
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
 
 

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne  22. 5. 2019  
 
 
 
Bod programu:  
Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace  Mikulovská rozvojová, 
s.r.o. , se sídlem Mikulov,  Náměstí 158/1, PSČ 692 01.    
 
 
 
Přílohy:   
- důvodová zpráva,  
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města:  

1. Schvaluje změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se 
sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 27689310 v čl. VI část B 
Jednatelé takto: 
- odst. 1 zní: „1. Společnost má dva jednatele.“, 
- odst. 3 zní: „3. Jednatelé zastupují společnost ve všech záležitostech 

samostatně. K rozhodování o obchodním vedení společnosti je potřeba 
souhlasu obou jednatelů.“, 

- odst. 7 zní: „Jednatelé jsou za svou činnost honorováni dle samostatné dohody 
o výkonu funkce.“, 

- v odst. 8 zní: „Podíl na zisku lze rozdělit také mezi jednatele na základě 
rozhodnutí valné hromady.“. 

2. Schvaluje vyhotovení nového  úplného znění zakladatelské listiny obchodní 
společnosti  Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 
692 01 v souladu se změnou podle bodu 1 tohoto usnesení, 

3. Pověřuje starostu k jednání za jediného společníka při sepsání a podepsání 
notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny 
obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 
158/1, 

4. Pověřuje notářku JUDr. Ivu Celnarovou sepsáním notářského zápisu o změně 
zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem 
Náměstí 158/1, PSČ 692 01, podle bodu 1 tohoto usnesení, 

5. Pověřuje jednatele obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem 
Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, aby podal návrh na zápis změn do 
obchodního rejstříku. 



6. Navrhuje orgánu vykonávajícímu působnost valné hromady korporace 
Mikulovská rozvojová s.r.o. za nového jednatele paní Ing. Markétu Sojkovou, 
nar. 2. 3. 1975, bytem Mikulov, Lidická 1370/8, PSČ 692 01. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Bc. Zoubek Petr, 
sekretariát tajemníka, 
dne  13. 5. 2019 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Jiří Večeřa 
tajemník MěÚ Mikulov, 
dne  13. 5. 2019 
 

 
Rostislav Koštial,  
starosta města Mikulov, 
dne  13. 5. 2019 
 
 

 
 
 



 
Město Mikulov 
městský úřad 
sekretariát tajemníka 
 
 
 
Zastupitelstvo města dne  22.  5. 2019 
 
 
Název materiálu: Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská 
rozvojová, s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 - důvodová zpráva.    
 
Zastupitelstvu města se předkládá materiál  s návrhem na změnu zakladatelské listiny  
korporace  Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01.  
  
Město Mikulov je zakladatelem korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, 
Náměstí 158/1, PSČ 692 01 (dále jen „korporace“). V korporaci má Město Mikulov výlučnou 
majetkovou účast. Zakladatelskou listinou je kromě jiného stanoven počet osob pro funkci 
jednatele a způsob jejich jednání za korporaci. V současné době má korporace jednoho  
jednatele, kterým je pan Jaroslav Smečka   
 
Do roku 2015 měla korporace  jednatele dva. V souvislosti s rezignací jednoho z tehdejších 
jednatelů paní Mgr. Sobotkové nebyl navržen nový jednatel, ale byla změněna zakladatelská 
listina v údaji o počtu jednatelů.  
 
Obtížné zajišťování provádění úkonů korporace v případě jednoho jednatele v době jeho 
nepřítomnosti byla shledána nevýhodnou. Proto se navrhuje  z důvodu potřeby zajištění 
zastupitelnosti u tohoto orgánu korporace změna počtu jednatelů. 
   
Aby korporace měla více jednatelů, není  vyloučeno. Takový stav však musí umožňovat 
společenská smlouva resp. v daném případě zakladatelská listina. Stávající zakladatelská 
listina stanovuje, že korporace má jednoho jednatele.  
 
Více jednatelů může tvořit kolektivní orgán nebo každý může jednat samostatně ve všech 
záležitostech korporace nebo jen v některých  podle toho co stanoví zakladatelská listina. 
Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, pak v  takovém případě podle 
§ 195 odst. 1  zákona o obchodních korporacích se k rozhodnutí o obchodním vedení 
společnosti vyžaduje souhlas většiny z nich, nestanoví-li společenská smlouva jinak.  
 
