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Default assett:  

 

The basic model assumes the existence of two entities - a trust (trusteeship in the picture above) and 

an operating company. 

1. TRUST 

1.1 TRUST as an LLC 

Firstly, a trust will be established. The trust will be in the form of a limited liability company 

(společnost s ručením omezeným, abbr. S.R.O.). All consumers become its shareholders.  

We have also reviewed the legal options for setting up LLC similarly as joint stock companies, which 

could simplify its operation (see 1.3). However, these cannot be recommended. 

It is also possible the municipality creates the trust and transfers it´s shares to consumers later (see 

2.1). 

A cooperative (see 1.2) may be a member of the trust. It depends on situation, it is not obligatory. 

Costs: Minimum costs for establishing a SRO in total CZK 2,000 (writing a notarial record of founding 

a SRO) + CZK 1,000 (writing a notarial record of a certificate for registration) + CZK 300 (remuneration 

for registration) + CZK 100 (extract from the Criminal Register) ) + CZK 30 (signature on the agreement 

with the location of the registered office) + CZK 100 (extract from the Land Register) = CZK 3,530 for 

the case of a simple SRO with one partner and executive. A notary is usually also a VAT payer (21% 
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VAT rate). In addition to the necessary costs of setting up a SRO, it is also necessary to add a registered 

capital, which must amount to at least CZK 1, and of course also a fee for registration in register of 

companies of CZK 1,000. Our experience shows that costs are usually around 12,000. – 15,000. CZK. 

Registered capital: The law sets the minimum amount of registered capital at CZK 1 (also the 

minimum deposit if the registered capital is not repaid by the time of registering in the Commercial 

register). The law requires repayment of at least 30% of cash deposits and 100% of non-cash deposits 

in the moment of acceptance by the Commercial Register. 

Liability: The shareholders of the limited liability company are liable for the company's liabilities 

jointly and severally up to the amount of their outstanding deposits, according to the state recorded 

in the Commercial Register at the time when they were invited by the creditor to perform. Thus, if the 

shareholders fully pay amount of the registered capital, they are not liable for the debts of the 

company.  

Taxes: An exemption from income tax for the sale of the share is applicable after 5 years. 

1.2 TRUST as a cooperative 

We have prepared a model with trust in the form of a cooperative, but the cooperative is not 

appropriate in cases in that it is wished to take into account the amount of investment of individual 

associates. Reason: Each (1) member has one (1) vote. 

1.3 TRUST as an LLC with common certificates (cannot be recommended) 

We thought of possibility of a limited liability company to issue so-called common certificates 

representing a share on the company. The common certificate is a security (to order) and the 

ownership right to it is transferred by endorsement or contract (concluded in any form, even verbally) 

and it´s handover to the acquirer at the moment of handing over. In addition, the effectiveness of the 

transfer of the common certificate to the company also requires notification of the change in the 

person of the shareholder and the submission of the certificate to the trust. After the trust proves the 

change in the person of the shareholder, the trust has to change the list of shareholders. Until the 

new shareholder submits his common certificate to the company, he is not going to be considered a 

shareholder. In that case he exposes himself to risks such as not inviting the general meeting or not 

addressing the proposal for a decision per rollam.  

Trading with common certificates is limited because § 134 par. 4 of act no. 90/2012 Coll., on 

Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act), prohibits a public offer or 

admission to trading on European regulated markets or other public markets. But the common 

certificate can be issued only with a share, which transferability is not restricted or 

conditional. According to needs of the trust, it may be transferred only to certain consumers. 

If a share in LLC was defined as a share that may be acquired by a certain person (e.g. a resident 

of a municipality or an apartment block), it would be understood as a restriction on the 

transferability of the share and therefore the common certificate could not be issued for such 

share. Therefore, common certificates can´t be used for securing CSOP. 
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1.4 TRUST as a joint – stock company 

A joint- stock company is allowed to issue stocks registered on name. These don´t underline the 

central evidence secured by Central Securities Depository Prague (CDCP). Each stock represents a 

share on the company. The stock registered on name is a security (to order) and the ownership right 

to it is transferred by endorsement or contract (concluded in any form, even verbally, in our case 

meaning the written contract of investment). It can be limited for specific group of possible acquirers 

and fall under a permission of trust´s body (director, board, ..) or the transferability is possible by its 

handover to the acquirer at the moment of handing over. The transferability of shares is usually easier 

and faster than the sale of a stake in a limited liability company. 

The statute of a joint stock company must include conditions, under which the trust´s body may 

refuse to agree on the transfer.  

Registered capital: The law sets the minimum amount of registered capital at CZK 2,000,000. 

For the establishment of a joint-stock company, the law requires the repayment of 30% of the nominal 

or book value of the subscribed shares and any share premium in the moment od acceptance by the 

corporate register, and the repayment period may be determined by the Articles of Association.  

Liability: The shareholders of a joint stock company are not liable for company's debts. 

Taxes: Tax advantage of a joint stock company over LLC  - an exemption from income tax for the sale 

of the share is applicable after 3 years. 

2. Relationships within CSOP 

2.1  Trust found by the municipality 

One of possible scenarios: In the very beginning, the trust will be established by a single person who 

will be the sole partner – in our current case most likely the municipality of Litoměřice.  

Other possibility: The municipality and consumers establish the trust.  

The purpose of the trust stated in the memorandum of association will be creating a CSOP, providing 

environmental, economic or social community benefits to its shareholders or to the local areas where 

it operates, rather than financial profits, establishment of an operating company running PVP, 

management of the investment for realization of the plant and it´s development , etc. 

The trust (1), sole shareholder of the trust (2) and individual consumer (3) willing to take part in the 

Renewable Energy Community will enter into a contract on future investment agreement. The 

contract on future investment agreement shall be a tripartite contract governing mutual rights and 

obligations. The investment agreement obliges the consumers to provide a certain financial amount 

to the trust if a certain (sufficient) number of consumers join the trust within a specified period of time 

– and therefore sufficient funds are guaranteed to carry out the project. The trust on the other hand 

will be obliged to establish an operating company and, under the condition of a sufficient number of 

consumers, to get a bank loan for realization of the power plant and to secure building of the power 

plant.  
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If a specified number of consumers do not join the trust within the specified period of time (we 

propose few months from the time of concluding the investment contract), the contract on future 

investment agreement ceases to exist. The contract is a tool for the protection of all parties involved, 

since in the event that the realization of a particular project proves impossible at the beginning, there 

will be no obligation for the parties involved. Otherwise, it is hard to imagine any consumer would like 

to take part in an uncertain project. 

The contract on future investment agreement will therefore include (besides other things): 

− obligation of the consumer to transfer the specified financial amount to the trust if a sufficient 

number of consumers join the trust within the specified time period, 

− obligation of the trust to establish an operating company, get a bank loan and to arrange 

building of a power plant if a sufficient number of consumers join the trust within the specified 

time period, 

− a preliminary contract on a future contract to transfer one or more shares or stocks registered 

on name (1.4) to the consumer after the requirements of the investment contract are met,  

and 

− the primary purpose of the trust, which is to provide environmental, economic and social 

community benefits for its shareholders or for the local areas where it operates. 

After creating the operating company, the parties conclude an investment agreement setting up 

clear rules on the consumer´s investment.  

Once the terms of the investment agreement are met, an operating company in the form of a limited 

liability company will be established. The partner of this company will be the trust with the share of 

at least 51 %, and potential strategic investors interested in participating in the project. One strategic 

investor is entitled to own a maximum share of 33 % (and with other strategic investor/investors they 

are entitled to own a maximum share of 49 %). The operating company is the subject getting a bank 

loan for the construction of the power plant. This company will also own the power plant and have 

the electricity production license. 

As already mentioned, this model assumes a new power plant construction. However, it can be used 

even in the case of an existing plant. In such situation, existing company owning the plant would 

represent the operating company in which the trust buy shares. 

It follows from the information above, that the described pilot model is in compliance with the 

requirements of REC listed in Article 2 Par. 16 of the RED II Directive. Firstly, the trust representing the 

REC is based on open and voluntary participation, is autonomous, and is effectively controlled by 

shareholders that are located in the proximity of the renewable energy projects that are owned and 

developed by the trust. Secondly, the shareholders of the trust are only natural persons, SME´s or 

local authorities, including municipalities (this will be secured in the basic document). And finally, the 

principal purpose of the trust is to provide environmental, economic or social community benefits to 

its shareholders or to the local areas where it operates, rather than financial profits. 
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According to the article 22 RED II directive, member states are obliged to implement certain measures 

regarding the REC to their national legislation. The Czech Republic has not fulfilled this obligation yet. 

Yet, the upcoming amendment to the Energy Act and related Acts is expected to be passed soon. 

3. Operating company 

It is designed as a limited liability company for all model variants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MODEL: TRUST as an LLC (S.R.O.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutárním orgánem jednatelé:  

Může být zastoupena každá skupina 

společníků Trusteeship 

provozuje a řídí RE-plant 

společnost vede seznam společníků, 

zakladatelskou listinu aktualizuje jednou za 

čas; tím se optimalizují náklady na změnu 

zakladatelské listiny vynakládané kvůli 

povinnému uvedení všech společníků 

v obchodním rejstříku 

je nutné přesně formulovat účel a současně 

lze upravit v zakladatelské listině oprávnění 

změnit ji vyjma určitých ustanovení (např. 

účel definovat jako neměnný) 

Družstvo může a nemusí být jediným společníkem v 

Trusteeship. Jiným společníkem se může stát územně 

samosprávný celek nebo malé a střední podniky 

v souladu se směrnicí REC II. 

úzce držená společnost s 

ručením omezeným 

 

Jednatel má na starosti management 

podnikání. Pokud má společnost více 

vedoucích pracovníků, kteří netvoří kolektivní 

orgán, rozhodnutí o managementu podnikání 

společnosti vyžaduje souhlas většiny z nich, 

není-li stanoveno jinak v zakladatelské 

smlouvě.  

Provozní 

společnost  

(S.R.O.) 

Trusteeship (S.R.O.) 
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4.1 Statutes of the trust (S.R.O.) 

 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Tato společenská smlouva upravuje právní poměry společnosti, zejména její účel, základní 

organizaci společnosti, práva a povinnosti společníků, vymezení orgánů společnosti a 

stanovení jejich pravomocí a pravidla hospodaření společnosti. 

2 Obchodní firma 

2.1 Firma společnosti zní: [Správcovská společnost s.r.o.]  

3 Sídlo 

3.1 Sídlo společnosti je v obci: [obec] 

4 Účel a poslání společnosti 
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4.1 Společnost je založena za účelem naplňování společného zájmu všech společníků, kterým je 

zajištění financování a realizace výrobny energie z obnovitelných zdrojů [specifikace výrobny 

energie z obnovitelných zdrojů, plánovaný instalovaný výkon a umístění]. Společnost usiluje o 

to, aby široká veřejnost začala aktivně spolupracovat na decentralizaci energetiky, využití 

obnovitelných zdrojů energie a na konceptech a praktických řešeních, které budou vést 

k vyrovnání sociálních rozdílů, posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů 

při využívání energie. 

