
Stanovy společnosti 
 

Teplo Přerov a.s. 

 
se sídlem  

Přerov, Přerov I- Město, Blahoslavova 1499/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ze dne …………………….. 
 
Akciová společnost Teplo Přerov a.s. (dále jen společnost) byla založena rozhodnutím 
jediného zakladatele – Města Přerov (dále jen zakladatel) dne 27.11.1997 na základě 
zakladatelské listiny ze dne 27.11.1997, přičemž vzniká dnem jejího zápisu do obchodního 
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1839. 
Společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií na dobu neurčitou. 
 
 



I. 
Firma a sídlo společnosti 

1. Obchodní firma: Teplo Přerov a.s. 
2. Sídlo: Přerov, Přerov I- Město, Blahoslavova 1499/7. 
 
 

II. 
Předmět podnikání 

1. výroba tepla dle autorizace (skupina 31) 
2. rozvod tepla dle autorizace (skupina 32) 
3.  montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů 
nízkého napětí 
4. projektová činnost ve výstavbě 
5. vodoinstalatérství, topenářství 
6. hostinská činnost 
7. výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
8. silniční motorová doprava- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti do 3,5 tuny včetně 
9. montáž, opravy revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 
10. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
11. výroba, instalace a opravy vyhrazených elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení 
 

III. 
Základní kapitál 

Výše základního kapitálu společnosti činní 175.133.000,- Kč. 
 

IV. 
Akcie 

1. Společnost vydala jeden kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 172.339.000,- Kč a jeden 
kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2.794.000,- Kč. 
2. Akcie jsou kmenové, vydané v listinné podobě, přičemž jejich emisní kurz odpovídá jejich 
jmenovité hodnotě a činí tedy 172.339.000,- Kč a 2.794.000,- Kč. 
3. Zakladatel a jediný akcionář splatil emisní kurz akcie takto: 
- 1.000.000,- Kč v hotovosti, 
- 145.400.000,- Kč nepeněžitým vkladem, jehož předmětem byl podnik Bytový podnik města 
Přerova. 
- 25.939.000,-Kč nepeněžitým vkladem, jehož předmětem bylo technologické zařízení 
výměníkových stanic, plynových kotelen a patních měřidel. 
- 2.794.000,- Kč nepeněžitým vkladem, jehož předmětem byly následující nemovitosti: 
pozemek p.č. 4/4- zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 12/8- zastavěná plocha a 
nádvoří, stavby technického vybavení bez č.p./ č.e. -  výměníková stanice Palackého centrum 
na pozemcích p.č. 4/4- zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 12/8- zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k.ú. Přerov, kteréžto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 6194 pro k.ú. Přerov, obec a okres 
Přerov, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 
4.Při každém úpisu akcií jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií do 60 
dnů ode dne úpisu. 



5.Celkový počet hlasů ve společnosti činí 175.133 hlasů, s akcií o jmenovité hodnotě 
172.339.000,- Kč je spojen počet hlasů 172.339, s akcií o jmenovité hodnotě 2.794.000,-Kč je 
spojen počet hlasů 2794. 
6.Akcie jsou neomezeně převoditelné. 
 

V. 
Orgány společnosti 

 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: 
A) jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady 
B) představenstvo 
C) dozorčí rada 
 
A. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady 
1. Funkci valné hromady vykonává dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. 
- zákona o obcích, Rada města Přerova. 
2. Jednání jediného akcionáře se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a jednacím řádem 
Rady města Přerova 
3. Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávající působnost valné hromady musí mít písemnou 
formu a musí být podepsáno primátorem statutárního města Přerov. Písemné rozhodnutí 
jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě společnosti. 
4. Do jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, 
které zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK), nebo tyto stanovy 
zahrnují do působnosti valné hromady. 
5. 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. 

