Zastupitelstvo města Mikulov
Materiál pro jednání Zastupitelstva města Mikulov
konané dne 24. 6. 2020

Název materiálu:
Účast zástupce/zástupců města Mikulova na jednání valné hromady STKO,
spol. s.r.o. se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01

Přílohy:
-

Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo nedelegovat podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena zastupitelstva města
Mikulov pana Mgr. Bc. Vojtěcha Jedličku jako druhého zástupce města Mikulov na veškeré
řádné, mimořádné nebo náhradní valné hromady korporace STKO spol. s.r.o., se sídlem
Mikulov, Brněnská 65.

V Mikulově dne 15. 6. 2020

Předkládá:
Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA
místostarostka

Materiál pro jednání Zastupitelstva města Mikulov
konané dne 24. června 2020
K bodu: Účast zástupce/zástupců města Mikulova na jednání valné hromady
STKO, spol. s.r.o. se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01 – důvodová
zpráva
V rámci diskuse na ZM 26. 2. 2020 k bodu č. k bodu číslo 11 – Návrh na volbu člena dozorčí
rady STKO, spol. s.r.o. (p. Michna) byl paní Šišulákovou přednesen návrh na delegování Mgr.
Vojtěcha Jedličky jako druhého zástupce města na valnou hromadu společnosti STKO, spol.
s.r.o., bez hlasovacího práva.
Zastupitelstvo města Mikulov na svém zasedání dne 13. 12. 2018 přijalo toto usnesení:
Zastupitelstvo města deleguje podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena zastupitelstva města Mikulov paní Bc.
Leonu Alexovou, MBA, jako zástupce Města Mikulov na veškeré řádné, mimořádné nebo
náhradní valné hromady korporace STKO spol. s.r.o., se sídlem Mikulov, Brněnská 65. Pro
případ, že paní Bc. Leona Alexová, MBA nebude moci z vážných důvodů, zejména z důvodu
nemoci a podobně, Město Mikulov na valné hromadě zastupovat, deleguje zastupitelstvo
města jako náhradníka pana Rostislava Koštiala.
K návrhu p. Šišulákové:
Podle článku VI. odst. 1.7. Společenské smlouvy společnosti STKO, spol. s r.o. je zasedání
valné hromady neveřejné, mohou se ho zúčastnit společníci, jejich zmocněnci, všichni
jednatelé a přizvaní zaměstnanci nebo poradci.
Je-li společníkem právnická osoba, jedná prostřednictvím svého člena (zastupitel,
zaměstnanec – na základě pověření) nebo smluvního zástupce (na základě plné moci).
Z ustanovení § 439 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je
patrné, že zastoupený může mít pro tutéž věc více zástupců. V případě zastupování více
zástupci se obecně má za to, že každý z nich může jednat samostatně. Má-li to být jinak, je
třeba jejich vzájemné poměry upravit v jim uděleném pověření resp. plné moci.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o korporacích), ve
znění pozdějších předpisů resp. Společenská smlouva společnosti STKO, spol. s r.o., otázku
zastoupení společníka na valné hromadě řeší pouze v tom smyslu, že společník se zúčastňuje
osobně nebo prostřednictvím zástupce, otázku počtu zástupců společníka zákon č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o korporacích), ve znění pozdějších
předpisů, ani Společenská smlouva společnosti STKO, spol. s r.o. neřeší.

Osoba, která nebude zmocněna na zasedání valné hromady společníka zastupovat, nemusí
být považována za osobu, jejíž účast na zasedání valné hromady Společenská smlouva
společnosti STKO, spol. s r.o. připouští.
Účast více zástupců společníka na zasedání valné hromady společnosti STKO, spol. s r.o. by
měla být možná v případě, že společník udělí i dalšímu zástupci pověření či zmocnění
určitého obsahu (hlasovací právo odpovídající části podílu společníka, kontrasignace úkonu
zástupce společníka při hlasování, akceptovatelné by mohlo být i pověření k poskytování
odborného či právního poradenství zástupci zmocněnému zastupovat společníka při
hlasování na valné hromadě).
Mgr. Jedlička se nebude moci zasedání valné hromady společnosti STKO spol. s r.o. zúčastnit
v roli diváka za účelem získání informací pro svou činnost, ale pouze v roli zástupce
společníka. O delegování zástupce (druhého) a rozsahu zastupování by muselo rozhodnout
zastupitelstvo města.
Výše uvedené je vhodné doplnit v tom smyslu, že zajištění kontroly nad činností společnosti
ze strany Města Mikulov jako společníka, může Město Mikulov vykonávat v rámci práva
společníka na informace podle § 155 zákona o korporacích. Toto právo opravňuje společníka
vykonávat v zásadě tutéž kontrolní činnost, jakou má podle zákona o korporacích vykonávat
dozorčí rada.
Shrnutí:
Město Mikulov, jako společník STKO, spol. s.r.o. může usnesením zastupitelstva města
delegovat druhého zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti, přičemž
druhému zástupci určí obsah zmocnění (hlasování, poradenství atd.).
Kontrolu nad činností společnosti ze strany města Mikulov jako společníka lze provádět také
v rámci práva společníka na informace dle § 155 zákona o korporacích.
Materiál projednala rada města na svém zasedání dne 8. 6. 2020 a přijala usnesení, kterým
nedoporučila ZM delegovat pana Mgr. Bc. Vojtěcha Jedličku jako druhého zástupce města
Mikulov na veškeré řádné, mimořádné nebo náhradní valné hromady korporace STKO spol.
s.r.o., se sídlem Mikulov, Brněnská 65.

Zpracoval:
JUDr. Jiří Večeřa, Bc. Petr Zoubek