4.2 Posláním společnosti je vytvářet alternativní možnosti investování ve vztahu k převládajícím 

trendům při využití obnovitelných zdrojů energie, zejména zpřístupnit široké veřejnosti 

možnost podílet se na realizaci opatření vedoucích k využití obnovitelných zdrojů energie. 

4.3 V rámci společného zájmu má společnost na zřeteli zejména zájmy koncových zákazníků na 

výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a podílu na decentralizaci výroby a dále správu 

kapitálové účasti koncových zákazníků na realizaci výrobny. Společnost bude dále 

reprezentovat zájmy svých společníků při založení, vzniku  a fungování  Provozní společnosti 

s.r.o., která bude zajišťovat provoz výrobny v souladu s účelem a posláním společnosti.  

4.4 Společnost spolu s Provozní společností s.r.o. představuje společenství pro obnovitelné zdroje 

ve smyslu čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 

2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

4.5 Pro naplnění účelu a poslání společnosti se společníci dohodli na tom, že společnost zajistí 

financování výrobny energie z obnovitelného zdroje z vkladů jednotlivých společníků a z úvěru, 

který si společnost zajistí u finanční instituce.  

4.6 Posláním společnosti je dále sdílet ve svém rámci energii z obnovitelných zdrojů, která je 

vyrobena výrobními jednotkami vlastněnými touto společností / Provozní společnosti s.r.o.….. 

Přitom však musí společnost zachovat práva a povinnosti členů Společnosti jako společenství 

pro obnovitelné zdroje a zákazníků. 

5 Předmět podnikání 

5.1 Předmětem podnikání společnosti je: 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

6 Společníci  

6.1 Společníky společnosti jsou:  

6.1.1 [jméno zakladatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště],  

6.1.2 [jméno zakladatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště], 
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6.1.3 [jméno zakladatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště]  

6.1.4 …. 

7 Základní kapitál 

7.1 Výše základního kapitálu společnosti je: [částka základního kapitálu] Kč. 

7.2 Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní.  

7.3 Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem  

7.3.1 společníka …………. ve výši [výše vkladu zakladatele] Kč, který představuje podíl ve výši 

xy%. 

7.3.2 společníka …………. ve výši [výše vkladu zakladatele] Kč, který představuje podíl ve výši 

xy%. 

7.3.3 společníka …………. ve výši [výše vkladu zakladatele] Kč, který představuje podíl ve výši 

xy%. 

 

7.4 Společníci se zavazují splnit svou vkladovou povinnost nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu 

této smlouvy. 

7.5 Správou vkladu je společníky pověřen: [jméno a příjmení], nar. [datum narození], bydliště 

[adresa bydliště]. 

8 Práva a povinnosti společníků 

8.1 Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti v rámci 

působnosti valné hromady společnosti. 

8.2 Společník se zavazuje zdržet se každého jednání, které by společnost mohlo poškodit.  

8.3 Společník může vlastnit víc základních podílů.  

8.4 Společníkem společnosti může být vzhledem k požadavkům směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných 

zdrojů, jen fyzická osoba nebo subjekt zaštiťující fyzické osoby jako koncové zákazníky, malý a 

střední podnik ve smyslu Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. 5. 2003, v platném znění, nebo 

obec. 
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8.5 Společník je povinen oznámit společnosti veškeré změny týkající se údajů k jeho osobě 

zapisovaných v obchodním rejstříku a v seznamu společníků (jméno, příjmení, rodné číslo a 

adresu trvalého pobytu). 

8.6 Podíl každého společníka společnosti lze rozdělit pouze se souhlasem valné hromady, s jehož 

vyslovením musí souhlasit alespoň nadpoloviční většina hlasů všech společníků.   

8.7 Společníci mají právo požadovat od jednatele společnosti informace o záležitostech týkajících 

se společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje. 

8.8 Pokud není stanoveno jinak, je podíl společníků ve společnosti převoditelný na jiného 

společníka nebo třetí osobu se souhlasem valné hromady. Převod podílu se provádí písemnou 

smlouvou s úředně ověřenými podpisy. Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem 

doručení účinné smlouvy o převodu podílu společnosti. 

8.9 Společník smí ze společnosti vystoupit pouze tehdy, pokud: 

8.9.1 valná hromada rozhodne o prodloužení trvání společnosti a společník hlasoval na 

této valné hromadě proti; 

8.9.2 valná hromada přijme rozhodnutí, které dle společníka mění převažující povahu 

podnikání a aktivit nebo účelu společnosti, a společník hlasoval proti rozhodnutí nebo 

je později napadl; 

8.9.3 to umožňuje platný právní řád. 

8.10 Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje zvlášť závažným 

způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně 

upozorněn. 

8.10.1 Zvlášť závažným porušením je jednání v rozporu s účelem a cíly společnosti, 

opakovaná neomluvená neúčast na valných hromadách (alespoň třikrát po sobě), 

neúčast na rozhodování per rollam. 

8.10.2 Po ukončení účasti vyloučeného společníka připadne Společnosti případný 

vypořádací podíl vyloučeného společníka. Společnost s tímto podílem naloží obdobně 

čl. 8.9 této smlouvy.  

8.11 Zemře-li společník, jeho podíl přechází na dědice.  

9 Orgány společnosti 

9.1 Orgány společnosti jsou: 

9.1.1 valná hromada společnosti; 
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9.1.2 jednatelé společnosti. 

10 Valná hromada 

10.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

10.2 Do působnosti valné hromady patří: 

10.2.1 rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě 

zákona, vyjma čl. 4 společenské smlouvy, který je neměnný; 

10.2.2 volba a odvolávání jednatelů společnosti; 

10.2.3 udělení a odvolání prokury; 

10.2.4 rozhodování o zrušení společnosti s likvidací včetně volby a odvolávání likvidátora 

společnosti; 

10.2.5 schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem 

i mezitímní účetní závěrky; 

10.2.6 rozhodování o rozdělení zisku a úhrady ztrát; 

10.2.7 rozhodování o změnách výše základního kapitálu společnosti; 

10.2.8 rozhodování o právních jednáních, jejichž hodnota přesahuje částku 250 000 Kč; 

10.2.9 rozhodování o vstupu na nový trh s elektřinou, a to jak přímo, tak prostřednictvím 

agregace; 

10.2.10 rozhodování o uzavření úvěrové smlouvy, prostřednictvím které dojde k financování 

výrobny energie;  

10.2.11 další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato smlouva. 

10.3 Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti 

jiných orgánů společnosti. 

10.4 Valná hromada má nejvyšší kontrolní pravomoc. Za tímto účelem si může vyžádat od 

kteréhokoliv jednatele či zaměstnance společnosti předložení zprávy o činnosti společnosti 

nebo zodpovězení konkrétních dotazů. Zároveň může na svém nejbližším zasedání změnit 

kterékoliv rozhodnutí přijaté jednatelem; k přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje souhlas 

alespoň 2/3 hlasů všech společníků.  
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10.5 Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně jednou za účetní rok. Valná hromada, která 

schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne 

předcházejícího účetního období. 

10.6 Valnou hromadu svolávají jednatelé. Jde-li o řešení otázek spadajících do oblasti jejich 

kompetencí, které vyžadují rozhodnutí valné hromady, může být valná hromada svolána 

kterýmkoliv z jednatelů nebo společníky, jejichž podíly ve společnosti dosahují v součtu 

alespoň 27 % účasti na základním kapitálu společnosti. Termín a program valné hromady je 

nutno oznámit společníkům nejméně patnáct dnů před jejím konáním, přičemž písemná 

pozvánka není nutná. 

10.7 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň jednu 

polovinu hlasů všech společníků. Každý ze společníků má 1 hlas na každou 1 Kč svého vkladu. 

10.8 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě, 

pokud není zákonem nebo touto smlouvou vyžadován vyšší počet hlasů. Při posuzování 

schopnosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou 

vykonávat hlasovací právo. 

10.9 K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 

hlasů všech společníků.  

10.10 K přijetí rozhodnutí, v jehož důsledku se mění společenská smlouva společnosti, se vyžaduje 

souhlas alespoň 2/3 hlasů všech společníků. 

10.11 K přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti a o schválení právních jednání, 

jejichž hodnota přesahuje částku 250 000 Kč, se vyžaduje souhlas všech společníků. 

10.12 K přijetí rozhodnutí o uzavření úvěrové smlouvy, prostřednictvím které dojde k financování 

výrobny energie, se vyžaduje souhlas všech společníků. 

10.13 K přijetí strategicky důležitých rozhodnutí, zejména o změně předmětu podnikání společnosti 

a o volbě nebo odvolání jednatelů společnosti, se vyžaduje souhlas všech společníků. 

10.14 Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, 

která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh usnesení společníkům k 

vyjádření v patnáctidenní lhůtě od data doručení návrhu. Nevyjádří-li se společník ve 

stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem nesouhlasí. Při hlasování o takto 

předložených návrzích se většina počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. 

10.15 Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu mohou být 

uskutečněny i s využitím technických prostředků (Skype a obdobné služby), které umožňují 

ověření totožnosti společníka včetně určení jeho podílu, se kterým je spojeno hlasovací právo, 

a výsledek hlasování společníka. Podmínky hlasování nebo rozhodování určí jednatel a uvede 

je v pozvánce na valnou hromadu nebo návrhu rozhodnutí.  
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10.16 Pokud má společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné 

hromady vykonává tento jediný společník.  

11 Jednatelé a způsob jednání za společnost 

11.1 Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má [počet jednatelů] jednatelů. 

11.2 Podepisování za společnost se děje tak, že k předepsané nebo předtištěné obchodní firmě 

společnosti připojí jednatel/é svůj podpis. 

11.3 Jednatel vykonává svoji funkci s péčí řádného hospodáře. V rámci své působnosti jednatel 

zejména vykonává obchodní vedení společnosti, informuje společníky o záležitostech týkajících 

se společnosti a navrhuje opatření nezbytná k dalšímu vedení společnosti, svolává valnou 

hromadu společnosti, zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, 

vede seznam společníků a vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele stanovená obecně 

závaznými právními předpisy. 

11.4 Způsob jednání jednatelů za společnost se určuje takto: [způsob jednání jednatelů (každý 

samostatně, nebo společně)]. 

11.5 Společníci určují za jednatele:  

11.5.1 [jméno jednatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště …. 

11.5.2 [jméno zakladatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště …. 

11.5.3 …. 