Dřívější znění zakladatelské listiny zakládalo v případě dvou jednatelů samostatné jednání 
jednatele výslovně pouze v případě zastupování společnosti, Oprávnění samostatného jednání 
jednatele při rozhodování o obchodním vedení společnosti nešlo ze znění původní 
zakladatelské listiny spolehlivě dovodit.  Takže k rozhodnutí v záležitosti obchodního vedení 
korporace bylo třeba souhlasu obou jednatelů. 
 
Pokud by korporace  měla mít více jednatelů než jednoho je nezbytné změnit stávající znění 
zakladatelské listiny a to v čl. VI. část B odst. 1. V souvislosti s touto úpravou je potřeba 
přiměřeně upravit  související  odst. 3,  7 a 8,  jak je uvedeno v návrhu usnesení. 



Navrhovanými změnami by se fakticky obnovila dřívější úprava daného orgánu korporace. 
Zpřesněna je úprava rozhodování v záležitosti obchodního vedení korporace, kterou bylo 
dříve nutno posuzovat výkladem textu zakladatelské listiny. 
 
Schválení změny zakladatelské listiny jednočlenné obchodní společnosti je záležitostí 
náležející do působnosti zastupitelstva města. Změna zakladatelské listiny musí mít formu 
veřejné listiny (notářského zápisu). 
 
V souvislosti se změnou zakladatelské listiny by měla být navržena osoba do funkce dalšího 
jednatele. 
Jmenování a odvolání jednatele korporace s ručením omezeným náleží podle § 190 odst. 2 
písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,  do působnosti valné hromady 
korporace.  
Působnost valné hromady korporace,  ve které je město jediným společníkem, vykonává rada 
města na základě § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích  (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.  
Navrhování zástupců města do orgánů korporace, ve které má město majetkovou účast, a 
navrhování jejich odvolání  je plněním úkolů zakladatele. Podle § 102 odst. 2 písm. b)   
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly 
zakladatele rada města, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města. Podle § 84 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhování 
jmenování zástupců města do orgánů korporací, ve kterých má město majetkovou účast, a 
navrhování jejich odvolání,  náleží do působnosti vyhrazené zastupitelstvu města. 
 
Podle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,  rada města připravuje návrhy  pro jednání  zastupitelstva města. V tomto případě 
rada města nejedná jako orgán korporace, ale jako orgán města. 
 
Rada města v daném případě vystupuje ve dvojím postavení, a to nejdříve jako orgán města a 
následně jako orgán korporace.  Tato postavení nelze zaměňovat ani řešit jediným úkonem. 
Odvolání a jmenování člena orgánu korporace bude moci rada města jako orgán korporace 
provést až poté, co jí to příslušný orgán města tj. zastupitelstvo města  navrhne. 
 
Pro rozhodnutí o návrhu na odvolání či jmenování jednatele korporace není vyžadována 
forma veřejné listiny (notářského zápisu). 
 
 
Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 13. 5. 2019 a 
přijala následující usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:  
1. Schválit změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se 

sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 27689310 v čl. VI. část B 
Jednatelé takto: 
- odst. 1 zní: „1. Společnost má dva jednatele.“, 
- odst. 3 zní: „3. Jednatelé zastupují společnost ve všech záležitostech 

samostatně. K rozhodování o obchodním vedení společnosti je potřeba 
souhlasu obou jednatelů.“, 

- odst. 7 zní: „Jednatelé jsou za svou činnost honorováni dle samostatné dohody 
o výkonu funkce.“, 



- v odst. 8 zní: „Podíl na zisku lze rozdělit také mezi jednatele na základě 
rozhodnutí valné hromady.“. 

2. Schválit vyhotovení nového  úplného znění zakladatelské listiny obchodní 
společnosti  Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 
692 01 v souladu se změnou podle bodu 1 tohoto usnesení, 

3. Pověřit starostu k jednání za jediného společníka při sepsání a podepsání 
notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny 
obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 
158/1, 

4. Pověřit notářku JUDr. Ivu Celnarovou sepsáním notářského zápisu o změně 
zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem 
Náměstí 158/1, PSČ 692 01, podle bodu 1 tohoto usnesení, 

5. Pověřit jednatele obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem 
Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, aby podal návrh na zápis změn do 
obchodního rejstříku. 

Navrhnout orgánu vykonávajícímu působnost valné hromady korporace Mikulovská 
rozvojová s.r.o. za nového jednatele paní Ing. Markétu Sojkovou, nar. 2. 3. 1975, 
bytem Mikulov, Lidická 1370/8, PSČ 692 01. 

 
 
 
V Mikulově dne  13. 5. 2019 
zpracoval:   Bc. Petr Zoubek  
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