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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 3.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení právního

Název návrhu:

Změna Zakladatelské listiny společnosti založené městem, obchodní společnosti 
Přerovská rozvojová, s.r.o.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje změnu Zakladatelské listiny obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., IČ 
27831337, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, takto:

text v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny ve znění "Společnost má tři jednatele. Statutárním 
orgánem této společnosti s ručením omezeným je každý jednatel. Jednatelé společnosti zastupují 
společnost ve všech věcech samostatně. Jednatelé společnosti se podepisují tak, že k vytištěné nebo 
vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Jednatelé společnosti netvoří kolektivní 
orgán." 

se nahrazuje textem "Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem společnosti a 
zastupuje společnost ve všech věcech. Jednatel společnosti se podepisuje tak, že k vytištěné nebo 
vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis."

V ostatním se text Zakladatelské listiny nemění.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu Zakladatelské listiny 
společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., na 21. schůzi konané dne 25.6.2015, usnesením č. 
576/21/10/2015.  

Důvodová zpráva:



Zastupitelstvo města Přerova schválilo na svém 6. zasedání konaném dne 18.6.2007 usnesením č. 
107/6/3/2007 založení obchodní společnosti města Přerovská rozvojová, s. r. o., Zakladatelskou listinu 
této společnosti (podle odstavce Za čtvrté této Zakladatelské listiny má společnost ke dni založení dva 
jednatele, přičemž každý z nich jedná jménem společnosti samostatně) a současně byli jako první 
jednatelé společnosti určeni pan Bc. Václav Zatloukal a pan Ivo Kropáč.

Obchodní společnost Přerovská rozvojová, s. r. o., IČ 27831337, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Blahoslavova 79/3 (dále jen „Přerovská rozvojová, s. r. o.“ nebo „společnost“), byla založena městem 
Přerovem jako jediným společníkem dne 23.10.2007 (obchodní podíl statutárního města Přerova je 
100 %) a následně dne 28.1.2008 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v 
Ostravě v oddíle C, vložka 43090, s tím, že jako jednatelé byli do obchodního rejstříku zapsáni pan 
Bc. Václav Zatloukal a pan Ivo Kropáč.

Ke dni 31.1.2011 odstoupil z funkce jednatele pan Bc. Václav Zatloukal a rozhodnutím jediného 
společníka ze dne 18.5.2011 byl druhým jednatelem společnosti jmenován Ing. arch. Vladimír Petroš. 
Rozhodnutím jediného společníka ze dne 5.3.2012 byl z funkce jednatele odvolán pan Ivo Kropáč a 
zároveň byl ke dni 5.3.2012 novým jednatelem jmenován pan Ing. Jaroslav Čermák. Dalším 
jednatelem byl ke dni 7.6.2012 jmenován pan Petr Laga.

V souvislosti s přijetím nového zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích) bylo rozhodnutím jediného společníka ze dne 14.5.2014 
schváleno podřízení se společnosti nové právní úpravě dle § 777 odst. 5 tohoto zákona a dosavadní 
znění Zakladatelské listiny společnosti bylo dáno terminologicky a obsahově do souladu s platnou 
legislativou a vydáno znění nové. Jedna z terminologických změn spočívala ve zpřesnění způsobu 
jednání za společnost, kdy nová právní úprava opouští pojem "jednání jménem společnosti" a 
nahrazuje jej pojmem novým "zastupování společnosti". Mimo způsob jednání jednatelů za společnost 
musí být nově uveden také jejich počet. Nové znění Zakladatelské listiny bylo Zastupitelstvem města 
Přerova schváleno na svém 24. zasedání dne 16.6.2014 (č. usnesení 1132/24/9/2014) a v obchodním 
rejstříku byla zapsána dne 17.7.2014.

Rozhodnutím Rady města Přerova při výkonu působnosti valné hromady společnosti byla dne 
21.5.2015 schválena změna Zakladatelské listiny společnosti tak, že byl stanoven pouze jeden jednatel 
společnosti, který je jejím statutárním orgánem a zastupuje společnost ve všech věcech. K uvedenému 
dni byla ukončena funkce všech tří dosavadních jednatelů a nově byl jednatelem společnosti zvolen 
pan Karel Bořuta.

Na základě tohoto rozhodnutí požádal právní zástupce společnosti oddělení právní o zpracování 
předlohy do orgánů města. Podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o založení nebo 
zrušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací 
smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách. Přestože v ustanovení 
zákona není přímo uvedeno, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat i o změně zakladatelské 
listiny, za použití argumentu logického výkladu práva „a maiore ad minus (od většího k menšímu)“ lze 
konstatovat, že do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce patří nejen schvalování zakladatelské 
listiny, ale i schvalování jejich změn.

Příloha: Zápis z jednání jediného společníka
Rozhodnutí jediného společníka
Zakladatelská listina (nové znění k 14.5.2014) 