11.6 Jednatele volí a odvolává valná hromada.  

12 Hospodaření společnosti 

12.1 Společnost je vlastníkem veškerých peněžitých i nepeněžitých prostředků převedených na ni 

společníky a majetku nabytého v průběhu její podnikatelské činnosti nebo jinak během jejího 

trvání. 

12.2 Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 

13 Ostatní skutečnosti 

13.1 Záležitosti výslovně neupravené touto listinou se řídí zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
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4.2 Statutes of the operating company (S.R.O.) 

 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Tato společenská smlouva upravuje právní poměry společnosti, zejména její účel, základní 

organizaci společnosti, práva a povinnosti společníků, vymezení orgánů společnosti a 

stanovení jejich pravomocí a pravidla hospodaření společnosti. 

2 Obchodní firma 

2.1 Firma společnosti zní: [Provozní společnost s.r.o.]  

3 Sídlo 

3.1 Sídlo společnosti je v obci: [obec] 

4 Účel a poslání společnosti 

4.1 Společnost je založena primárně za účelem poskytovat environmentální, ekonomické a sociální 

výhody svým společníkům nebo oblastem, kde působí. Realizace zisku není základním účelem 

vzniku společnosti a může vzniknout jako druhotný efekt. 

4.2 Účelem společnosti je zajištění naplňování společného zájmu všech společníků, kterým je 

zajištění financování a provozu výrobny energie z obnovitelných zdrojů [specifikace výrobny 

energie z obnovitelných zdrojů, plánovaný instalovaný výkon a umístění] tak, aby ve výrobně 

vyrobená elektřina byla převážně spotřebována společností, resp. jejími společníky a případné 

přebytky byly prodány za co nejvýhodnějších podmínek. Případný zisk společnosti slouží ke 

splacení bankovního úvěru. 

4.3 Společnost usiluje o to, aby široká veřejnost začala aktivně spolupracovat na decentralizaci 

energetiky, využití obnovitelných zdrojů energie a na konceptech a praktických řešeních, které 

budou vést k posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů při využívání 

energie. 
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4.4 Posláním společnosti je zajistit výrobu, spotřebu, skladování a prodej energie z obnovitelných 

zdrojů, přičemž je oprávněna zajistit uvedené potřeby i prostřednictvím smluv o nákupu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

4.5 Posláním společnosti je dále sdílet ve svém rámci energii z obnovitelných zdrojů, která je 

vyrobena výrobními jednotkami vlastněnými touto společností / Správcovskou společností 

s.r.o.….. Přitom však musí společnost zachovat práva a povinnosti členů Společnosti jako 

společenství pro obnovitelné zdroje a zákazníků. 

4.6 Společnost spolu se Správcovskou společností s.r.o. představuje společenství pro obnovitelné 

zdroje ve smyslu čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. 

prosince 2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

5 Předmět podnikání 

5.1 Předmětem podnikání společnosti je: 

•  výroba elektřiny  

6 Společníci  

6.1 Společníky společnosti jsou:  

6.1.1 Správcovská společnost s.r.o., IČO ……………., sídlo …………….., registrovaná u Krajského 

soudu ………….. 

6.1.2 [jméno zakladatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště],  

6.1.3 [firma zakladatele], IČO [identifikační číslo], sídlo [adresa sídla], zapsaná u [označení 

zápisu v obchodním rejstříku] 

6.1.4 [jméno zakladatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště]  

6.1.5 …. 

7 Základní kapitál 

7.1 Výše základního kapitálu společnosti je: [částka základního kapitálu] Kč. 

7.2 Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní.  

7.3 Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem  
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7.3.1 společníka …………. ve výši [výše vkladu zakladatele] Kč, který představuje podíl ve výši 

xy%. 

7.3.2 společníka …………. ve výši [výše vkladu zakladatele] Kč, který představuje podíl ve výši 

xy%. 

7.3.3 společníka …………. ve výši [výše vkladu zakladatele] Kč, který představuje podíl ve výši 

xy%. 

7.3.4 …. 

7.4 Společníci se zavazují splnit svou vkladovou povinnost nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu 

této smlouvy. 

7.5 Správou vkladu je společníky pověřen: [jméno a příjmení], nar. [datum narození], bydliště 

[adresa bydliště]. 

8 Práva a povinnosti společníků 

8.1 Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti v rámci 

působnosti valné hromady společnosti. 

8.2 Společník se zavazuje zdržet se každého jednání, které by společnost mohlo poškodit.  

8.3 Společník se zavazuje chránit a rozvíjet majetek společnosti a veškerou svojí činností přispívat 

k rozvoji a prosperitě společnosti. 

8.4 Společník může vlastnit víc základních podílů. Velikost všech podílů jednoho společníka, který 

není ani fyzickou osobou ani nesplňuje kritéria malého nebo středního podniku a není ani obcí 

(dále jen „strategický investor“), nemůže přesáhnout 33 % všech podílů na společnosti. Podíl 

všech společníků – strategických investorů – nesmí přesáhnout 49% všech podílů na 

společnosti. 

8.5 Společníkem společnosti může být vzhledem k požadavkům směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných 

zdrojů, jen fyzická osoba, malý a střední podnikatel nebo obec. 

8.6 Společník je povinen oznámit společnosti veškeré změny týkající se údajů k jeho osobě 

zapisovaných v obchodním rejstříku a v seznamu společníků (jméno, příjmení, rodné číslo a 

adresu trvalého pobytu). 

8.7 Podíl každého společníka společnosti lze rozdělit pouze se souhlasem valné hromady, s jehož 

vyslovením musí souhlasit alespoň nadpoloviční většina hlasů všech společníků.   
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8.8 Společníci se dohodli, že podíl Správcovské společnosti s.r.o. na této společnosti nesmí 

klesnout pod 51%. Jakékoli jednání, které by ve svém důsledku vedlo k prolomení pravidla dle 

tohoto ustanovení je vůči společnosti neúčinné. 

8.9 Společníci mají právo požadovat od jednatele společnosti informace o záležitostech týkajících 

se společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje. 

8.10 Pokud není stanoveno jinak, je podíl společníků ve společnosti převoditelný na jiného 

společníka nebo třetí osobu se souhlasem valné hromady. Souhlas valné hromady se 

nevyžaduje, má-li společnost dva společníky a podíl se převádí na druhého společníka, nebo 

má-li společnost pouze jednoho společníka a podíl se převádí na třetí osobu. Převod podílu se 

provádí písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. Účinky převodu podílu nastávají 

vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu společnosti. 

8.11 Dojde-li k ukončení účasti společníka ve společnosti a není-li osoby, na kterou společník 

převádí svůj podíl, prodá společnost tento podíl Provozní společnosti s.r.o., která jej drží do 

doby, než podíl koupí jiná osoba. K tomuto podílu mají ostatní společníci předkupní právo. 

8.12 Za účelem převodu, zrušení či zpětného odkupu bude podíl oceněn. 

9 Orgány společnosti 

9.1 Orgány společnosti jsou: 

9.1.1 valná hromada společnosti; 

9.1.2 jednatelé společnosti. 

10 Valná hromada 

10.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

10.2 Do působnosti valné hromady patří: 

10.2.1 rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě 

zákona; 

10.2.2 volba a odvolávání jednatelů společnosti; 

10.2.3 udělení a odvolání prokury; 

10.2.4 rozhodování o zrušení společnosti s likvidací včetně volby a odvolávání likvidátora 

společnosti; 
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10.2.5 schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem 

i mezitímní účetní závěrky; 

10.2.6 rozhodování o rozdělení zisku a úhrady ztrát; 

10.2.7 rozhodování o změnách výše základního kapitálu společnosti; 

10.2.8 rozhodování o právních jednáních, jejichž hodnota přesahuje částku 250 000 Kč; 

10.2.9 rozhodování o uzavření úvěrové smlouvy, prostřednictvím které dojde k financování 

výrobny energie;  

10.2.10 další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato smlouva. 

10.3 Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti 

jiných orgánů společnosti. 

10.4 Valná hromada má nejvyšší kontrolní pravomoc. Za tímto účelem si může vyžádat od 

kteréhokoliv jednatele či zaměstnance společnosti předložení zprávy o činnosti společnosti 

nebo zodpovězení konkrétních dotazů. Zároveň může na svém nejbližším zasedání změnit 

kterékoliv rozhodnutí přijaté jednatelem; k přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje souhlas 

alespoň 2/3 hlasů všech společníků.  

10.5 Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně jednou za účetní rok. Valná hromada, která 

schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne 

předcházejícího účetního období. 

10.6 Valnou hromadu svolávají jednatelé. Jde-li o řešení otázek spadajících do oblasti jejich 

kompetencí, které vyžadují rozhodnutí valné hromady, může být valná hromada svolána 

kterýmkoliv z jednatelů nebo společníky, jejichž podíly ve společnosti dosahují v součtu 

alespoň 27 % účasti na základním kapitálu společnosti. Termín a program valné hromady je 

nutno oznámit společníkům nejméně patnáct dnů před jejím konáním, přičemž písemná 

pozvánka není nutná. 

10.7 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň jednu 

polovinu hlasů všech společníků. Každý ze společníků má 1 hlas na každou 1 Kč svého vkladu. 

10.8 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě, 

pokud není zákonem nebo touto smlouvou vyžadován vyšší počet hlasů. Při posuzování 

schopnosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou 

vykonávat hlasovací právo. 

10.9 K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 

hlasů všech společníků.  
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10.10 K přijetí rozhodnutí, v jehož důsledku se mění společenská smlouva společnosti, se vyžaduje 

souhlas alespoň 2/3 hlasů všech společníků. 

10.11 K přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti a o schválení právních jednání, 

jejichž hodnota přesahuje částku 250 000 Kč, se vyžaduje souhlas všech společníků. 

10.12 K přijetí rozhodnutí o uzavření úvěrové smlouvy, prostřednictvím které dojde k financování 

výrobny energie, se vyžaduje souhlas všech společníků. 

10.13 Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, 

která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh usnesení společníkům k 

vyjádření v patnáctidenní lhůtě od data doručení návrhu. Nevyjádří-li se společník ve 

stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem nesouhlasí. Při hlasování o takto 

předložených návrzích se většina počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. 

10.14 Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu mohou být 

uskutečněny i s využitím technických prostředků (Skype a obdobné služby), které umožňují 

ověření totožnosti společníka včetně určení jeho podílu, se kterým je spojeno hlasovací právo, 

a výsledek hlasování společníka. Podmínky hlasování nebo rozhodování určí jednatel a uvede 

je v pozvánce na valnou hromadu nebo návrhu rozhodnutí.  

10.15 Pokud má společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné 

hromady vykonává tento jediný společník.  

11 Jednatelé a způsob jednání za společnost 

11.1 Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má [počet jednatelů] jednatelů. 

