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Změnový list Směrnice RM č. 034/02-13 k rozhodování o obchodních společnostech 
 
1. Změny ke dni 7. 10. 2013 (usn. RSMCH č. 351/13 ze dne 7. 10. 2013) 

 V bodě 4.1 doplněn následující text: 
„Příslušným orgánem města je obvykle RSMCH, když podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o 
obcích je radě obce vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní 
společnosti. 
Podle §84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích však je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o 
založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské 
smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických 
osobách.  
Proto v případě, že má na základě rozhodnutí jediného společníka dojít ke změně zřizovací 
listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, stanov, nebo ke zrušení společnosti, je 
k platnosti takového rozhodnutí nutné nejen schválení v RSMCH, ale též schválení v ZSMCH.“ 

 V bodě 4.2.3 za slova „Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 této směrnice„ doplněno „v případě 
dle bodu 4.2.6 pak v příloze č. 2 této směrnice“ 

 V bodě 4.2.4 změněno číslo přílohy z „2“ na „3“ 
 za bod 4.2.5 vložen nový bod 4.2.6 ve znění: 

„Jestliže se jedná o změnu zřizovací listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, stanov, 
nebo o zrušení společnosti, rozhodne o této záležitosti nejdříve RSMCH a zároveň doporučí 
ZSMCH rozhodnout obdobně. Vzor usnesení je uveden v příloze č. 4 této směrnice. Dále bude 
postupováno podle směrnice ZSMCH k rozhodování o obchodních společnostech.“ 

 s ohledem na vložení nového odstavce (viz výše) změněno číslování následujících odstavců 
v bodě 4.2 

 Změny v bodě 4.2.7 

 na začátek první věty vloženo: „Nejde-li o situaci dle odst. 4.2.6,“ 

 změněno číslo přílohy z „3“ na „5“ 
 V čl. 4.2.8 slovo „Kopie“ nahrazeno slovy „Druhé vyhotovení“ 
 Změny v bodě 4.2.9 

 Vyjmuta věta „Obdobný postup bude aplikován i u usnesení záporného charakteru 
(neschvaluje)“ 

 za slova „V případě, že nebude přijato žádné usnesení“ doplněno „či usnesení RSMCH 
bude záporného charakteru („neschvaluje“)“ 

 Změny v přílohách 

 za přílohu č. 1 vložena nová příloha č. 2 s názvem „VZOR: Žádost o rozhodnutí 
statutárního města Chomutova jako jediného akcionáře/společníka společnosti pro 
případy dle bodu 4.2.6“ 

 původní příloha č. „2“ změněna na č. „3“ 

 za přílohu č. 3 vložena nová příloha č. 4 s názvem „VZOR: Usnesení RSMCH pro případy 
dle bodu 4.2.6“ 

 původní příloha č. „3“ změněna na č. „5“ 
 
2. Změny ke dni 26. 5. 2014 (usn. RSMCH č. 182/14 ze dne 26. 5. 2014) 

 Změny v čl. 3 

 za slova „Orgány akciové společnosti jsou:“ doplněno následující: 
„ - v dualistickém systému: valná hromada, představenstvo a dozorčí rada 
- v monistickém systému: valná hromada, statutární ředitel a správní rada“ 

 všechny odkazy na „obchodní zákoník“ nahrazeny odkazy na „zákon č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích (dále též „ZOK“)“, všechny odkazy na ustanovení § 125 obch. 
zák. nahrazeny odkazy na ustanovení § 190 ZOK, § 187 obch. zák. nahrazen § 421 ZOK 



 všude kde se hovoří o představenstvu akciové společnosti, bylo doplněno „/statutární 
ředitel“ 

 za slova „Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti,“ doplněno „obdobné 
postavení má též správní rada“ 

 u kompetencí valné hromady společnosti s ručením omezeným byla citace obchodního 
zákoníku nahrazena citací ZOK 

 u kompetencí valné hromady akciové společnosti byla citace obchodního zákoníku 
nahrazena citací ZOK 

 Změny v bodě 4.1 

 Odstraněny odstavce: 
„Jediný společník je povinen vyhotovit své rozhodnutí v písemné formě, a v případech, 
kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, musí mít jeho rozhodnutí 
formu notářského zápisu o právním úkonu.  
Rozhodnutí jediného společníka je právním úkonem.  Jestliže je jediným společníkem 
společnosti město, musí být tento právní úkon učiněn stejně jako kterýkoliv jiný právní 
úkon města. To znamená, že musí být nejdříve schválen orgánem města a poté navenek 
učiněn primátorem“ 

