
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne  4.12.2019  
 
 
Bod programu:  
Oznámení člena dozorčí rady společnosti STKO, spol. s.r.o., Brněnská 
1090/65, 692 01 Mikulov, o odstoupení z funkce, návrh nového člena dozorčí 
rady. 
 
Přílohy:   
- důvodová zpráva 
- oznámení o plánovaném odstoupení z funkce  
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí oznámení Ing. Vladimíra Zicha o chystaném 
odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti STKO, spol. s.r.o., se sídlem 
Mikulov, Brněnská 1090/65, 692 01 Mikulov, a to ke dni 31.12.2019. 
 
Zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě společnosti STKO, spol. s.r.o., se sídlem 
Mikulov, Brněnská 1090/65, 692 01 Mikulov, zvolit členem dozorčí rady pana/paní… 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Mgr. Petr Augustin 
vedoucí sekretariátu 
tajemníka, 
dne  25.11. 2019 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Jiří Večeřa 
tajemník MěÚ Mikulov, 
dne  25.11. 2019 
 

 
Rostislav Koštial,  
starosta města Mikulov, 
dne  25.11. 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zastupitelstvo města dne 4. 12. 2019 – důvodová zpráva 
 
 
Oznámení člena dozorčí rady společnosti STKO, spol. s.r.o., Brněnská 
1090/65, 692 01 Mikulov, o odstoupení z funkce, návrh nového člena dozorčí 
rady. 
 
Zastupitelstvu města se předkládá oznámení pana  Ing. Vladimíra Zicha, o jeho plánovaném 
odstoupení z funkce člena dozorčí rady  obchodní společnosti  STKO, spol. s r.o., se sídlem 
Mikulov, Brněnská 1090/65,  692 01 Mikulov 
  
Město Mikulov je jedním ze zakladatelů a společníků obchodní společnosti STKO,  spol. s 
r.o., se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01. (dále jen „obchodní společnost“). 
V obchodní společnosti má Město Mikulov majetkovou účast ve výši 40,1 %. Zakladatelskou 
listinou byla  kromě jiného ustanovena dozorčí rada a stanoven počet jejích členů.  
Dle platného znění společenské smlouvy,  má mít dozorčí rada   3 členy, kterými jsou: 
- pan Ing. Vladimír Zich 
- pan Vít Černý 
- pan Adam Hrůza 
 
Stávající člen dozorčí rady pan  Ing. Vladimír Zich oznámil společnosti STKO, spol. 
s.r.o, že hodlá odstoupit z funkce člena dozorčí rady, a to ke dni 31.12.2019.   Oznámení 
provedl ústně jednateli společnosti panu Tomáši Ingrovi. Cestou jednatele pana Tomáše 
Ingra byla o tomto úmyslu podána informace Městu Mikulov podáním doručeným 
dne 6.11.2019.  Výše uvedené pan Ing. Vladimír Zich potvrdil na zastupitelstvu města 
Mikulov konaném dne 20.11.2019.  
 
Podle § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích) může člen orgánu obchodní společnosti ze své funkce odstoupit. 
Nesmí  tak však učinit době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Odstupující člen 
orgánu oznamuje své odstoupení orgánu, který jej zvolil. Pan Ing. Vladimír Zich  byl zvolen 
do funkce, z které odstupuje, valnou hromadou obchodní společnosti STKO spol. s r.o.  
Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení  
neschválí-li příslušný orgán společnosti jiný  okamžik zániku funkce.  Orgány Města Mikulov  
tomu nejsou příslušné. 
Z uvedeného důvodu mohou vzít orgány města Mikulov oznámení o plánovaném odstoupení 
z funkce jedině na vědomí. 
 
Podle § 201 odst. 4 v návaznosti na § 198 odst. 1  a odst. 3 zákona o obchodních korporacích 
v případě odstoupení  člena dozorčí rady  z funkce  zvolí valná hromada  do jednoho měsíce 
nového člena dozorčí rady. Nebude-li člen dozorčí rady  zvolen podle předchozí věty, jmenuje 
člena dozorčí rady  soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu než bude 
zvolen nový člen dozorčí rady, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její 
likvidaci. 
 
Městu Mikulov se informace o plánovaném odstoupení člena dozorčí rady předkládá 
z důvodu, aby mělo jako nejvýznamnější společník možnost zvážit, zda navrhne na nového 
člena dozorčí rady svého zástupce, pokud by měl být zachován stávající počet členů dozorčí 
rady. 
 



Aby obchodní společnost měl nižší počet členů dozorčí rady, jež je ten stávající, není 
vyloučeno. Takový stav však musí umožňovat společenská smlouva (stávající znění zákona o 
obchodních korporacích nestanovuje žádné omezení týkající se počtu členů dozorčí rady). 
S ohledem na stávající znění společenské smlouvy je nezbytné navrhnout a zvolit nového 
člena dozorčí rady  nebo změnit stávající znění společenské smlouvy. 
 
Případná změna zakladatelské listiny je záležitostí valné hromady obchodní společnosti. 
 
Navržení zástupce Města Mikulov za člena orgánu obchodní společnosti, ve které má Město 
Mikulov majetkovou účast, je záležitosti podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), náležející do působnosti zastupitelstva města. 
 
Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 25.11.2019 a 
přijala následující usnesení: 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí oznámení Ing. Vladimíra Zicha o 
chystaném odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti STKO, spol. s.r.o., se sídlem 
Mikulov, Brněnská 1090/65, 692 01 Mikulov, a to ke dni 31.12.2019. 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města navrhnout valné hromadě společnosti STKO, 
spol. s.r.o., se sídlem Mikulov, Brněnská 1090/65, 692 01 Mikulov, kandidáta na nového 
člena dozorčí rady.  
 
 
 
 

 
 
 
V Mikulově dne  25.11. 2019 
zpracoval:   Mgr. Petr Augustin  
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