11.2 Podepisování za společnost se děje tak, že k předepsané nebo předtištěné obchodní firmě 

společnosti připojí jednatel/é svůj podpis. 

11.3 Jednatel vykonává svoji funkci s péčí řádného hospodáře. V rámci své působnosti jednatel 

zejména vykonává obchodní vedení společnosti, informuje společníky o záležitostech týkajících 

se společnosti a navrhuje opatření nezbytná k dalšímu vedení společnosti, svolává valnou 

hromadu společnosti, zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, 

vede seznam společníků a vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele stanovená obecně 

závaznými právními předpisy. 

11.4 Způsob jednání jednatelů za společnost se určuje takto: [způsob jednání jednatelů (každý 

samostatně, nebo společně)]. 

11.5 Společníci určují za jednatele:  

11.5.1 [jméno jednatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště …. 
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11.5.2 [jméno zakladatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště …. 

11.5.3 …. 

12 Strategický investor 

12.1 Strategickým investorem se rozumí osoba definovaná v čl. 8.4 této smlouvy jako osoba, která 

není ani fyzickou osobou ani nesplňuje kritéria malého nebo středního podniku a není ani obcí. 

13 Hospodaření společnosti 

13.1 Společnost je vlastníkem veškerých peněžitých i nepeněžitých prostředků převedených na ni 

společníky a majetku nabytého v průběhu její podnikatelské činnosti nebo jinak během jejího 

trvání. 

13.2 Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 

14 Ostatní skutečnosti 

14.1 Záležitosti výslovně neupravené touto listinou se řídí zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 



 

 

 

 

 

4.3  Investment Agreement 

 

SMLOUVA O SPRÁVĚ INVESTICE 

uzavřená podle § 1721 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi 

 

 

Trust ………………………………… 

IČO: …………… 

se sídlem …………………………………………………… 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………, oddíl ……, vložka ……… 

zastoupena ………………………, ………………… 

(na straně druhé jako „správce“) 

a 

Jméno Příjmení 

nar. dne ……………… 

trvale bytem ……………………………………………… 

bankovní spojení ………………………………/…………… 

(na straně třetí jako „investor“) 

 

Preambule 

Investor je fyzickou osobou, která má zájem investovat finanční prostředky do oblasti výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie a tuto investici získat v dohledné době zpět včetně přiměřeného zisku. 

Správce má zájem za úplatu spravovat investici investora, a to především ke splnění své vkladové 

povinnosti vážící se k podílu správce ve společnosti vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů energie.  

Předmět smlouvy 

I.1 Investor je členem správce a svěřuje touto smlouvou správci do jeho správy finanční prostředky 

dle článku II. za účelem jejich zhodnocení v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

způsobem a v mezích stanovených touto smlouvou. 

I.2 Správce na základě této smlouvy za úplatu spravuje finanční prostředky investora způsobem a 

v mezích stanovených touto smlouvou. 
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Investice investora 

II.1 Investor na základě této smlouvy svěřuje do správy správci finanční prostředky ve výši 

……………………… Kč za účelem, aby byly spravovány v souladu s touto smlouvou a nejpozději do 

……… let od uzavření této smlouvy vráceny investorovi zpět postupem dle článku V. této smlouvy 

(dále jen „investice“). 

II.2 Správce využije investici investora v plném rozsahu ke splnění vkladové povinnosti dle odst. III.3 

této smlouvy. 

Založení a vznik společnosti 

III.1 Správce je povinen do …… měsíců ode dne uzavření této smlouvy založit spolu s městem / obcí 

……………..jako společník společnost s ručením omezeným s předmětem činnosti výroba elektřiny 

(dále jen „společnost“) a podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. 

III.2 Společenská smlouva společnosti bude obsahovat náležitosti a úpravu stanovenou v příloze č. 1 

této smlouvy. Společenská smlouva společnosti může obsahovat i další ustanovení neupravená 

v příloze č. 1 této smlouvy, pokud nebudou v rozporu s cíli a smyslem ustanovení uvedených 

v příloze č. 1 této smlouvy. 

III.3 Vkladovou povinnost splní správce coby společník společnosti splacením v penězích v částce 

vyjadřující součet investice investora a investic všech dalších investorů, se kterými uzavřel správce 

smlouvu obdobnou této smlouvě ke dni založení společnosti. 

Výroba elektřiny ve výrobně společnosti 

IV.1 Správce zajistí, aby společnost požádala do …… měsíců ode dne jejího vzniku o připojení výrobny 

identifikované v příloze č. 2 této smlouvy k distribuční soustavě a aby zajistila také další nezbytná 

povolení a souhlasy pro uvedení takové výrobny do provozu. 

IV.2 Správce zajistí v případě, že společnost nebude mít dostatek finančních prostředků pro uvedení 

výrobny identifikované v příloze č. 2 této smlouvy do provozu, aby společnost využila 

k financování uvedení takové výrobny do provozu bankovní úvěr za na trhu běžných podmínek 

(dále jen „bankovní úvěr“). Správce zajistí za tímto účelem, aby společnost oslovila nejméně tři 

banky se žádostí o nabídku bankovního úvěru. 

IV.3 Správce zajistí, aby společnost požádala do …… měsíců ode dne jejího vzniku o vydání rozhodnutí 

o udělení licence společnosti na výrobu elektřiny ve výrobně identifikované v příloze č. 2 této 

smlouvy a předala Energetickému regulačnímu úřadu veškeré nezbytné podklady pro udělení 

takové licence. 

Správa investice 

V.1 Správce se zavazuje spravovat investici investora s péčí řádného hospodáře s ohledem na finanční 

a jiné zájmy investora, které mu jsou známy nebo mu známy být mají.  

V.2 Správce může se společností uzavřít smlouvu pouze s předchozím souhlasem investora. Správce 

se zavazuje zajistit, že společnost nezajistí ani neutvrdí dluhy správce ani se nestane 

spoludlužníkem ve vztahu k dluhům správce. 

V.3 Pokud se správce dozví, že správce nebo jím pověřená osoba výkonem práv společníka ve 

společnosti se dostal do střetu zájmů se zájmem společnosti či zájmem investora, bezodkladně o 
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této skutečnosti informuje investora a sdělí mu, jaká přijal opatření k zamezení tohoto střetu 

zájmů v činnosti společnosti. 

V.4 Správce dále zajistí, aby příjmy společnosti získané v souvislosti s výrobou elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie byly po odečtení smluvených splátek a poplatků plynoucí ze vztahu 

z bankovního úvěru vynaloženy na nezbytné provozní náklady spojené s touto činností 

společnosti. Za nezbytné provozní náklady jsou považovány zejména náklady na správu a servis 

výrobny elektřiny, její opravy a údržbu, nájemné či pachtovné za pozemky či jiné poplatky za 

zřízení nezbytných služebností k provozu výrobny, náklady na účetní, právní a jiné poradenské 

služby. Za provozní náklady se nepovažuje odměna jednatele společnosti. 

V.5 Veškerý zisk společnosti bude rozhodnutím jediného společníka určen k vyplacení podílu na zisku 

jediného společníka společnosti za podmínky, že společnost již nebude evidovat žádné peněžité 

povinnosti plynoucí jí z bankovního úvěru. Zisk společnosti nebude v žádném případě využit na 

odměnu za výkon funkce jednatele společnosti. 

V.6 Správce je oprávněn z vyplaceného podílu na zisku dle odst.V.5 srazit 10 % coby odměnu za svou 

činnost. Zbývající část vyplaceného podílu na zisku správce vyplatí investorovi na shora uvedený 

účet v poměru podle výše jeho investice k celkové výši vkladové povinnosti dle odst. III.3 (dále jen 

„účast investora“), a to do …… dnů ode dne vyplacení podílu na zisku na účet správce. 

Další ujednání spojená s podílem ve společnosti 

VI.1 Správci se zakazuje podíl družstva na společnosti jakkoli zatěžovat, rozdělovat či zcizovat bez 

předchozího písemného souhlasu všech investorů, kteří se na splnění vkladové povinnost dle 

odst. III.1 podíleli. 

VI.2 Ustanovení odst. IV.1 se nepoužije v následujících případech: 

a) zastavení podílu jediného společníka společnosti v nezbytném rozsahu k zajištění plnění 

povinností společnosti z bankovního úvěru dle odst. IV.2. 

b) rozdělení a následný převod rozděleného podílu na jinou osobu za podmínku, že podíl 

správce ve společnosti neklesne pod 51 %. V takovém případě je správce povinen vyplatit 

investorovi veškerá peněžitá plnění získaná v souvislosti s převodem takového rozděleného 

podílu dle účasti investora. 

VI.3 Správce je povinen bezodkladně informovat investora o termínu konání valných hromad 

společnosti a o jejich programu, jakož i o přijatých rozhodnutí valné hromady společnosti nebo 

přijatých rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti. 

VI.4 Správce je povinen na žádost investora předat investorovi do …… týdnů opis nebo výpis údajů 

vedených v seznamu společníků společnosti, které se týkají správce. 

VI.5 Správce je povinen na žádost investora předat investorovi do …… týdnů informace o společnosti 

či doklady týkající se společnosti, pokud se investor zaváže zachovávat ve vztahu k těmto 

informacím a dokladům ke stejnému závazku mlčenlivosti, jaká zavazuje v tomto ohledu správce. 

Správce je povinen tyto informace či doklady poskytnout i v případě, pokud je nemá k dispozici, 

avšak jejich předložení může jako společník vyžádat od jednatele společnosti. 

VI.6 V případě zániku společnosti s likvidací vyplatí správce investorovi do …… dnů od vyplacení podílu 

na likvidačním zůstatku správci likvidátorem částku získanou z vyplaceného podílu na likvidačním 

zůstatku dle účasti investora. 
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Trvání smlouvy 

VII.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce dvou let, přičemž délka jejího trvání je v případě 

uvedení výrobny společnosti do provozu prodloužena o celou dobu trvání výkonu licencované 

činnosti v takové výrobně. 

VII.2 Investor může od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) správce nezajistí zápis společnosti do obchodního rejstříku do 3 měsíců od uzavření této 

smlouvy; 

b) společnost vstoupí do likvidace anebo je na ní prohlášen úpadek; 

c) …  

VII.3 Správce může od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) investor je v prodlení s převodem investice do správy správce delší 3 měsíců; 

b) … 

VII.4 V případě, že je smlouva ukončena postupem podle odst. VI.2, vrátí správce investorovi investici 

v rozsahu částky po odečtení dosud vyplacených částek danému investorovi postupem dle odst. 

V.4 této smlouvy.  
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4.4  Management contract   

 

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE 

uzavřená v souladu s ust. § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,  

mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

Správcovská společnost s.r.o. 

se sídlem ….. 

IČ: ….  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …., oddíl …., vložka …. 

jejímž jménem jedná …., jednatelka 

 

dále jen „Společnost“ na straně jedné 

 

a 

 

….  

nar. …. 

bytem …. 

