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ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEROVA

Přerov 22.4.2015

Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11.5.2015

Pořadové číslo: 

Předkladatel: Ing. Vladimír Holan, předseda Hospodářského výboru

Navrhovatel: Hospodářský výbor

Zpracovatel: Hospodářský výbor

Název materiálu:

Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních společností s obchodní firmou 
Technické služby města Přerova, s.r.o. a Teplo Přerov a.s.

Návrhy na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

U k l á d á  Radě města zpracovat návrh nového znění stanov municipálních obchodních
společností Technické služby města Přerova, s.r.o. a Teplo Přerov a.s. dle zásad a doporučení 
uvedených v důvodové zprávě a předložit je k projednání zastupitelstvu nejpozději na jeho 8. 
zasedání.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Vybrané cíle Plánu pro Přerov 2014-2018

 změnit smysl řízení města, jeho organizací, jím vlastněných obchodních společností 
– a to na otevřenou a transparentní službu, které se mohou aktivně účastnit občané

 zefektivnit nakládání s městským majetkem a prostředky
 účinně čelit korupci a zvýšit politickou zodpovědnost volených orgánů
 prosadíme ve vedení městských společností odbornost před stranickou příslušností a 

zprůhledníme hospodaření těchto společností
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Vymezení pojmu municipální obchodní společnost

Obec může v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) a § 23 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zakládat obchodní společnosti či se s jinými 
osobami stát společníkem obchodní společnosti, a to za účelem plnění svých úkolů, zejména 
k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšné činnosti. Zákon 
obci dovoluje založit pouze dvě formy obchodních společností, a to společnost s ručením 
omezením či akciovou společnost.

Na právní režim municipálních obchodních společností se tak vztahují jak předpisy práva 
soukromého, tak práva veřejného, neboť municipalita vykonává práva společníka prostřednictvím 
svých orgánů.

Rozhodnutí o založení společnosti spadá do pravomoci vyhrazené zákonem zastupitelstvu. Pokud 
se však týká dalších rozhodnutí obce, v případě, že obec je jediným akcionářem MOS, jsou tato již 
svěřena dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOZ“) radě, neboť tato činí rozhodnutí jediného akcionáře MOS.

Obecné zásady a doporučení pro změnu stanov a řízení MOS

Cílem předlohy je formulace zásad a doporučení, které by měly být vůlí zastupitelstva 
zakomponovány do Stanov municipálních obchodních společností Technické služby města 
Přerova, s.r.o. a Teplo Přerov a.s.

Navržená opatření se netýkají pouze nově navrhovaných působností valné hromady, statutárních 
a dozorčích orgánů, ale mají také vztah k samotné činnosti zastupitelstva města, jeho výborů a 
rady města.

(1) Veřejná proklamace ve stanovách MOS, že se jedná o povinné subjekty dle zákona o 
svobodném přístupu k informacím

(2) Posílení rozhodovacích funkcí valné hromady

(3) Informační povinnost rady o návrhu programu jednání rady ve věci municipální obchodní 
společnosti.

(4) Povinná účast členů statutárních orgánů MOS při jednání rady týkající se MOS vč, 
odpovědnosti za přípravu podkladů pro její jednání v působnosti valné hromady

(5) Zřízení nominačního výboru jako poradního orgánu zastupitelstva při nominování členů 
statutárních a dozorčích orgánů municipálních obchodních společností ve spolu/vlastnictví 
města.

(6) Informační povinnost statutárních a dozorčích orgánů MOS nejen směrem k valné hromadě,  
ale taktéž vůči zastupitelstvu města a jeho výborům

V dalším oddíle jsou uvedeny nejdůležitější zásady a doporučení pro návrh nového znění stanov 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.. Zpracovatelé předpokládají, že tyto budou 
v odpovídajícím duchu a rozsahu, v souladu se Zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích rovněž uplatněny i při tvorbě návrhu stanov společnosti Teplo Přerov, a.s.
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ZÁSADY A DOPORUČENÍ PRO ZMĚNU STANOV

municipální obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

Jediným společníkem municipální obchodní společnosti s obchodní firmou Technické služby
města Přerova, s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, IC 278 
41 090, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
43227 je Statutární město Přerov, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bratrská 709/34, IČ 003 
01 825.

Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. se považuje za povinný subjekt dle zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. VALNÁ HROMADA

Do působnosti valné hromady, jako nejvyššího orgánu společnosti, je vedle případů, které do této 
působnosti patří podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) nebo 
jiných právních předpisů, dále svěřeno::

a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny,

b) rozhodnutí o vydání kmenových listů k podílům,

c) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení 
jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

d) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, 
pokud takové ověření vyžadují právní předpisy,

e) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi 
společností a jednatelem nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou 
smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění 
dluhů či převzetí ručení těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto 
osobám,

f) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo o zápůjčce s osobou 
jinou, než jsou osoby uvedené v písmenu e) anebo o zajištění dluhů či převzetí ničení 
takové osoby, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby 
uvedené v písmenu e); to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládající 
osobou ovládané osobě anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení ovládané osoby ovládající 
osobou,

g) rozhodnutí o přídělech do rezervního fondu a o zřízení dalších účelových fondů
naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití,