 
 
B. Představenstvo 
1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech 
záležitostech společnosti, pokud nejsou těmito stanovami nebo ZOK vyhrazeny do 
působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 
2. Počet členů představenstva stanoví při volbě členů představenstva valná hromada. 
Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou na dobu neurčitou, odvoláváni jsou 
rovněž valnou hromadou. 
3. Představenstvo volí na svém prvním zasedání předsedu a jednoho místopředsedu, který 
zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů 
všech členů, každý člen představenstva má jeden hlas. 
4. Se souhlasem všech členů představenstva mohou členové představenstva hlasovat i mimo 
zasedání představenstva, a to písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky (per 
rollam). Takto hlasující členové představenstva se považují za přítomné. Hlasováním per 
rollam mohou být přijata pouze usnesení, s nimiž souhlasí všichni členové představenstva. 
O takovém rozhodnutí předseda představenstva pořídí zápis. Na příštím zasedání se tento 
zápis začlení do zápisu z jednání představenstva. 



5. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti a rozhoduje o vytváření dalších 
fondů. 
6. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví 
společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, 
popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Tato 
závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka 
k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionáři nejméně 30 dnů před jednáním valné 
hromady. Nejméně jednou za účetní období, předkládá představenstvo valné hromadě 
zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 
7. Člen představenstva nesmí: 
a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se 
společností do obchodního vztahu 
b) zprostředkovat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti 
c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako 
ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání 
d) vykonávat činnosti jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného 
orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o 
koncern. 
8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je 
pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno 
písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání 
představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí 
uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce 
ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná 
hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné 
hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání 
valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením 
odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena 
neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 
9. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou 
pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí 
být doručena nejméně 7 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být 
představenstvem projednány.  Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně 
nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez 
zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí 
rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat 
jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. 
 
C. Dozorčí rada 
1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. 
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se 
činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu s právními 
předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, 
mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení 
zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 



3. Počet členů dozorčí rady stanoví při volbě členů dozorčí rady valná hromada. Členové 
dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou na dobu neurčitou, odvoláváni jsou rovněž valnou 
hromadou. 
4. Dozorčí rada volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu dozorčí rady. Dozorčí 
rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. 
5. Členové dozorčí rady se zúčastní jednání valné hromady společnosti a jsou povinni 
seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. 
6. Člen dozorčí rady nesmí: 
a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se 
společností do obchodního vztahu 
b) zprostředkovat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti 
c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako 
ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání 
d) vykonávat činnosti jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného 
orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o 
koncern. 
7. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou 
pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí 
být doručena nejméně 7 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být 
dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně 
nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez 
zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva 
anebo požádá-li jediný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti 
představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li 
předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen 
dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. 
8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro 
společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, 
učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání 
dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 
jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen 
k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen 
dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude 
zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady 
oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení 
z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný 
okamžik zániku výkonu funkce. 

VI. 
Jednání společnosti 

Představenstvo zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech. Za společnost jednají 
společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda 
představenstva. Právní jednání společnosti, pro které je určena písemná forma, podepisuje 
za společnost předseda představenstva nebo místopředseda a další člen představenstva. 
Podepisuje- li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za 
podpis dalšího člena představenstva. 
 
 



VII. 
Podíl na zisku 

Podíl na zisku je možné rozdělit kromě akcionáře členům představenstva a dozorčí rady 
společnosti jako tantiemu. 
 

VIII. 
Rezervní fond  

Společnost nevytváří rezervní fond. Představenstvo společnosti do 90-ti dnů od zveřejnění 
těchto stanov v obchodním rejstříku rozhodne o rozpuštění dosavadního rezervního fondu a 
způsobu použití finančních prostředků v něm uložených.  

 
IX. 

Závěr 
1.Tyto stanovy ruší dosavadní stanovy ze dne 27.11.1997 v úplném znění. 
2.Tyto stanovy byly přijaty jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady dne 
20. 6. 2014 v předepsané formě notářského zápisu ve znění změny přijaté jediným 
akcionářem při výkonu působnosti valné hromady dne……..v předepsané formě notářského 
zápisu. 
 
 


