Doposud každý ze společníků vkládal 
30 mil. Kč/rok. Poslední příplatková povinnost bude splněna dne 15. 7. 2020 ze strany Ústeckého kraje.

Na valné hromadě dne 29. 1. 2020 bylo oběma společníky Společnosti rozhodnuto, že budou společnost 
financovat další 3 roky, tj. od roku 2021 do roku 2023 za podmínky, že uvedený vklad každého společníka pro 
daný rok je konečný a nebude navyšován o žádné další finanční prostředky. Odbor kultury a památkové péče 
zpracoval návrh změny společenské smlouvy, který zaslal k vyjádření druhému společníkovi. V květnu 2020 
byla ze strany Statutárního města Ústí nad Labem do návrhu změny Smlouvy v bodě 8.7 doplněna vět: „Oba 
společníci se zavazují vytvořit podmínky k dofinancování mzdových nákladů pro případ, kdy Severočeské 
divadlo s.r.o. neobdrží za tímto účelem dotační prostředky v náležité výši, případně vůbec“. Toto ustanovení 
lze akceptovat, neboť je zde snaha obou společníků udržet dostatek mzdových prostředků společnosti i přes 
případný výpadek vnějších zdrojů, o které bude společnost každoročně žádat. Každá žádost společnosti o 
navýšení mzdových prostředků nad vklad, bude předkládána orgánům kraje i města k rozhodnutí.

Oba společníci se rovněž shodli, že financování Společnosti bude nadále probíhat příplatkem nad vklad za 
účelem krytí provozní ztráty. Výše finančního příplatku je stanovena na základě dohody mezi společníky a 
Společností ve výši 33 mil. Kč/rok. Zpracovaný střednědobý výhled financování Společnosti na roky 
2021-2023 je doložen v příloze č. 2 tohoto materiálu. Při financování společnosti bude rovněž kladen důraz 
na možnosti čerpání vnějších peněžních zdrojů, zejména státních příspěvků, ze strany samotné Společnosti.

Oba společníci se dohodli, že zůstane zachováno financování rovným dílem.

Dle § 147 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, společenská smlouva může být měněna 
dohodou všech společníků; pro tuto dohodu se vyžaduje veřejná listina a to ve formě veřejné listiny, (tj. 
notářským zápisem). Stanoví-li tak společenská smlouva, může být měněna i rozhodnutím valné hromady. 
Podle § 190 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady 
patří rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, určí-li tak společenská smlouva nebo zákon, 
nedochází-li k ní na základě zákona. Podle článku 10.1. Smlouvy valná hromada je nejvyšším orgánem 
společnosti a rozhoduje o věcech, které jsou do její působnosti svěřeny zákonem, společenskou smlouvou 
nebo které si k rozhodnutí vyhradí, a dále pak o zrušení společnosti s likvidací. Podle článku 10.2. Smlouvy 
valná hromada schvaluje změny společenské smlouvy. Dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je ke schvalování Smlouvy, tj. i její změny, 
kompetentní zastupitelstvo kraje. Obdobně je tomu i u Statutárního města Ústí nad Labem dle § 84 odst. 2 
písm. e) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Změna Smlouvy obnáší upravené znění článků 8.3, 8.4 a 8.5 a doplnění nového článku 8.7 Smlouvy. Ostatní 
ustanovení Smlouvy se nemění.

Navrženou změnou Smlouvy bude zajištěno legitimní a efektivní financování Společnosti ze strany společníků 
pro další období.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor akceptuje navržené prodloužení financování společnosti do roku 2023 ve výši 33 mil. Kč. 
Nedoporučuje ale doplnění bodu 8.7 o závazek společníků k dofinancování mzdových nákladů pro případ, 
kdy Severočeské divadlo s.r.o. neobdrží za tímto účelem dotační prostředky v náležité výši, případně vůbec. 
Tímto ustanovením je zcela popřena aktivní úloha společnosti při získávání dalších finančních zdrojů na svoji 



činnost. Vzhledem k propadu příjmů z důvodu koronavirové pandemie a potažmo rozvolnění velkých plateb s 
ohledem na dostatek disponibilních finančních prostředků na začátku roku, kdy je nezbytné zajistit 
financování vlastních PO při nedostatku likvidity, navrhuje ekonomický odbor rozdělení krajského příplatku v 
roce 2021 na 3 splátky po 11 mil. Kč v lednu, březnu a květnu.
Ekonomický odbor několikrát navrhoval změnu financování společnosti prostřednictvím její transformace. 
Financování s ohledem na transparentnost doporučuje formou dotace. Zcela souhlasí s vyjádřením odboru 
legislativně – právního.
Součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje nejsou po roce 2020 žádné výdaje 
pro společnost. Pro kraj to znamená podstatné omezení jiných výdajů kraje o tuto částku (doprava, školství, 
rozvoj kraje, investice atd.).

Vyjádření legislativně právního odboru:
Odbor LP upozorňuje, že nastavení způsobu dalšího financování společnosti je věcná resp. politická 
záležitost. Odbor LP ve svých předchozích vyjádřeních k této problematice navrhoval, aby systém byl 
změněn na dotační tak, jak bylo doporučováno před přijetím stávajícího modelu. Poskytování individuálních 
dotací by bylo vázáno na splnění povinností dle zákona č. 250/2000 Sb. a bylo by zajištěno vrácení 
nesprávně použitých prostředků tak, jak požaduje evropská legislativa, což dle stávajícího modelu zakotveno 
není. Odbor LP se již dříve vyjádřil ke všem dříve uvažovaným způsobům budoucího fungování resp. 
financování společnosti také v rámci materiálu „Varianty fungování společnosti Severočeské divadlo s. r. o. v 
dalších letech“. Odbor LP rovněž nedoporučuje, ze stejných důvodů jako uvádí odbor EK, doplnění bodu 8.7 
o závazek společníků vytvořit podmínky k dofinancování mzdových nákladů pro případ, kdy Severočeské 
divadlo s.r.o. neobdrží za tímto účelem dotační prostředky v náležité výši, případně vůbec.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.,
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 5. 
6. 2020

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 5. 6. 2020

Podpis zpracovatele:  Karina Strnadová 4. 6. 2020