 Výše uvedené odstavce byly nahrazeny následujícím textem: 
„Pro rozhodnutí jediného společníka není stanovena povinná písemná forma, ale 
vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno 
veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny.  
Jestliže je jediným společníkem město, bude rozhodnutí přijato způsobem stanoveným 
zákonem o obcích, tedy usnesením příslušného orgánu města.“ 

 Text „ale o rozhodnutí Statutárního města Chomutova jako jediného společníka, který 
vykonává působnost valné hromady (přičemž rozhodnutí RSMCH či ZSMCH je jen 
předpokladem vydání tohoto rozhodnutí primátorem).“ nahrazen textem „takže se 
postup při rozhodování nebude řídit ustanoveními ZOK o svolávání a průběhu valné 
hromady, ale ustanoveními zákona o obcích, která upravují rozhodování orgánů obce.“ 

 Původní bod 4.2.7 vypuštěn, další odstavce přečíslovány 
 Změny v bodě 4.2.7 (původně 4.2.8) 

 Slova „podepsané rozhodnutí“ nahrazena textem „Usnesení RSMCH, a to i záporného 
charakteru („neschvaluje“),“ 

 Za slova „bez zbytečného odkladu“ doplněno „v jednom vyhotovení“ 

 mezi slova „předsedovi představenstva/jednateli“ vloženo za lomítko „statutárnímu 
řediteli“ 

 Vypuštěn text „a dozorčí radě společnosti, pokud byla zřízena. Druhé vyhotovení 
rozhodnutí bude uloženo na servisu pro zastupitelstvo.“ 

 Na konec bodu doplněna věta „V případě, že nebude přijato žádné usnesení, servis pro 
zastupitelstvo pouze vyrozumí příslušnou společnost“ 

 Původní bod 4.2.9 vypuštěn 
 Změny v bodě 4.2.8 (původně 4.2.10) 

 text „dle obchodního zákoníku“ nahrazen textem „jediného společníka“ 

 text „notářského zápisu“ nahrazen textem „veřejné listiny“ 

 text „učiní jej primátor“ nahrazen textem „přijme jej RSMCH“ 

 doplněna věta „Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny společenské 
smlouvy či stanov, jsou-li měněny.“ 

 Vyjmut seznam rozhodnutí, která vyžadují formu veřejné listiny, a nahrazen novým, 
s rozdělením na rozhodnutí týkající se akciové společnosti a rozhodnutí týkající se 
společnosti s ručení omezeným 

 Změny v čl. 5 



 odkaz na ustanovení § 125 obch. zák. nahrazen odkazem na ustanovení § 190 ZOK, § 187 
obch. zák. nahrazen § 421 ZOK 

 za poslední větu doplněn odkaz na § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 
 Změny příloh 

 Příloha č. 1  
– v návrhu usnesení v rámečku odstraněn text „jako příslušný orgán jediného 

akcionáře/společníka společnosti“ 
- odstraněn text „Dále navrhuji, aby statutární město Chomutov vydalo v této věci 

písemné rozhodnutí jediného akcionáře/společníka1 ve znění, které je přílohou této 
žádosti.“ 

- mezi slova „předseda představenstva/jednatel“ vloženo za lomítko „statutární ředitel“ 

 Příloha č. 2 
– v návrhu obou usnesení v rámečku odstraněn text „jako příslušný orgán jediného 

akcionáře/společníka společnosti“ 
- odstraněn text „Dále navrhuji, aby statutární město Chomutov vydalo v této věci 

písemné rozhodnutí jediného akcionáře/společníka1 ve znění, které je přílohou této 
žádosti.“ 

- mezi slova „předseda představenstva/jednatel“ vloženo za lomítko „statutární ředitel“ 

 Příloha č. 3 – ve vzoru usnesení odstraněn text „jako příslušný orgán jediného 
akcionáře/společníka společnosti“ 

 Příloha č. 4 – ve vzoru usnesení odstraněn text „jako příslušný orgán jediného 
akcionáře/společníka společnosti“ 

 odstraněna příloha č. 5 



SMĚRNICE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 
k rozhodování o obchodních společnostech 

 
 

1. Předmět úpravy 
 
Tato směrnice vysvětluje kompetence rady statutárního města Chomutova ve vztahu k obchodním 
společnostem, jejichž je statutární město Chomutov společníkem/akcionářem, a postup při rozhodování 
o těchto obchodních společnostech. 