 

dále jen „Jednatel“ na straně druhé 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Jednatel byl zvolen do funkce na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne ….. 

2. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze vzájemného vztahu 

Společnosti a Jednatele. 

 II. 

 Povinnosti jednatele  

1. Jednatel se zavazuje funkci jednatele Společnosti vykonávat osobně, řádně, svědomitě a řídit se 

platným právem ČR, touto smlouvou a společenskou smlouvou Společnosti, jakož i zásadami a 

pokyny společníků Společnosti, pokud neodporují právním předpisům a společenské smlouvě 

Společnosti. Jednatel se zavazuje zejména mít při realizaci obchodního vedení Společnosti na 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpxa4tfmrygs4y
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paměti účel, za kterým byla Společnost založena a který představuje primární motiv pro obchodní 

vedení. 

2. Jednatel se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako jednatel Společnosti za Společnost 

jednat se třetími osobami a bude Společnost svými právními úkony zavazovat v rozsahu zapsaném 

v obchodním rejstříku, tj. jednat a podepisovat jménem Společnosti samostatně. 

3. Obchodní vedení Společnosti vykonává Jednatel spolu s dalším jednatelem Společnosti.  

4. Povinností Jednatele je společně s dalším jednatelem Společnosti: 

a) zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví Společnosti, které předepisují právní předpisy; 

b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i 

mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti a spolu 

s řádnou účetní závěrkou i zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku; 

c) informovat společníky na valné hromadě o záležitostech Společnosti;  

d) předkládat valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje Společnosti a návrhy hlavních 

směrů hospodářské politiky Společnosti a prostředků k dosažení těchto cílů. 

5. Jednatel je povinen:  

a) vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí; 

b) vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby Společnost neutrpěla jakoukoliv 

majetkovou či nemajetkovou újmu; 

c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 

osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu; 

d) realizovat obchodní vedení v souladu s plánem rozvoje Společnosti schváleným valnou 

hromadou na běžný rok, případně příslušné strategické období; 

e) řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, a to za předpokladu, že 

jsou v souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou Společnosti a vnitřními předpisy 

Společnosti.  

6. V případě, že Jednatel poruší povinnost péče řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, 

který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho 

Jednatel Společnosti v penězích. Jednatel je rovněž povinen uhradit Společnosti případnou újmu, 

která v důsledku jeho jednání vznikla.  

III. 

Povinnosti společnosti 

1. Společnost se zavazuje poskytovat Jednateli takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v 

souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou a vnitřními předpisy Společnosti. 

2. Společnost se zavazuje, že poskytne Jednateli veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho 

funkce. 

IV. 

Odměna za výkon funkce jednatele 

1. Za řádný výkon funkce jednatele v souladu s touto smlouvou se Společnost zavazuje platit Jednateli 

odměnu ve výši …..,,- Kč hrubého měsíčně. Tato měsíční odměna je splatná do 10. dne následujícího 
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kalendářního měsíce, a bude Jednateli vyplácena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Jednatele, který pro tento účel Jednatel sdělí Společnosti. 

2. Společnost se zavazuje odvádět za Jednatele zálohy na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění a 

odvod na státní politiku zaměstnanosti, a to ve výši, termínech a způsobem stanoveným 

příslušnými právními předpisy. Za tímto účelem je Společnost oprávněna strhávat Jednateli 

odpovídající částky z jeho odměn dle této smlouvy. 

3. Mimo odměnu uvedenou v tomto článku Jednateli nepřísluší žádné zvláštní odměny či výhody člena 

orgánu obchodní korporace ve smyslu § 60 zákona o obchodních korporacích. 

V. 

Zákaz konkurence 

 

1. Jednatel nesmí bez svolení všech společníků ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích: 

a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani 

zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;  

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem 

činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern; 

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo 

jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo 

podnikání. 

2. V případě porušení zákazu konkurence dle odst. 1 tohoto článku je Společnost oprávněna 

požadovat, aby Jednatel vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo 

převedl tomu odpovídající práva na Společnost. Tím není dotčeno právo Společnosti na náhradu 

škody. 

VI. 

Trvání smlouvy  

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude Jednatel zastávat funkci jednatele Společnosti. 

2. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost 

nevhodná. Jednatel je povinen oznámit odstoupení z funkce valné hromadě Společnosti těmito 

způsoby: 

a) osobně při zasedání valné hromady Společnosti; v takovém případě bude odstoupení Jednatele 

zaznamenáno v zápisu ze zasedání valné hromady; 

b) mimo zasedání valné hromady písemně na adresu sídla Společnosti; písemné odstoupení 

z funkce musí být Společnosti prokazatelně doručeno. 

Funkce Jednatele končí uplynutím jednoho měsíce od oznámení o odstoupení z funkce dle 

předchozí věty.  

VII. 

Oddělitelnost ustanovení 

Je nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení 

této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dohodou 
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bezodkladně po takovémto případném zjištění nahradit neplatné ustanovení novým ustanovením 

platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu neplatného ustanovení a nebude 

představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné strany na úkor či ve prospěch strany 

druhé. Strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení této smlouvy tak, aby 

nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění stran naplněny výše uvedené předpoklady. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. K její platnosti a účinnosti je třeba schválení valnou 

hromadou. 

2. Účinnost této smlouvy končí okamžikem odvolání jednatele valnou hromadou, nebo okamžikem 

ukončení výkonu funkce jednatele jiným způsobem s výjimkou článku VI. odstavce 2. Žádná smluvní 

strana není oprávněna vypovědět tuto smlouvu po dobu výkonu funkce Jednatele. 

3. Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny jen písemnou formou. 

4. Právní poměry smluvního vztahu se řídí českým právním řádem, a to komplexně zákonem č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem v případech, které zákon o obchodních korporacích neupravuje.  

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden stejnopis 

obdrží Společnost a jeden stejnopis Jednatel. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

……………………. 
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5.1  Statutes of the Cooperative 

 

STANOVY DRUŽSTVA 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Firma a sídlo družstva 

1) Firma družstva: Družstvo ..................... 

2) Sídlo družstva: ……. (město) 

Základní ustanovení 

1) Družstvo vzniká dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku vedeného .... 

2) Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou / ……………. 

3) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem naplňování společného 

zájmu všech svých členů, kterým je zajištění financování a provozu výrobny energie z obnovitelných 

zdrojů [specifikace výrobny energie z obnovitelných zdrojů, plánovaný instalovaný výkon a umístění] 

tak, aby ve výrobně vyrobená elektřina byla převážně spotřebována členy družstva a případné 

přebytky byly prodány za co nejvýhodnějších podmínek.  

Účel a poslání družstva 

a) Družstvo je založeno za účelem naplňování společného zájmu všech svých členů, kterým je 

zajištění financování a realizace výrobny energie z obnovitelných zdrojů [specifikace výrobny 

energie z obnovitelných zdrojů, plánovaný instalovaný výkon a umístění]. Družstvo usiluje o to, 

aby široká veřejnost začala aktivně spolupracovat na decentralizaci energetiky, využití 

obnovitelných zdrojů energie a na konceptech a praktických řešeních, které budou vést 

k vyrovnání sociálních rozdílů,  posílení  trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů 

při využívání energie. 

b) Posláním družstva je vytvářet alternativní možnosti investování ve vztahu k převládajícím 

trendům při využití obnovitelných zdrojů energie, zejména zpřístupnit široké veřejnosti možnost 

podílet se na realizaci opatření vedoucích k využití obnovitelných zdrojů energie. 

c) V rámci společného zájmu má družstvo na zřeteli zejména zájmy koncových zákazníků na výrobě 

elektřiny z obnovitelných zdrojů a podílu na decentralizaci výroby a dále správu kapitálové účasti 

koncových zákazníků na realizaci výrobny z obnovitelných zdrojů energie a jejím využití. 

Primárním zájmem družstva je zajištění sociálních aspektů a rozvoj sociální sounáležitosti členů 

družstva.  
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d) Družstvo představuje společenství pro obnovitelné zdroje ve smyslu čl. 22 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů. 

 

Činnost družstva 

1) Postupy při provozování obnovitelných zdrojů energie i spotřebě energie v nich vyrobené a práva i 

povinnosti členů s tím spojené určují tyto stanovy.  

2) Organizaci závodu družstva, jako souboru hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání 

provozovaného družstvem podle těchto stanov, stanoví svým rozhodnutím představenstvo.  

3) O vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních vztahů osob zaměstnaných v družstvu rozhoduje 

představenstvo.  

4) Družstvo se může zavazovat ve vztazích k jiným osobám jen v rozsahu nezbytném k řádnému výkonu 

činností, které jsou předmětem jeho podnikání a v souladu s účelem, ke kterému bylo založeno, 

vymezeným těmito stanovami.   

5) O způsobu použití zisku nebo o způsobu úhrady ztráty rozhoduje členská schůze vždy při schvalování 

řádné účetní závěrky. Družstvo je povinno použít dosažený zisk především k úhradě případné ztráty 

minulých let. Případná ztráta se hradí podle rozhodnutí členské schůze ze zisku příštích let, popřípadě z 

ostatních zdrojů družstva.  

Právní postavení družstva 

1) Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 

2) Členové družstva neručí za závazky družstva. 

3) Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. 

Družstvo však musí mít stále nejméně tři (3) členy, pokud se jedná o fyzické osoby, nebo nejméně dva 

(2) členy, jsou-li tyto osobami právnickými. 

Základní kapitál 

1) Zapisovaný základní kapitál družstva činí ........... Kč, slovy: .......................................... korun českých. 

2) Souhrn základních členských vkladů zakládajících i přistoupivších členů družstva tvoří základní kapitál 

družstva. 

3) Zapisovaný základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit usnesením členské schůze, schváleným 

nadpoloviční většinou všech členů družstva. Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč. 

 Základní členský vklad 

1) Základní členský vklad členů činí ................ Kč, slovy: .................... korun českých 

2) Základní členský vklad musí být, v souladu s usnesením ustavující členské schůze, zakladateli splacen 

do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze. 
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3) Nově přijatý člen je povinen splatit základní členský vklad do 15 (patnácti) dnů ode dne přijetí za 

člena, jinak členství nevznikne. 

Další členský vklad 

1) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. 

Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého 

vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. 

Další majetková účast na činnosti družstva 

1) Člen družstva se může podílet na činnosti družstva další majetkovou účastí. Člen družstva se zavazuje 

plnit další majetkovou účast po celou dobu splácení úvěru na FVE …., tj. do ………….. 

2) Tyto stanovy určují, že podmínky další majetkové účasti, její výši, způsob a lhůty splácení určí členská 

schůze ve směrnici družstva, která bude doručena všem členům družstva. 