h) schválení pachtu závodu nebo jeho části, jejíž pacht by znamenal podstatnou změnu 
dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 
společnosti,

i) schválení strategie podnikatelské činnosti společnosti, střednědobého a ročního 
podnikatelského plánu společnosti,

j) udělení souhlasu ke smlouvě o nabytí, zcizení a zatížení akcií a jiných podílů společnosti na 
právnických osobách,

k) schvalování úkonů společnosti směřujících k jejímu zadlužení nad 5.000.000,--Kč (deset
milionů korun českých),
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l) schvalování uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání nad jeden
rok nebo s výpovědní lhůtou nad jeden rok či s předmětem plnění nad 1 000.000,-- Kč
(jeden milion korun českých),

m) schvalování marketingových, darovacích a sponzorských smluv nad rámec ročního
podnikatelského plánu,

n) udělení předchozího souhlasu k ustanovení a odvolání ředitele a odborných ředitelů
společnosti, rozhodování o vrcholové organizační struktuře společnosti, o schvalování 
organizačního a podpisového řádu, o případném uzavření pracovních smluv se 
zaměstnanci na úrovni ředitelů,

o) schvalování licenčních a kooperačních smluv, smluv o poskytování know-how,

p) rozhodování o zásadách a udělování pokynů jednatelům, jsou-li v souladu s právními
předpisy a touto zakladatelskou litinou.

Rozhodnutím v působnosti valné hromady může být do působnosti valné hromady vyhrazeno 
rozhodování případů, které podle ZOK náležejí do působnosti jednatelů. Účinky rozhodnutí o 
vyhrazení rozhodování do působnosti valné hromady mají i ustanovení omezující působnost 
jednatelů uvedená ve smlouvách o výkonu funkce jednatelů nebo ve vnitřních předpisech 
společnosti schválených v působnosti valné hromady. Jednatelé jsou povinni respektovat tato 
omezení, jakož i další omezení vyplývající z této listiny, z opatření činěných při výkonu 
samosprávy města Přerova, nebo z právních předpisů.

2. JEDNATEL SPOLEČNOSTI

Způsob jednání za společnost

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.

Informační povinnost jednatele

Jednatel je povinen účastnit se jednání valné hromady a zasedání zastupitelstva města.

Jednatel informuje valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta 
společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních 
zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s 
ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné 
hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

Jednatel je dále povinen písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech 
záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí valné hromady a předložit valné hromadě 
návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti.

Jednatel je povinen předložit jedinému společníku na základě jeho žádosti písemné podklady 
potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného společníka.

Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a o 
stavu jejího majetku je jednatel povinen předložit jedinému společníku bez žádosti, a to 
neprodleně po jejich zpracování.
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3. DOZORČÍ RADA

Postavení a působnost dozorci rady

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na činnost jednatelů a na uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a 
průběžně s ním spolupracovat.

Dozorčí radě přísluší:

a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon činnosti jednatele, zejména plnění úkolů 
uložených jednateli rozhodnutím valné hromady, dodržování stanov společnosti a právních 
předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její 
pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o 
výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;

b) přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a 
návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým 
vyjádřením;

c) informovat v souladu s informačními povinnostmi těchto stanov valnou hromadu, jestliže to 
vyžadují zájmy společnosti a navrhovat ji potřebná opatření;

d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti 
členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány;

e) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích.

Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s 
právními předpisy a stanovami.

Složení dozorčí rady

Dozorčí rada má pět členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

Schůze dozorčí rady se konají nejméně šestkrát za rok a o jejich průběhu jsou pořizovány zápisy.

Informační povinnost dozorčí rady

Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat valnou hromadu 
bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez 
zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a 
valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu jednatele na rozdělení zisku 
či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada je povinna předložit jedinému společníku na základě jeho žádosti písemné podklady 
potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného společníka.

4. INFORMAČNÍ POVINNOST JEDNATELŮ A DOZORČÍ RADY 
K ZASTUPITELSTVU MĚSTA A JEHO VÝBORŮM

a) Povinnost podávání průběžných zpráv

Jednatel je povinen průběžně předkládat zastupitelstvu a jim pověřeným výborům zprávy 
o hospodaření, významných právních jednáních a rozhodnutích jednatele nejméně každé 
tři měsíce.
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Dozorčí rada je povinna průběžně předkládat zastupitelstvu a jim pověřeným výborům zprávy o 
kontrolních zjištěních dozorčí rady nejméně pololetně.

b) Povinnost podávání ad hoc zpráv

V případě, že by mezi termíny určenými k předložení tzv. průběžné zprávy, došlo k 
nepředvídatelné změně hospodářské situace, přijetí významného rozhodnutí či potřebě 
jeho přijetí, důležitému zjištění dozorčí rady na základě výkonu kontrolní činnosti, je
jednatel a dozorčí rada podat o nastalé situaci zprávu zastupitelstvu a jim pověřeným 
výborům bezodkladně.

Zdroje:

- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

- Manuál pro zvýšení transparentnosti municipálních obchodní společností

- Obchodní rejstřík – Sbírka Listin - Stanovy společností koncernu Agrofert

- Stanovy Teplo Přerov, a.s.

- Zakladatelská listina Technické služby města Přerova, s.r.o.


