
 

 

 

OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE  

A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU 

dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), v platném znění  

 

Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti 

byl dne 28. 6. 2021 doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné 

hromady Společnosti k návrhu usnesení č. 2. Rozhodnutí o změně stanov. 

 

Znění odůvodnění protinávrhu a protinávrh akcionáře k návrhu usnesení č. 2: 

 

Protinávrh akcionáře k návrhu představenstva na změnu stanov společnosti 

 

Vážení, 

 

pozvánkou ze dne 20. května 2021 mi bylo oznámeno, že dne 30. června 2021 se bude konat valná 

hromada společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 

Ostrava. 

Navrhovaným usnesením č. 2 má být schválena změna stanov společnosti, a to ve znění, jež tvoří 

Přílohu č. 1 pozvánky na valnou hromadu. 

Od data odeslání pozvánky do dnešního dne však vešlo v širší známost usnesení Nejvyššího soudu 

sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 z 12. května 2021, jež se dotýká způsobu zápisu předmětu podnikání 

akciové společnosti ve stanovách společnosti, a to tak, že stanovy musí mj. obsahovat také 

tzv. „Obory činnosti“ náležící do živnosti volné a uvedené v Příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., 

živnostenský zákon, v platném znění. 

Jelikož návrh změn stanov tuto nejnovější judikaturu Nejvyššího soudu nereflektuje, využívám 

svého práva dle ust. § 361 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném 

znění, a k návrhu usnesení č. 2 (Změna stanov společnosti) podávám protinávrh v následujícím 

znění: 

Souhlasím s návrhem představenstva na změnu stanov společnosti v celém rozsahu a nad rámec 

navrhovaných změn navrhuji úpravu článku 5. bodu 21., a to tak, aby bod 21. po přijetí tohoto 

protinávrhu nově zněl: 

21.  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

Obory činnosti: 

 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 

 Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků  

 Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 

 Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení  

 Výroba strojů a zařízení 

 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 

 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
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 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

 Velkoobchod a maloobchod 

 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 

 Ubytovací služby  

 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 

hostingové a související činnosti a webové portály 

 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 

 Pronájem a půjčování věcí movitých 

 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

 Projektování elektrických zařízení 

 Testování, měření, analýzy a kontroly 

 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

 Poskytování technických služeb 

 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné 

mechaniky, optických přístrojů a měřidel 

 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené  

 

V ostatním se s návrhem představenstva zcela ztotožňuji a nemám zájem na něm nic měnit. 

 

Dne 28. 6. 2021 

Akcionář společnosti 

 

 

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře: 

Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém návrhu, který je uveden v pozvánce na valnou 

hromadu, změnu a doplnění stanov v souladu s novelou zákona o obchodních korporacích. V době 

přípravy návrhu stanov a pozvánky na valnou hromadu rozhodnutí Nejvyššího soudu nebylo 

známo, avšak Společnost jej zcela respektuje a s protinávrhem akcionáře souhlasí. 

        

Dne 28. 6. 2021 

 

                       

                                 

                          představenstvo společnosti 

                     Veolia Energie ČR, a.s. 

 