3) O další majetkové účasti musí být uzavřená samostatná dohoda. 

4) Skončí-li členství za trvání družstva a nedohodne-li se družstvo s bývalým členem jinak, vznikne 

bývalému členovi nárok na vrácení části další majetkové účasti ve výši osmdesáti procent z již splacené 

hodnoty majetkové účasti ve lhůtě 3 (tří) let od zániku členství. Je-li bývalý člen zároveň nájemcem 

předmětné bytové či nebytové jednotky, neskončí tato lhůta před skončením nájmu a vyklizením bytu a 

jeho předáním pronajímateli. 

5) Člen je oprávněn vystoupit z družstva a skončit s plněním další majetkové účasti před splacením úvěru 

pouze za předpokladu, že svá práva a povinnosti postoupí v plném rozsahu jiné fyzické či právnické 

osobě. 

6) Stane-li se dědic členských práv a povinností zemřelého člena sám členem družstva, přechází na něho 

i další majetková účast zemřelého člena. 

7) Členská schůze družstva může upravit podmínky další majetkové účasti odchylně od ustanovení 

předchozích bodů článku X. stanov. 

ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 

Vznik členství 

1) Členem družstva se může stát pouze osoba, která splňuje tyto podmínky: 

a) …. 

2) Při založení družstva jsou základní členské vklady splatné způsobem určeným ustavující schůzí 

družstva do 15 dnů ode dne jejího konání.  

3) Po vzniku družstva lze základní členský vklad splatit jen na účet družstva vedený bankou. Základní 

členský vklad je splatný dnem doručení členské přihlášky družstvu.  

4) Členství vzniká po splnění podmínek podle zákona a těchto stanov při založení družstva dnem vzniku 

družstva a za trvání družstva přijetím za člena členskou schůzí na základě písemné členské přihlášky, 

převodem členství nebo způsobem podle ustanovení článku xy těchto stanov.  

5) Podkladem pro přijetí za člena je písemná členská přihláška obsahující výslovné prohlášení osoby 

žádající o přijetí, že se k členství přihlašuje podle stanov a výslovné prohlášení o převzetí vkladové 

povinnosti k základnímu členskému vkladu. Písemná přihláška uchazeče o členství musí obsahovat: 
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a) firmu družstva 

b) označení, že jde o přihlášku do družstva, 

c) označení uchazeče o členství, tj. jméno, příjmení, datum narození a bydliště nebo obchodní 

firmu, sídlo a IČ osoby, 

d) vymezení družstevního podílu uchazeče, 

e) doklad o splnění podmínek pro členství dle čl. xy … těchto stanov, 

f) datum sepsání přihlášky, 

g) podpis uchazeče. 

6) Členská přihláška se podává ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení členské přihlášky s vyznačením 

dne vzniku členství je družstvo povinno členu vydat po jeho přijetí. Není-li rozhodnuto o přijetí za 

člena do jednoho měsíce od doručení členské přihlášky družstvu, je družstvo povinno vše, co bylo 

uchazečem o členství na základě jeho členské přihlášky splaceno, vrátit. 

7) Za trvání družstva vzniká členství v družstvu: 

a) dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí za člena, a to na základě písemné přihlášky uchazeče o 

členství. Členství vzniká nejdříve až zaplacením základního členského vkladu. 

b) převodem družstevního podílu, 

c) přechodem družstevního podílu. 

8) Členství vzniká na dobu neurčitou / ……………. 

9) Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. 

Družstevní podíl 

Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen může 

mít pouze 1 družstevní podíl. 

Převod družstevního podílu 

1) Družstevní podíl může člen převést písemnou dohodou na jiného člena družstva. Dohoda o 

převodu družstevního podílu na jiného člena družstva podléhá souhlasu členské schůze.  V případě 

převodu družstevního podílu na jiného člena družstva se rozhodnutím členské schůze o schválení 

dohody o převodu družstevního podílu člen družstva stává nabyvatelem dalšího družstevního 

podílu. Družstevní podíly člena družstva splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. 

Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají 

až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí 

osobou určí jinak.  

2) Družstevní podíl může člen převést písemnou dohodou na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, 

která není členem družstva, a která je způsobilá stát se členem družstva. Dohoda o převodu 

družstevního podílu na jinou fyzickou nebo právnickou osobu podléhá souhlasu představenstva. 

Proti zamítavému rozhodnutí se člen může odvolat k členské schůzi. V případě převodu 

družstevního podílu se rozhodnutím představenstva nebo členské schůze o schválení dohody o 

převodu družstevního podílu stává nabyvatel družstevního podílu členem družstva namísto 

převádějícího člena v rozsahu jeho dosavadních práv a povinností. 

Zánik členství 

1) Členství v družstvu zaniká: 
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a) dohodou, 

b) vystoupením člena, 

c) vyloučením člena, 

d) převodem družstevního podílu, 

e) přechodem družstevního podílu, 

f) smrtí člena družstva bez právního nástupce, 

g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, 

h) prohlášením konkursu na majetek člena nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku člena, 

i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v 

exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením 

výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního 

příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění 

vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na 

zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, 

j) zánikem družstva bez právního nástupce. 

2) Dohoda o zániku členství, oznámení o vystoupení člena z družstva a rozhodnutí o vyloučení člena z 

družstva musí mít písemnou formu. 

3) Vystoupením zaniká členství dnem, kdy bylo družstvu doručeno písemné oznámení člena o 

vystoupení.  

4) Člen může být vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské 

povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství anebo pro úmyslný trestný čin spáchaný proti 

družstvu nebo členu družstva, jestliže byl za něj pravomocně odsouzen. Vyloučení předchází 

písemná výstraha; výstraha se však nevyžaduje v případě, kdy porušení povinností mělo následky, 

které nelze odstranit. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo a výstraha musí mít náležitosti 

upravené zákonem. Družstvo může člena vyloučit pouze ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy se o 

důvodu k vyloučení dovědělo, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. O 

vyloučení rozhoduje představenstvo, písemné oznámení o vyloučení musí být členu doručeno. Proti 

rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve 

lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se 

nepřihlíží. Proti vyloučení přísluší členovi za podmínek stanovených zákonem též právo na soudní 

ochranu Člen může být z družstva dále vyloučen, jestliže: 

a) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu 

družstva, 

b) zneužil majetku družstva pro svou soukromou potřebu nebo použil majetku družstva pro své 

podnikání bez souhlasu družstva, 

c) přijal majetkový či jiný prospěch od jiné osoby za účelem jejího zvýhodnění při vztazích vůči 

družstvu, 

d) je v prodlení s úhradou členského vkladu, další majetkové účasti, úhradou za užívání bytu a 

služeb s ním spojených nebo jinými platbami určenými členskou schůzí nebo vyplývající přímo 

z těchto stanov po dobu 3 (tří) měsíců. Tato lhůta může být prodloužena na základě písemné 

žádosti o odklad plateb, která je doručena družstvu a o této žádosti o odklad plateb družstvo 

kladně rozhodlo. 
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5) Členství zaniká také smrtí. Dědic družstevního podílu zůstavitele, jehož členství zaniklo smrtí, může 

požádat družstvo o členství, splňuje-li podmínky pro vznik členství podle těchto stanov. Členství 

vzniká dnem, kdy představenstvo vyslovilo souhlas s nabytím družstevního podílu dědicem. Dědic, 

který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství smrtí zaniklo.  

Majetkové vypořádání při zániku členství 

1) Zanikne-li členství za trvání družstva, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl, který je určen 

poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků 

jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených počtem ukončených 

roků jejich členství. 

2) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za 

rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jež je v 

nedělitelném fondu a jestliže to vyplývá ze stanov i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se 

nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní 

závěrka sestavuje. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. 

3) Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 (tří) měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v 

němž členství zaniklo, a to za podmínky vyklizení a řádného předání bytu, k němuž měl bývalý člen 

právo nájmu. Pokud to situace dovoluje, může družstvo uspokojit nárok nebo jeho část i dříve. 

4) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 

5) Zánikem členství v důsledku převodu členských práv a povinnosti nebo výměny bytu nevzniká 

dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu 

či výměny bytu vypořádají mezi sebou. 

Seznam členů  

1) Družstvo vede seznam svých členů. 

2) Do seznamu členů se zapisují: 

a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, 

b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a 

c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 

3) Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a 

obsahu svého zápisu v seznamu členů. Požaduje-li člen vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát 

za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 

4) Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech 

členů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. 

5) Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům 

družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 

6) Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní 

zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena 

musí být úředně ověřen. 

7) Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného 

odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož 

se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu 
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pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro 

poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů. 

Práva a povinnosti členů družstva 

1) Člen družstva má zejména právo: 

a) volit a být volen do orgánů družstva, 

b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, 

c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem, 

d) vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, jeho 

orgánů a pracovníků. O vyřízení musí být informován do 30 (třiceti) dnů po jejich podání 

písemně, 

e) být seznámen obvyklým způsobem s řádnou účetní závěrkou družstva a na požádání obdržet 

její písemné vyhotovení. 

2) Člen družstva je zejména povinen: 

a) dodržovat stanovy, 

b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva, 

c) chránit zájmy a majetek družstva, zejména upozorňovat orgány družstva na všechny případy 

jeho ohrožení, 

d) usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva, 

e) podílet se poměrnou částí na úhradě výdajů na činnost družstva, daňových a jiných poplatků,  

f) plnit své povinnosti ve vztahu ke splacení úvěru za výrobny využívající obnovitelné zdroje 

energie. 

 

ORGÁNY DRUŽSTVA 

Struktura orgánů družstva 

1) Orgány družstva jsou: 

a) členská schůze, 

b) představenstvo a 

c) kontrolní komise 

2) Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. 

3) Fyzická osoba, která je členem voleného orgánu družstva musí být plně svéprávná. To platí i pro 

zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu. 

4) Členem orgánu obchodní korporace nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o 

živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování 

živnosti. 

5) Funkční období … 

6) Všichni členové družstva mohou být voleni do orgánů opětovně. 

Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 

2) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské 

schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na 
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více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné 

třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou 

plnou moc. 

3) Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 

4) Představenstvo svolá členskou schůzi vždy: 

a) je-li to v důležitém zájmu družstva 

b) poté, co zjistí, že ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by 

neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti 

předpokládat, nebo družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku a navrhne členské 

schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě, 

c) jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně 

jednu pětinu všech hlasů.  

5) Z důvodů uvedených v písm. a) a c) odst. 4 může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové 

představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji představenstvo bez zbytečného odkladu 

nesvolalo. 

6) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou 

schůzi na internetových stránkách družstva, kde musí být uveřejněna až do okamžiku konání členské 

schůze, a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. 

