Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1
k rukám zastupitelů hl. m. Prahy
odesláno datovou schránkou
V Praze, dne 6. ledna 2016

Věc: Výzva k ukončení nezákonné praxe změn stanov pražských obchodních společností a přijetí
opatření k uplatňování pravomocí Zastupitelstva hl. m. Prahy ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé hlavního města Prahy,
dovolujeme si Vás upozornit na, dle našeho přesvědčení, nezákonnou praxi při spravování obchodních společností
ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen „HMP“).
Podle našich zjištění je HMP 100% vlastníkem celkem osmi obchodních společností, jež mají všechny bez výjimky
formu akciových společností (dále jen „pražské obchodní společnosti“). Všem těmto společnostem byly
v posledních letech měněny stanovy. Změny stanov však byly, podle našeho názoru, prováděny bez potřebného
schválení Zastupitelstvem HMP, a tedy v rozporu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen
„Zákon o HMP“).
Podle § 59 odst. 2 písm. i) Zákona o HMP je zastupitelstvu mimo jiné vyhrazeno:
„Rozhodovat o účasti v mezinárodním sdružení s územními samosprávnými celky jiných států a o spolupráci s
jinými kraji a obcemi, zakládat, zřizovat, kontrolovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení
bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy,
zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti hlavního města Prahy v již založených nebo
zřízených právnických osobách“.
Zastupitelstvo HMP je tak jediný orgán, který je oprávněn rozhodnout o založení nebo zrušení právnické osoby,
resp. o schválení jejích zakládacích dokumentů. Podle našeho názoru je však potřeba pod pojem „schvalování“
zakladatelských dokumentů nutné subsumovat logicky též i jakoukoli jejich změnu. Obdobný názor zastává i
Ministerstvo vnitra ČR, stejně jako dostupná komentářová literatura.
Namísto Zastupitelstva HMP však změny stanov pražských obchodních společností v praxi vždy provádí pouze
Rada HMP. Podle § 68 odst. 2 písm. h) zákona o HMP plní rada ve společnostech, kde je HMP jediným akcionářem
nebo jediným společníkem, funkci valné hromady. Valná hromada obchodní společnosti je orgán, který je u
obchodních společností vlastněných soukromoprávními subjekty oprávněn měnit zakladatelské dokumenty (u
akciových společností jsou jimi stanovy, srov. § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích). V případě pražských obchodních společností je však nutné počítat i s veřejnoprávní úpravou
v zákoně o HMP.
Podle § 68 odst. 2 písm. g) zákona o HMP je Radě HMP zároveň vyhrazeno plnit úkoly zakladatele nebo zřizovatele
vůči právnickým osobám založeným Zastupitelstvem HMP v případě, že nejsou vyhrazeny Zastupitelstvu HMP.
Logickým výkladem zákona o HMP je třeba dospět k tomu, že právě změna stanov akciových společností, kde je
HMP jediným akcionářem, je právě ten úkol, který Rada HMP není oprávněna provádět bez rozhodnutí
Zastupitelstva HMP.1
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Zde lze odkázat např. na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2007, sp. zn. 29 Cdo 507/2007.

Na základě našich zjištění je však Rada HMP jediným orgánem, který reálně schvaluje změny všech osmi pražských
obchodních společností, ve kterých vykonává funkci valné hromady. Všechny tyto změny jsou proto, dle našeho
názoru, v rozporu se zákonem o HMP, a tedy od počátku neplatné.
Posledním ilustrativním příkladem byla změna stanov Operátora Opencard a. s., kterou svým usnesením dne 15.
12. 2015 schválila Rada HMP2.
Vzhledem k výše uvedeným faktům zastáváme názor, že při změně stanov pražských obchodních společností
dochází dlouhodobě k obcházení Zákona o HMP, a že Zastupitelstvo HMP nevykonává své zákonné pravomoci ve
smyslu Zákona o HMP. Změny stanov pražských obchodních společností tak nejsou pod žádoucí demokratickou
kontrolou ze strany zastupitelů ani širší veřejnosti, jelikož nejsou projednávány a schvalovány na veřejném plénu
Zastupitelstva HMP, ale pouze v rámci neveřejného jednání na Radě HMP.
Vyzýváme Vás tímto, abyste jako členové Zastupitelstva HMP iniciovali jednání zastupitelstva na toto téma a
zasadili se o dodržování Zákona o HMP při změně stanov pražských obchodních společností, a to nejlépe tak, že
pověříte Radu HMP, aby každou navrhovanou změnu stanov pražských obchodních společností předložila
Zastupitelstvu HMP ke schválení.
Zároveň Vás vyzýváme k tomu, abyste se zasadili o uvedení stanov všech akciových společností, kterých se
nezákonný postup změny stanov týkal, do souladu se Zákonem o HMP.
Na závěr si Vás dovolujeme požádat o odpověď, zda a jak s našimi zjištěními naložíte.
S úctou a přáním úspěšného roku 2016.

Martin Kameník
předseda Oživení, o. s.
tel: 776 230 779,
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