 

2. Výklad pojmů 
 
Pro účely této metodiky se rozumí 
a) městem statutární město Chomutov, 
b) RSMCH rada statutárního města Chomutova 
c) ZSMCH zastupitelstvo statutárního města Chomutova 
d) orgánem města zastupitelstvo statutárního města Chomutova, případně rada statutárního města 

Chomutova, dle jejich kompetencí vymezených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
e) společností akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, jejímž je statutární město 

Chomutov společníkem/akcionářem 
f) společníkem společník nebo akcionář obchodní společnosti 

 

3. Rozdělení kompetencí mezi orgány společnosti 
 

Orgány společnosti s ručením omezeným jsou valná hromada, jednatelé a dozorčí rada. 
Orgány akciové společnosti jsou  

- v dualistickém systému: valná hromada, představenstvo a dozorčí rada 
- v monistickém systému: valná hromada, statutární ředitel a správní rada 

 
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje pouze o zcela zásadních otázkách, které 
jsou vyjmenované v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“), a to pro 
společnost s ručením omezeným v § 190 a pro akciovou společnost v § 421 (tato ustanovení jsou 
citována níže). Ostatní záležitosti patří do působnosti jiných orgánů společnosti, zejména 
jednatelů/představenstva/statutárního ředitele.  
Má-li společnost jediného společníka, NEKONÁ SE VALNÁ HROMADA a působnost valné hromady 
vykonává tento společník (tzn. rozhoduje sám). 
 
Obchodní vedení společnosti je v kompetenci statutárního orgánu, kterým je jednatel nebo 
představenstvo/statutární ředitel. 
 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, obdobné postavení má též správní rada. 
 
Protože město nikdy není jednatelem či členem představenstva společnosti, ale je vždy pouze 
společníkem (ať již jediným, nebo jedním z několika), znamená to, že město bude rozhodovat pouze o 
záležitostech, které patří do kompetence valné hromady. Jiné věci jsou čistě záležitostí obchodního 
vedení společnosti a budou o nich rozhodovat jednatelé, představenstvo či statutární ředitel. 
 
Společnost s ručením omezeným - kompetence valné hromady - § 190 ZOK: 
 
„(2) Do působnosti valné hromady patří  



 a)  rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, určí-li tak společenská smlouva nebo zákon, 
nedochází-li k ní na základě zákona,  

 b)  rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o 
možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění 
vkladové povinnosti,  

 c)  volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena,  
 d)  volba a odvolání likvidátora, určí-li tak společenská smlouva,  
 e)  schvalování udělení a odvolání prokury, ledaže společenská smlouva určí jinak,  
 f)  rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, určí-li tak společenská smlouva,  
 g)  schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení 

stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních 
zdrojů a úhrady ztrát,  

 h)  rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a 
družstev stanoví jinak,  

 i)  schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti,  

 j)  schválení smlouvy o tichém společenství,  
 k)  schválení finanční asistence,  
 l)  rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,  
m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem,  
 n)  rozhodování o změně druhu kmenového listu,  
 o)  další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo 

společenská smlouva.  
(3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do 
působnosti jiného orgánu společnosti.“ 
 
Akciová společnost – kompetence valné hromady - § 421 ZOK 
 
„(2) Do působnosti valné hromady náleží 

a)  rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení 
základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě 
jiných právních skutečností, 

b)  rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení 
základního kapitálu, 

c)  rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splacení emisního kursu, 

d)  rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
e)  volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že 

tato působnost náleží dozorčí radě, 
f)  volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s 

výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, 
g)  schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 

vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, 
h)  rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 
i)  rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování 

na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na 
evropském regulovaném trhu, 

j)  rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 
k)  jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy, 
l)  schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 



m)  schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti, 

n)  rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, 
o)  schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, 
p)  další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 

 (3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento 
zákon nebo stanovy.“ 

 

4. Město jako jediný společník  
 
4.1. TEORETICKÁ ČÁST 

 
Má-li společnost jediného společníka, NEKONÁ SE VALNÁ HROMADA a působnost valné hromady 
vykonává tento společník.  
 
Pro rozhodnutí jediného společníka není stanovena povinná písemná forma, ale vyžaduje-li zákon, aby 
rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí 
jediného společníka formu veřejné listiny.  
 