7) Pozvánka obsahuje alespoň firmu a sídlo družstva, místo a dobu zahájení členské schůze, označení, 

zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, program členské schůze a místo, kde 

se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud 

nejsou přiloženy k pozvánce. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem 

je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 

8) Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze dle odst. 4 písm. c) tohoto článku 

zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. 

9) Členská schůze: 

a) mění stanovy, 

b) rozhoduje o přijetí za člena družstva, 

c) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, 

d) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise 

e) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní 

účetní závěrku, 

f) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, 

g) schvaluje poskytnutí finanční asistence, 

h) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, 

i) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, 

j) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, 

k) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, 

l) rozhoduje o použití rezervního fondu, 

m) rozhoduje o přeměně družstva nebo o zrušení družstva s likvidací, 

n) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, 

o) rozhoduje o vydání dluhopisů, 
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p) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo 

činnosti družstva, 

q) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, 

r) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, 

s) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, 

t) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 

u) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, 

v) rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva, 

w) schvalovat hospodaření s majetkem družstva, 

x) rozhodovat o přijetí úvěru, zřízení zástavy a jiných formách zajištění, 

y) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, 

nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném 

souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se 

rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový 

prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem. 

10) Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, vyjma 

záležitostí představenstva nebo kontrolní komise uvedených v ……. 

11) Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů majících 

většinu všech hlasů. 

12) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů. 

13) Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o schválení poskytnutí finanční asistence, uhrazovací 

povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva nebo o vydání dluhopisů, je členská 

schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí 

být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. 

14) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, 

je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkadu, náhradní členskou se stejným programem. Náhradní 

členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 

15) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní 

členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové 

družstva.  

16) Při hlasování členské schůze má každý člen družstva jeden hlas. 

17) Svolatel pořizuje o průběhu členské schůze zápis do 15 dnů ode dne jejího konání. Zápis podepíše 

svolatel a pokud jej sepsala jiná osoba, pak i ona. 

18) Zápis musí obsahovat: 

a) datum a místo konání schůze 

b) přijatá usnesení 

c) výsledky hlasování 

d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, spolu s odůvodněním 

rozhodnutí. 

19) Každý člen má právo na kopii zápisu. 

20) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o změnu stanov, zrušení 

družstva s likvidací, přeměnu družstva, o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové 
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jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 

změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva. 

21) Každý člen družstva, představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou u soudu 

dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami 

nebo s dobrými mravy. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy 

se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od 

přijetí rozhodnutí. 

22) Nebylo-li právo podle odstavce 1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení 

neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat, ledaže jiný právní 

předpis stanoví jinak. 

23) Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů družstva se mohou osoby podle odst. 20 tohoto článku 

dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti členské schůze. 

 

Představenstvo 

1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva a přísluší mu obchodní vedení družstva. 

2) Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. Představenstvo 

zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu 

se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 

3) Představenstvo má 3 členy.  

4) Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu. V případě nepřítomnosti předsedy jej v 

plném rozsahu jeho práv a povinností zastupuje místopředseda. 

5) Za družstvo jedná samostatně předseda nebo v jeho nepřítomnosti samostatně místopředseda. 

6) Funkční období členů představenstva je xx let. 

7) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 

a) průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 

předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. 

8) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením 

nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. 

9) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným 

předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství 

vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 

10) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou 

oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 

11) Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí 

členské schůze plyne něco jiného. 

12) Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem 

představenstva její právní nástupce. 

13) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho 

funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného 

ve větě první představenstvo schopné plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, 

která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, 

jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci. 
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14) Neklesne-li počet členů představenstva pod polovinu, jmenuje představenstvo náhradní členy do 

příští členské schůze. 

15) Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, bez právního nástupce, použijí se odst. 

15 tohoto článku obdobně. 

Kontrolní komise 

1) Kontrolní komise: 

a) kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv 

informace a doklady o hospodaření družstva, 

b) dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě 

ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. 

2) Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva. 

3) Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. 

Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou 

mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů. 

4) Pověřený člen kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání představenstva a členské schůze. O 

každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat. 

5) Kontrolní komise má 3 členy.  

6) Kontrolní komise volí svého předsedu a místopředsedu. 

7) Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 

8) O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 

předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě 

uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi 

hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. 

9) Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných 

osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 

10) Člen kontrolní komise nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným 

předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství 

vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 

11) Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou 

oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 

12) Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise. 

13) Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise, s právním nástupcem, stává se členem 

kontrolní komise její právní nástupce. 

14) V případě zániku funkce člena kontrolní komise zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní 

komise. 

15) Neklesne-li počet členů kontrolní komise pod polovinu, může kontrolní komise jmenovat náhradní 

členy do příští členské schůze. 

HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA 

Společná ustanovení k hospodaření družstva 

1) Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. 

2) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 
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3) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty 

k nahlédnutí. 

Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty 

1) Členská schůze se při projednání řádné účetní závěrky usnese na použití zisku, případně na způsobu 

úhrady ztrát. 

2) Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se stanoví poměrem jeho splaceného vkladu ke 

splaceným vkladům všech členů ke dni jednání členské schůze, která o podílu na zisku rozhoduje. 

ZÁNIK, ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA 

Zánik družstva 

1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

2) Družstvo se zrušuje: 

a) usnesením členské schůze, 

b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že 

majetek úpadce je zcela nepostačující, 

c) rozhodnutím soudu. 

3) O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. 

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 

Doručování 

1) Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem a to 

na adresu uvedenou v seznamu členů. 

2) Doručení písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech 

stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. 

3) Nebyl-li člen družstva při doručování písemnosti zastižen v místě doručení a jiné místo pro doručení 

písemností družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se vhodným způsobem vyzve, aby si 

písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si člen družstva písemnost do 5 dnů od jejího uložení, považuje se 

poslední den této lhůty za den doručení, i když se člen o uložení písemnosti nedozvěděl. Písemnost 

se ukládá u pošty, jestliže se doručuje jejím prostřednictvím nebo v sídle družstva, jestliže se 

doručuje funkcionářem družstva. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Platnost stanov 

1) Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení ustavující schůzí družstva. 

2) O změně stanov rozhoduje členská schůze. Představenstvo je povinno do 30 dnů od schválení 

změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud. 

Stanovy a obecně platné právní předpisy 

1) Pokud v těchto stanovách není určena zvláštní úprava, platí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a navazujících právních předpisů. 
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2) Pokud by tyto stanovy v některém svém ustanovení odporovaly obecně platným právním 

předpisům, např. v důsledku pozdější změny zákona, jsou neplatné pouze v tomto odporujícím 

ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. MODEL: TRUST as a joint-stock company 
 

  

Operating company (S.R.O.) 

 

Trust (joint-stock company) 

The founder and the 

(only) shareholder of 

the Operating 

company 

 

The founder subscribes own 

shares  

Registered shares shall be transferred by endorsement, which shall 

clearly identify the acquirer. 

K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje 

oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na 

jméno společnosti. 

 

The transferability of shares is 

limited by the Articles of 

Association. This provision of 

the Articles of Association may 

only be amended to meet the 

requirements of REC II. 

 

The same rules as 

for limitations on 

transferability 

apply to the 

suspension of 

shares. 

 

In the basic model we do not 

count on other types of 

shares. 

 

Trust is a shareholder of the Operating company; the Board of 

Directors empowers a represantative to represent Trust in 

Operating company  

Investment 

Agreement (see 

1.1) 



 

 

 

6.1 Statutes of the Trust 

 

Stanovy akciové společnosti 

    

 I. 

Obchodní firma a sídlo společnosti 

1/ Obchodní firma zní: Trust a.s.  

2/ Sídlo společnosti: Praha  

II. 

Trvání společnosti 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

III. 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je:   

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

IV. 

Účel a poslání společnosti 

1. Společnost je založena za účelem naplňování společného zájmu všech společníků, kterým je 

zajištění financování a realizace výrobny energie z obnovitelných zdrojů [specifikace výrobny 

energie z obnovitelných zdrojů, plánovaný instalovaný výkon a umístění, pokud jsou známé]. 

Společnost usiluje o to, aby široká veřejnost začala aktivně spolupracovat na decentralizaci 

energetiky, využití obnovitelných zdrojů energie a na konceptech a praktických řešeních, které 

budou vést k vyrovnání sociálních rozdílů,  posílení  trvalé udržitelnosti a zodpovědnému 

chování subjektů při využívání energie. 

2. Posláním společnosti je vytvářet alternativní možnosti investování ve vztahu k převládajícím 

trendům při využití obnovitelných zdrojů energie, zejména zpřístupnit široké veřejnosti možnost 

podílet se na realizaci opatření vedoucích k využití obnovitelných zdrojů energie. 

3. V rámci společného zájmu má společnost na zřeteli zejména zájmy koncových zákazníků na 

výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a podílu na decentralizaci výroby a dále správu 

kapitálové účasti koncových zákazníků na realizaci výrobny. Společnost bude dále reprezentovat 

zájmy svých společníků při založení, vzniku a fungování  Provozní společnosti s.r.o., která bude 

zajišťovat provoz výrobny v souladu s účelem a posláním společnosti.  
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4. Společnost spolu s Provozní společností s.r.o. představuje společenství pro obnovitelné zdroje 

ve smyslu čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 

2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

5. Pro naplnění účelu a poslání společnosti se společníci dohodli na tom, že společnost zajistí 

financování výrobny energie z obnovitelného zdroje z vkladů jednotlivých společníků a z úvěru, 

který si společnost zajistí u finanční instituce.  

6. Posláním společnosti je dále sdílet ve svém rámci energii z obnovitelných zdrojů, která je 

vyrobena výrobními jednotkami vlastněnými Provozní společnosti s.r.o.….. Přitom však musí 

společnost zachovat práva a povinnosti členů Společnosti jako společenství pro obnovitelné 

zdroje a zákazníků. 

V. 

Způsob jednání za společnost 

Za společnost jedná navenek samostatně předseda představenstva.  

                                                                          

VI. 

Základní kapitál společnosti a akcie 

 

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy : dvamiliony korun českých). 

2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na akcie takto: 

-  20 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:  jedno sto tisíc 

korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě.  

3. Práva a povinnosti z nesplacených akcií mohou být vtělena do zatímního listu. 

4. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie nejsou imobilizovány.  

VII.  

Kmenové akcie 

1. S kmenovými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva, ani povinnosti. ----------------------------------- 

2. S každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 

českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.  

3. K převodu kmenových akcií společnosti je zapotřebí souhlasu představenstva společnosti.  

4. Akcionářem společnosti může být vzhledem k požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ze dne 11. Prosince 2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, jen fyzická 

osoba nebo subjekt zaštiťující fyzické osoby jako koncové zákazníky, malý a střední podnik ve smyslu 

Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. 5. 2003, v platném znění, nebo obec. Akcionář je proto oprávněn 

převézt kmenovou (é) akcii(e) společnosti pouze na fyzickou osobu starší 18 let, nebo na obec. Převod 

akcie na osobu, která nesplňuje uvedené podmínky, je neplatný.   
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VII. 

