DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Změna stanov akciových společností se 100% majetkovým podílem města v souvislosti
s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích).
Zákonodárce uložil obchodním společnostem povinnost přizpůsobit text stávajících ujednání
společenských smluv, stanov, zakladatelských listin ustanovením zákona o obchodních
korporacích. Termín pro splnění této povinnosti je do 30. 6. 2014.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Statutární město Plzeň v současné době vlastní majetkové podíly v pěti akciových
společnostech, z toho ve čtyřech je jediným akcionářem. Těmito společnostmi jsou:
- Obytná zóna Sylván a.s., IČ 63509831,
- Plzeňská teplárenská, a.s., IČ 49790480,
- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ 25220683,
- Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., IČ 26392054.
Rada města Plzně v působnosti valné hromady jednotlivých společností rozhodla na svém
zasedání dne 16. 1. 2014 o udělení pokynů představenstvům akciových společností připravit
návrhy nového znění stanov ve variantách tzv. „anglického“ a „německého“ modelu a
předložit tyto návrhy jedinému akcionáři. Návrhy nových stanov obdrželo město od všech
společností v požadovaném rozsahu a termínu - do 5. 4. 2014. Ze strany města bylo následně
rozhodnuto, že nyní, kdy jde hlavně o přizpůsobení stávajícího znění stanov novému zákonu o
obchodních korporacích, se model řízení jednotlivých společností měnit nebude.
Právní odbor ve spolupráci s Odborem financování a rozpočtu MMP provedl následně revizi
předložených návrhů nových stanov akciových společností se zaměřením na sjednocení textů
některých článků, zejména článků týkajících se svolávání, jednání a působnosti RMP jako
nejvyššího orgánu společnosti. Dále ustanovení o ponechání rezervního fondu společnosti pro
případné krytí ztrát z hospodaření. Za účelem objasnění všech změn a revizí předložených
dokumentů se na základě pozvání náměstka primátora Martina Zrzaveckého uskutečnilo
jednání zástupců výše zmiňovaných odborných útvarů MMP se zástupci společností, tj. členů
představenstva a jejich právních poradců.
Všechny společností se schválením nového znění stanov podřizují zákonu o obchodních
korporacích jako celku.
V souladu s vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce jsou nyní předkládány ke schválení
ZMP návrhy takto zpracovaných stanov akciových společností. Návrhy nových stanov tvoří
přílohy č. 1 až 4 tohoto návrhu usnesení.
Pozn.: Stanovy společnosti VODÁRNA Plzeň a.s., ve které má město akcionářský podíl ve
výši 1,7%, byly již schváleny na valné hromadě společnosti konané dne 5. 5. 2014.
V orgánech města byly tyto stanovy schváleny v rámci scénáře jednání a hlasování na této VH
(viz usnesení ZMP č. 175 ze dne 24. 4. 2014).

3. Předpokládaný cílový stav
Schválení nového znění stanov společností dle bodu II. návrhu usnesení.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod II. tohoto návrhu usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Celkové výdaje ve výši cca 34 000,- Kč včetně DPH spojené s vyhotovením čtyř notářských
zápisů, každý ve třech stejnopisech. Výdaje budou hrazeny z rozpočtu KŘEÚ.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle návrhu usnesení v ukládací části.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
Usnesení RMP č. 4, 5, 6, 7 ze dne 16. 1. 2014
Usnesení RMP č. 638 ze dne 29. 5. 2014
9. Závazky či pohledávky vůči městu
Neš etří s e.
10.
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6

Přílohy
Návrh nových stanov společnosti OZS a.s.
Návrh nových stanov společnosti PT, a.s.
Návrh nových stanov společnosti PMDP, a.s.
Návrh nových stanov společnosti VTP, a.s.
Usnesení RMP č. 4, 5, 6, 7 ze dne 16. 1. 2014
Usnesení RMP č. 638 ze dne 29. 5. 2014