Jestliže je jediným společníkem město, bude rozhodnutí přijato způsobem stanoveným zákonem o 
obcích, tedy usnesením příslušného orgánu města. 
 
Pozn.: Nejde o rozhodování orgánu města jako valné hromady, takže se postup při rozhodování nebude 
řídit ustanoveními ZOK o svolávání a průběhu valné hromady, ale ustanoveními zákona o obcích, která 
upravují rozhodování orgánů obce. 
 
Příslušným orgánem města je obvykle RSMCH, když podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích je radě 
obce vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti. 
 
Podle §84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích však je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o založení nebo 
rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy 
a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách.  
 
Proto v případě, že má na základě rozhodnutí jediného společníka dojít ke změně zřizovací listiny, 
společenské smlouvy, zakládací smlouvy, stanov, nebo ke zrušení společnosti, je k platnosti takového 
rozhodnutí nutné nejen schválení v RSMCH, ale též schválení v ZSMCH. 
 
4.2. POSTUP RSMCH PŘI VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA 
 
4.2.1  Projednávání záležitostí společností, které mají být řešeny rozhodnutím jediného společníka, 

budou zařazovány vždy na začátek jednání RSMCH. 
4.2.2  Na toto jednání bude servisem pro zastupitelstvo odeslána  samostatná pozvánka ( v termínech 

pro odeslání materiálů k jednání RSMCH dle jednacího řádu RSMCH). 
4.2.3 Podkladem pro jednání SMCH jako jediného společníka bude zejména předložená žádost příslušné 

společnosti. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 této směrnice, v případě dle bodu 4.2.6 pak 
v příloze č. 2 této směrnice. Podrobnosti pro přípravu podkladů pro jednání RSMCH, vč. termínů 
předání, upravuje jednací řád rady města.  

4.2.4 Po projednání žádosti přijme RSMCH usnesení ve věcech obchodních společností. Tato usnesení 
budou evidována pod samostatnou číselnou řadou ve formátu: 



            O/01/2012 – kdy písmeno O určuje, že se jedná o rozhodnutí ve věci obchodní společnosti, první 
číslo za lomítkem označuje pořadové číslo tohoto usnesení v příslušném roce a druhé číslo za 
lomítkem je označením roku vydání usnesení. Vzor usnesení je uveden v příloze č. 3 této 
směrnice. 

4.2.5 S usneseními RSMCH ve věcech obchodních společností bude nakládáno stejně jako s usneseními 
RSMCH v jiných věcech a ověření zápisu, evidence usnesení, archivace apod. bude prováděna 
pokud možno odděleně od ostatních dokumentů  

4.2.6  Jestliže se jedná o změnu zřizovací listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, stanov, nebo o 
zrušení společnosti, rozhodne o této záležitosti nejdříve RSMCH a zároveň doporučí ZSMCH 
rozhodnout obdobně. Vzor usnesení je uveden v příloze č. 4 této směrnice. Dále bude 
postupováno podle směrnice ZSMCH k rozhodování o obchodních společnostech. 

4.2.7  Usnesení RSMCH, a to i záporného charakteru („neschvaluje“), předá servis pro zastupitelstvo 
prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu v jednom vyhotovení předsedovi 
představenstva/statutárnímu řediteli/jednateli společnosti. V případě, že nebude přijato žádné 
usnesení, servis pro zastupitelstvo pouze vyrozumí příslušnou společnost. 

4.2.8 Vyžaduje-li rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny, přijme jej RSMCH před notářem. 
Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny společenské smlouvy či stanov, jsou-li 
měněny. 
a) U společnosti s ručením omezeným vyžadují formu veřejné listiny zejména následující 
rozhodnutí (dle ustanovení § 172 ZOK): 

 - rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, 
 - rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, 
 - rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,  
  - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. 
 - rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku 

b) U akciové společnosti vyžadují formu veřejné listiny zejména následující rozhodnutí (dle 
ustanovení § 416 ZOK): 

 - rozhodnutí o změně stanov, 
 - rozhodnutí, jehož důsledkem se mění stanovy, 
 - rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál 
 - rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 

splacení emisního kursu 
  - rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů 
  - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací 
  - rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku 
 - rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v 
předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, 

 - rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku 
 
 
 
Příloha č. 1 – VZOR: Žádost o rozhodnutí statutárního města Chomutova jako jediného 

akcionáře/společníka společnosti 
Příloha č. 2 – VZOR: Žádost o rozhodnutí statutárního města Chomutova jako jediného 

akcionáře/společníka společnosti pro případy dle bodu 4.2.6 
Příloha č. 3 – VZOR: Usnesení RSMCH 
Příloha č. 4 – VZOR: Usnesení RSMCH pro případy dle bodu 4.2.6 
 

 



5. Město jako jeden z více společníků 
 
V případě, že společnost má více společníků, rozhoduje o otázkách uvedených v § 190 a § 421 ZOK valná 
hromada společnosti.  
 