Orgány společnosti 

Společnost má monistický systém orgánů. Orgány společnosti jsou:  

A/ Valná hromada  

B/ Představenstvo  

C/ Dozorčí rada  

 

VIII. 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího 

jednání.  

2. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady 

uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle 

akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu.  

3. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno osobním předáním. Valná hromada se 

může konat, jestliže s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti za situace, kdy nebyly splněny 

požadavky zákona a stanov společnosti na svolání valné hromady.  

4. Valná  hromada je způsobilá usnášení,  pokud přítomní akcionáři mají  akcie,  jejichž  jmenovitá  

hodnota  přesahuje  50%  (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti.  Náhradní valná  

hromada je rovněž způsobilá usnášení pouze,  pokud přítomní akcionáři mají  akcie,  jejichž  jmenovitá  

hodnota  přesahuje  25%  (slovy: dvacetpět procent) základního kapitálu společnosti.  

5. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud příslušný právní 

předpis nestanoví vyšší většinu. 

6. Rozhodování a hlasování formou per rollam se připouští. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 

15 dnů od doručení návrhu akcionáři. Hlasování per rollam probíhá tak, že osoba oprávněná ke svolání 

valné hromady návrh rozhodnutí uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně zašle 

akcionářům vlastnícím akcie na jméno na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Návrh 

rozhodnutí obsahuje především: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, b) lhůtu pro 

doručení vyjádření akcionáře a c) podklady potřebné pro jeho přijetí. Rozhodná většina se počítá 

z celkového počtu hlasů všech akcionářů, kteří jsou oprávněni jednání svolat bez zbytečného odkladu 

uveřejněním na internetových stránkách společnosti a současně zasláním akcionářům vlastnícím akcie 

na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.  

7. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se nepřipouští. Hlasování na valné 

hromadě společnosti na základě plné moci je přípustné, na listině prokazující zmocnění nemusí být 

podpis zmocnitele úředně ověřen. Předložené originály plných mocí společnost zakládá jako přílohu k 

listině přítomných.  
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8. Hlasování na valné hromadě se děje tak, že na výzvu předsedy valné hromady se přihlásí zdvižením 

ruky nejprve akcionáři hlasující pro návrh, poté hlasující proti návrhu a nakonec ti, kteří se hlasování 

zdrželi. Předseda valné hromady nebo určení sčitatelé hlasů sečtou hlasující akcionáře a podle seznamu 

akcionářů určí počet hlasů, kterými akcionáři disponují. V případě, že akcionář nechce hlasovat všemi 

hlasy, jimiž disponuje stejně (například se chce částí hlasů zdržet, dá tuto skutečnost najevo tím, že při 

hlasování povstane a oznámí předsedovi valné hromady, jakou částí svých hlasů disponuje.  Valná 

hromada může svým rozhodnutím stanovit jiná pravidla pro hlasování.  

9. Do působnosti valné hromady náleží: 

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu jiným 

pověřeným orgánem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. 

Nepřípustná je podstatná změna čl. IV Účel společnosti těchto stanov, která by představovala odklon 

od účelu definovaného čl. IV a nedodržení podmínek směrnice REC pro fungování společenství pro 

obnovitelnou energii,  

- rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření jiného orgánu ke zvýšení základního 

kapitálu,  

- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 

splacení emisního kursu,  

- rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,  

- volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,  

- schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení 

stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,  

- rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,  

- 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,  

- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,  

- jmenování a odvolání likvidátora,  

- schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,  

- 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 převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,  

- schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,  

- rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady.  

X. 

Představenstvo 

1. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná 

jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti.  

2. Představenstvo má tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.  
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3. Členy představenstva volí valná hromada společnosti. Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 

(slovy: pěti) let.  

4. Představenstvo je pověřeno k tomu, aby na základě svého uvážení zvýšilo základní kapitál společnosti 

upsáním nových akcií a to až do maximální hranice stanovené zákonem. Zvýšení základního kapitálu 

proběhne za těchto podmínek: ……………………. 

5. Valná hromada může svým rozhodnutím opětovně pověřit představenstvo ke zvýšení základního 

kapitálu, pokud dojde k naplnění maximální hranice stanovené zákonem.  

 

XI. 

Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.  

2.  Dozorčí rada má tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.  

3. Členy dozorčí rady volí valná hromada společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 (slovy: 

pěti) let.  

 

XII. 

Rezervní fond 

1. Společnost netvoří rezervní fond. Tím není dotčena povinnost vytvořit zvláštní rezervní fond, pokud jí 

tuto povinnost ukládá kogentní ustanovení právního předpisu.  

2. Představenstvo společnosti může se souhlasem dozorčí rady rozhodnout o dobrovolném zřízení 

rezervního fondu nebo jiného fondu zvláštního určení. O změně, rozpuštění nebo jiném naložení 

s takovými fondy rovněž rozhoduje představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady.  

 

XIII. 

Zvláštní ustanovení stanov při založení společnosti 

1. Akcie společnosti jsou při založení upsány tímto způsobem:  

- Veškeré akcie společnosti, tj. celkem 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 

100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě upisuje 

jediný zakladatel …………………….  

- Akcie jsou upsány za emisní kurz ve výši rovné jmenovité hodnotě jednotlivých akcií (tedy 100.000,- 

Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za každou akcii), není tedy stanoveno žádné emisní ážio.  

- Emisní kurz bude v celé výši splacen peněžitým vkladem zakladatele do 30 (třiceti) dnů od založení 

společnosti a současně před zápisem společnosti do obchodního rejstříku na zvláštní bankovní účet 

společnosti pro splacení základního kapitálu, který bude založen správcem vkladu.   

2. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, se určuje částkou 

30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).  

4. Prvními členy představenstva se při vzniku společnosti stanou tyto osoby:  
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…………………….. 

5. Prvními členy dozorčí rady se při vzniku společnosti stanou tyto osoby:  

…………………….. 

6. Správcem vkladů se určuje: …………………….. 

XIV. 

Salvatorní klauzule 

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo 

vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení 

chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.  

2. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního 

předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo – není-li takovéto 

ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.  
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7. MODEL: TRUST in a form of Svěřenský 
fond (czech version of trust) 
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provozuje výrobnu z obnovitelných 

zdrojů financovanou a vlastněnou 

Společenstvím 

je vlastněná Společenstvím 

dle zadání je společností s ručením 

omezeným 
Provozní 

společnost 

Svěřenský 

fond 

Založení 

Vytváří se vyčleněním majetku 

z vlastnictví zakladatele tak, že ten 

svěří správci majetek k určitému účelu 

smlouvou nebo pořízením pro případ 

smrti a svěřenský správce se zaváže 

tento majetek držet a spravovat. 

Vznik 

Vznikem svěřenského fondu vzniká 

oddělené a nezávislé vlastnictví 

vyčleněného majetku a svěřenský 

správce je povinen ujmout se tohoto 

majetku a jeho správy. 

Vlastnictví 

Vlastnická práva k majetku ve 

svěřenském fondu vykonává vlastním 

jménem na účet fondu svěřenský 

správce; majetek ve svěřenském 

fondu však není ani vlastnictvím 

správce, ani vlastnictvím zakladatele, 

ani vlastnictvím osoby, které má být 

ze svěřenského fondu plněno. 

Význam účelu 
Účel svěřenského fondu může být 

veřejně prospěšný, anebo soukromý. 

Účel zajištění udržitelnosti 

prostřednictvím Společenství 

pro obnovitelné zdroje je 

zcela v souladu se zákonem. 

Deklarace účelu jako veřejně 

prospěšného zajistí, že hlavním 

účelem se nikdy nebude moci 

stát zajištění zisku nebo čistě 

provoz výroben. 
Musí mít vlastní označení 

doprovozené slovy „svěřenský fond“ 

Zapisuje se do evidence 

svěřenských fondů 

Vydává zakladatel 

Požadovaná forma veřejné listiny 

(notářský zápis) 

STATUT 
Minimální obsahové náležitosti: a) označení, b) označení majetku, který 

tvoří svěřenský fond při jeho vzniku, c) vymezení účelu, d) podmínky pro 

plnění ze svěřenského fondu, e) údaj o době trvání svěřenského fondu; 

jinak platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou, f) určení obmyšleného 

(obmyšlených) nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen, g) počet 

svěřenských správců a způsob jejich jednání. 

Správcem každý svéprávný člověk 

Právnická osoba správcem, pokud připouští zákon 

Ze správy není vyloučen ani zakladatel nebo 

obmyšlený, podmínkou je

 
Správce jmenuje a odvolává zakladatel; ten 

může určit i jiný způsob volby nebo 

jmenování/ustanovování do funkce. 
SPRÁVA 

Svěřenskému správci náleží plná správa majetku 

ve svěřenském fondu. Do veřejného seznamu 

nebo do jiné evidence se svěřenský správce zapíše 

jako vlastník majetku ve svěřenském fondu s 

poznámkou „svěřenský správce“. 

ROZSAH 

OPRÁVNĚNÍ 

Uplynutím doby 

ZÁNIK 
Dosažením účelu 

Rozhodnutím soudu 

ZMĚNY VE VÝŠI MAJETKU 

Jsou možné. Kdo zvýší majetek 

fondu, není zakladatelem. 

S majetkem se zachází dle 

pravidel statutu. 

Obmyšlenému lze přiznat 

právo na plody nebo užitky 

ze svěřenského fondu nebo 

právo na majetek ze 

svěřenského fondu, 

případně na podíly na nich. 

Ten, kdo má 

právo na plnění 

ze svěřenského 

fondu 

Kdo je oprávněn jmenovat 

obmyšleného nebo určit mu plnění ze 

svěřenského fondu, postupuje podle 

statutu a vlastního uvážení. Může své 

rozhodnutí změnit nebo zrušit za 

podmínek určených statutem. 
Rozhodující jsou 

podmínky statutu. 

Kdo je oprávněn jmenovat 

obmyšleného, nesmí tak učinit pro 

svůj vlastní zisk. 

Právo na plnění vzniká za podmínek 

definovaných statutem. 

OBMYŠLENÝ 

Řešení pro případ 

smrti zákazníka bez 

dědiců 

Pokud je ujednáno právo na plody nebo 

užitky a není-li jiný obmyšlený, na něhož 

by takové právo mohlo přejít, přechází na 

obmyšlené, jimž náleží právo na majetek 

ze svěřenského fondu, tj. v případě smrti 

některého ze zákazníků – obmyšleného – 

bez dědiců, se jeho právo rozdělí mezi 

ostatní obmyšlené. 


