ZMP 6. 9. 2018 – TN+NámK/1

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Návrh na odvolání dvou členů dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (dále jen
PT, a. s.), zástupců dodavatelů uhlí pro PT, a.s.
Návrh na volbu nových členů dozorčí rady PT, a.s. na uvolněná místa.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
V souvislosti s realizací fúze sloučením společností PT, a.s. a Plzeňská energetika, a.s. (dále
jen PE a.s.) je potřebné změnit personální obsazení v orgánech nástupnické společnosti – PT,
a.s., a to právě z důvodu změny akcionářské struktury společnosti a nového znění stanov,
přičemž obsazení počtu míst v orgánech PT, a.s. je dáno akcionářskou smlouvou ( PT, a.s. x
EP Infrastructure, a.s.).
V souladu s výše uvedeným Zastupitelstvo města Plzně dne 24. 5. 2018 usnesením č. 205
schválilo návrh na změnu v obsazení míst v představenstvu a dozorčí radě PT, a.s., viz příloha
č. 1 podkladových materiálů. Tímto usnesením byli mj. odvoláni všichni stávající členové
dozorčí rady vyjma dvou členů – zástupců dodavatelů uhlí PT, a.s. Důvodem této skutečnosti
bylo trvání závazku města vyplývající ze Smlouvy o spolupráci se strategickým partnerem
uzavřené dne 28. 2. 2012 mezi městem Plzní a společnostmi Sokolovská uhelná, právní
nástupce, a.s. a CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. (dále jen Smlouva). ZMP dne 24. 5.
2018 rovněž přijalo usnesení č. 199, kterým rozhodlo o ukončení výše uvedené Smlouvy
dohodou obou smluvních stran, viz příloha č. 2 podkladových materiálů. Následně byla
31. 5. 2018 podepsána dohoda a tímto dnem závazek města na obsazení dvou míst v dozorčí
radě pro zástupce strategického partnera na dodávku uhlí zanikl.
Náměstek primátor Mgr. Pavel Šindelář v návaznosti na podepsanou dohodu zaslal
statutárním zástupcům obou společností dopis, v kterém je požádal o vyjádření ke způsobu
ukončení funkce jejich zástupců v dozorčí radě PT, a.s., viz příloha č. 3 podkladových
materiálů. Do doby zpracování tohoto návrhu usnesení město obdrželo písemnou odpověď
od Ing. Petra Paukera, Ph.D., jednatele CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., ve které se
uvádí, že jejich zástupce z funkce neodstoupí, tudíž společnost počítá s jeho odvoláním, viz
příloha č. 4 podkladových materiálů.
S ohledem na výše uvedené je ZMP předkládán návrh na odvolání Ing. Pavla Homoly
a Ing. Pavla Pavlátky z funkce člena dozorčí rady PT, a.s. a současně návrh na volbu nových
členů - zástupců města Plzně na uvolněné posty v tomto kontrolním orgánů
PT, a.s.
s účinností ode dne zápisu fúze PT, a.s. a PE a.s. do obchodního rejstříku.
Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, provedenou zákonem č. 183/2017 Sb. bylo
z vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce vypuštěno navrhování zástupců obce do orgánů
obchodních společností, v nichž má obec 100% majetkovou účast, a jejich odvolání. Nadále
tedy již není nutné před jmenováním či odvoláním člena orgánu obchodní společnosti, u které
vykonává RMP funkci valné hromady, schválení návrhu na jmenování nebo odvolání v ZMP.
Ponechání dosavadní praxe, kdy o návrhu na jmenování/volbu či odvolání zástupce města
rozhoduje ZMP, je ale možné, neboť RMP je zákonem vyhrazeno pouze rozhodování o
jmenování/volbě či odvolání. V rámci zavedené praxe bylo rozhodnuto ponechat dosavadní
postup, a proto je do ZMP předkládán tento návrh usnesení, byť to zákon již nevyžaduje.
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Podle stanov PT, a.s. platných dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku bude mít
představenstvo společnosti 7 členů, dozorčí rada 12 členů, z toho město Plzeň má
v představenstvu 3 nominace, v dozorčí radě nominací 6. EP Infrastructure, a.s. náleží 4
nominace v představenstvu a 2 nominace v dozorčí radě. Zbylá 4 místa v dozorčí radě budou
obsazena zaměstnanci společnosti, a to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení návrhu na odvolání stávajících a volbu nových členů dozorčí rady PT, a.s. dle bodu
II. tohoto návrhu usnesení.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení ZMP č. 199 ze dne 24. 5. 2018
Usnesení ZMP č. 205 ze dne 24. 5. 2018
Usnesení RMP č. 857 ze dne 23. 8. 2018
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nezjišťuje se.
10.

Přílohy

č. 1 – usnesení ZMP č. 205 ze dne 24. 5. 2018
č. 2 – usnesení ZMP č. 199 ze dne 24. 5. 2018
č. 3 – dopisy Mgr. Pavla Šindeláře, náměstka primátora, ze dne 14. 8. 2018 adresované
společnostem Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a CARBOUNION
BOHEMIA, spol. s r.o.
č. 4 – písemná odpověď Ing. Petra Paukera, Ph.D., jednatele CARBOUNION
BOHEMIA, spol. s r.o.
č. 5 – usnesení RMP č. 857 ze dne 23. 8. 2018
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