Město je v takovém případě jedním ze společníků a na valné hromadě jej zastupuje zastupitelstvem 
delegovaný zástupce (§ 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích).  
 

6. Závěrečná ustanovení 
 
Tato směrnice byla schválena usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 053/13 ze dne 
25. 2. 2013 a aktualizována usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 351/13 ze dne 7. 10. 2013 
a usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 182/14 ze dne 26. 5. 2014. 
 
 
 
 
 
V Chomutově dne ........................ 
 
 
 
 
 
 
..................................................... ..................................................... 
       Mgr. Jan Mareš, primátor       Ing. Jan Řehák, náměstek primátora 
 



Příloha č. 1 
 

Žádost 
 

o rozhodnutí statutárního města Chomutova jako jediného akcionáře/společníka1 společnosti 
……………………………. 

 
 

ve věci:   ………………………………………… 
 
 
Navrhuji, aby Rada statutárního města Chomutova, jako příslušný orgán jediného akcionáře/společníka1 
společnosti, přijala následující usnesení: 
 
 

Rada statutárního města Chomutova  
 
s c h v a l u j e 
 
......... společnosti .................................., jejímž je Statutární město Chomutov jediným 
akcionářem/společníkem1 

 
 
 
Odůvodnění: 
.............. 
 
 
 
 
V Chomutově dne  ………………….. 
 
 ..............................…………………  

předseda představenstva/statutární ředitel/jednatel1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
ponechte pouze správný termín 

 
 
 



Příloha č. 2 
 

Žádost 
 

o rozhodnutí statutárního města Chomutova jako jediného akcionáře/společníka1 společnosti 
……………………………. 

 
ve věci:   ………………………………………… 
 
Navrhuji, aby Rada statutárního města Chomutova, jako příslušný orgán jediného akcionáře/společníka1 
společnosti, přijala následující usnesení: 
 
 

Rada statutárního města Chomutova 
 
s c h v a l u j e 
 
......... společnosti .................................., jejímž je Statutární město Chomutov jediným 
akcionářem/společníkem1 
 
a doporučuje zastupitelstvu 
 
schválit ............................ společnosti .................................., jejímž je Statutární město Chomutov 
jediným akcionářem/společníkem1 

 
a dále, aby Zastupitelstvo statutárního města Chomutova přijalo následující usnesení: 
 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova  
 
s c h v a l u j e 
 
......... společnosti .................................., jejímž je Statutární město Chomutov jediným 
akcionářem/společníkem1 

 
 
 
Odůvodnění: 
.............. 
 
 
 
 
 
V Chomutově dne  ………………….. 
       
      
 ..............................…………………  

předseda představenstva/statutární ředitel/jednatel1 

 
1
ponechte pouze správný termín 

 



Příloha č. 3 
 
USNESENÍ 
ze schůze Rady statutárního města Chomutova, jako příslušného orgánu jediného akcionáře/společníka1 
společnosti ……………………….která se konala dne …………….. od … v zasedací místnosti č. ... v budově staré 
radnice na náměstí 1. máje v Chomutově. 

 
 
 
 
Usnesení RaMěst č. O/…/2012 z …………… 
 
Rada statutárního města Chomutova 
 
s c h v a l u j e 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1
ponechte pouze správný termín



 

Příloha č. 4 
 
 
USNESENÍ 
ze schůze Rady statutárního města Chomutova, jako příslušného orgánu jediného akcionáře/společníka1 
společnosti ……………………….která se konala dne …………….. od … v zasedací místnosti č. ... v budově staré 
radnice na náměstí 1. máje v Chomutově. 

 
 
 
 
 
Usnesení RaMěst č. O/…/2012 z …………… 
 
Rada statutárního města Chomutova 
 
s c h v a l u j e 
 
………………………………………………………………………… 
 
a 
doporučuje zastupitelstvu 
 
schválit ......... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
ponechte pouze správný termín 


