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Návrh pro 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 3. 2018 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Jana Hrubá , vedoucí oddělení právního 

Název návrhu: 

Teplo Přerov a.s. - změna stanov společnosti 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje změnu stanov akciové společnosti založené statutárním městem Přerovem, obchodní 

společnosti Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, 

takto:  

  

1. V čl. V oddíl A se doplňuje nový odstavec 5 ve znění:  

„Do jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady dále náleží 

a) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce na částku vyšší než 

10.000.000,- Kč, kde společnost bude dlužníkem (vydlužitelem) 

b) udělení předchozího souhlasu se zakládáním dceřiných společností nebo získání majetkové účasti v 

jiných obchodních společnostech.“  

2. V čl. VI se první věta ve znění: 

„Představenstvo zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech.“ 

  

nahrazuje větou ve znění: 

  

„Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo  

místopředseda představenstva.“  

3. V čl. VIII se vypouští druhá věta bez náhrady. 

V ostatním se text stanov společnosti nemění. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předmětnou změnu stanov na 

své 85. schůzi konané dne 8.2.2018, usnesením č. 3607/85/10/2018.   

 



Důvodová zpráva: 

Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 1132/24/9/2014 přijatým na jeho 24. zasedání konaném 

dne 16.6.2014 byly schváleny nové stanovy obchodní společnosti založené statutárním městem 

Přerovem, akciové společnosti Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 

1499/7 (dále jen "společnost"), v návaznosti na příslušná zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) korporacích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

  

Nyní právní zástupce společnosti požádal o předložení změny stanov společnosti ke schválení 

orgánům města. Navrhované změny byly schváleny na jednání jediného akcionáře, tedy Rady města 

Přerova v působnosti valné hromady dne 25.1.2018 (rozhodnutí je přílohou č. 1 důvodové zprávy). 

Tímto rozhodnutím se schvaluje změna stanov společnosti následujícím způsobem: 

1. V čl. V oddíl A se doplňuje nový odstavec 5 ve znění:  

„Do jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady dále náleží 

a) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce na částku vyšší než 

10.000.000,- Kč, kde společnost bude dlužníkem (vydlužitelem) 

b) udělení předchozího souhlasu se zakládáním dceřiných společností nebo získání majetkové účasti v 

jiných obchodních společnostech.“ 

  

2. V čl. VI se první věta ve znění: 

„Představenstvo zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech.“ 

  

nahrazuje větou ve znění: 

  

„Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo 

místopředseda představenstva.“ 

  

3. V čl. VIII se vypouští druhá věta bez náhrady.  

V ostatním se text stanov (tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy) společnosti nemění. 

V důvodové zprávě k návrhu výše uvedených změn stanov (příloha č. 3) se uvádí, že podle ust. § 421 

odst. 3 zákona o obchodních korporacích si valná hromada nemůže vyhradit rozhodování o otázkách, 

které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. Doplnění čl. V oddíl A stanov tak posiluje 

pravomoci valné hromady, změna v čl. VI zpřesňuje způsob jednání za společnost a změnou v čl. VIII 

se odstraňuje již neaktuální text. 

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 jejích změn. 

  

Přílohy: 1. Rozhodnutí jediného akcionáře 

2. Stanovy s vyznačenými změnami 

3. Důvodová zpráva k návrhu změn stanov  

 

 


