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Název materiálu:

Schválení nových znění zakladatelských listin společností založených statutárním 
městem Přerovem 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje nové znění stanov akciové společnosti založené statutárním městem 
Přerovem, obchodní společnosti Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, 
Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, a to z důvodu podřízení se nové právní úpravě 
podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2. schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti založené statutárním městem 
Přerovem, obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o., IČ 
27841090, se sídlem Přerov, Na Hrázi 3165/17, a to z důvodu podřízení se nové 
právní úpravě podle ust. § 777 dst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy.

3. schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti založené statutárním městem 
Přerovem, obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., IČ 27831337, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, a to z důvodu podřízení se nové právní 
úpravě podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy č. 3 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova



Termín: 30.9.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala na své schůzi konané dne 4.6.2014 návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit usnesení v předloženém znění.

Důvodová zpráva:

V návaznosti na nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1.1.2014 a který plně nahrazuje zrušený 
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nutné upravit 
původní znění zakladatelských listin obchodních společností založených statutárním městem 
Přerovem tak, aby listiny byly v souladu s platnou a účinnou legislativou.
Návrh na schválení nových znění těchto listin je předkládán společně za obchodní společnosti 
založené statutárním městem Přerovem, tj. akciovou společnost Teplo Přerov a. s., IČ 
25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, společnost Technické služby města 
Přerova, s. r. o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, Na Hrázi 3165/17, a společnost Přerovská 
rozvojová, s. r. o., IČ 27831337, se sídlem Přerov, Blahoslavova 79/3.

Rada města Přerova podává tento návrh ke schválení zastupitelstvu města Přerova, neboť dle 
ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, náleží schvalování zakladatelských listin, společenských smluv, 
zakládacích smluv a stanov právnických osob do vyhrazené působnosti zastupitelstva obce. 

Zákon o obchodních korporacích v ustanoveních přechodných stanoví způsob úpravy 
stávajících zakladatelských listin a stanov. Podle ust. § 777 odst. 1 tohoto zákona se ujednání 
společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími (kogentními) ustanoveními tohoto 
zákona, zrušují dnem nabytí jeho účinnosti. Z důvodu předejití konfliktů staré a nové právní 
úpravy umožňuje tento zákon podle ust. § 777 odst. 5, aby obchodní společnost (korporace) 
do dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodla, že se plně podřizuje nové právní 
úpravě (jedná se o tzv. generální opt-in). Tento způsob změny smluvní dokumentace volí v 
současné době většina obchodních korporací, neboť takto odpadá nutnost vyhledat příslušná 
kogentní ustanovení (obzvlášť za situace, kdy nová úprava civilního práva je postavena na 
principu smluvní volnosti a dispozitivnosti) a zjišťovat jejich případný nesoulad s 
ustanoveními stávajících společenských smluv. Příkladmo lze uvést tyto podstatné náležitosti:

akciová společnost 
- výše základního kapitálu
- údaj, zda jsou akcie imobilizovány
- počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě
- údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, zda systém 
dualistický, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, nebo systém monistický, ve 
kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel

společnost s ručením omezeným
- mimo způsob jednání jednatelů za společnost musí být nově uveden také jejich počet



- určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li 
společenská smlouva vznik různých druhů podílů
- společnost nemá povinnost vytvářet rezervní fond
Změna společenských smluv (stanov a zakladatelské listiny) nabývá v případě generálního 
opt-in účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako 
celku v obchodním rejstříku. 
Rada města Přerova v působnosti valné hromady těchto společností schválila podřízení se 
nové právní úpravě u všech uvedených společností dne 14.5.2014.

Přílohou důvodové zprávy jsou:
- příloha č. 1 - nové znění stanov společnosti Teplo Přerov a. s.
- příloha č. 2 - nové znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby města Přerova, s. 
r. o.
- příloha č. 3 - nové znění zakladatelské listiny společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o.


