Zastupitelstvo města Sušice 11.11.2020

Předkladatel: Jitka Kroupová

Dozorčí rada Sušické nemocnice s.r.o. – rozpor mezi skutečným stavem
a zápisem v obchodním rejstříku
Úvod:
Na základě zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se do veřejných rejstříků,
kterým je mj. i obchodní rejstřík, zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických
osobách. Povinným údajem, který se zapisuje, je mj. i údaj o kontrolním orgánu s.r.o., a to jeho
název, počet členů, jméno a adresa místa pobytu člena kontrolního orgánu a den vzniku a zániku
jeho funkce.
Kontrolním orgánem Sušické nemocnice s.r.o. je dozorčí rada.
Samotná existence obchodního rejstříku je založena na principu, že údaje, které jsou v něj
uvedené, jsou skutečné a nezkreslené. Tedy je zde povinnost, aby zápis v obchodním rejstříku
byl v souladu se skutečností. V opačném případě pak může rejstříkový soud učinit kroky vedoucí
k dosažení shody mezi zápisem skutečnosti v obchodním rejstříku a skutečným stavem.
1. Dne 24.6.2020 schválilo zastupitelstvo města následující usnesení:

K dnešnímu dni však není v obchodním rejstříku uložena upravená zakladatelská listina ani zde
nejsou uvedena jména členů dozorčí rady.
V podkladových materiálech pro jednání zastupitelstva města konaného dne 24.6.2020 bylo
uvedeno, že veškeré kroky spojené s danou změnou zpracuje JUDr. Samek (k tomuto úkolu
pověřen radou města).
Níže přikládám podkladový materiál k jednání zastupitelstva dne 24.6.2020.

2. Následně Rada města ve funkci Valné hromady Sušické nemocnice s.r.o. přijala dne 27.7.2020
následující usnesení:

Bohužel, ani o této skutečnosti neexistuje k dnešnímu dni záznam v obchodním rejstříku a nejsou
zde uvedena ani jména členů této první dozorčí rady.
3. Následně pak dne 14.9.2020 přijala Rada města ve funkci Valné hromady Sušické nemocnice
s.r.o. mj. následující usnesení:

Na tomto místě podotýkám, že byla dne 14.9.2020 zvolena jednatelem společnosti Sušická
nemocnice s.r.o. stejná osoba, která byla dne 27.7.2020 stejným orgánem zvolena jako člen dozorčí

rady Sušické nemocnice s.r.o. Současně v zápisu z Rady města ze dne 14.9.2020 je uvedeno, že poté, co byl pan Vlček zvolen jednatelem Sušické nemocnice s.r.o., oznámil, že se vzdává funkce
člena dozorčí rady.
Bohužel informace o tom, že by pan Vlček byl někdy členem dozorčí rady Sušické nemocnice
s.r.o. a jeho funkce člena DR skončila dnem 14.9.2020, není v obchodním rejstříku vůbec uvedena.
Obchodní rejstřík obsahuje pouze informaci o tom, že ke dni 14.9.2020 byli původní jednatelé (pan
Hais a pan Rada) odvoláni, a že byl zvolen jako jednatel pan Vlček.
Pro úplnost podotýkám, že výkon funkce jednatele společnosti s.r.o. je neslučitelná s výkonem
funkce člena dozorčí rady s.r.o. Tedy jednatel společnosti nemůže být současně členem dozorčí
rady společnosti.
4. Vzhledem k tomu, že pan Vlček se stal jednatelem Sušické nemocnice s.r.o., a dle zápisu z Rady
města ze dne 14.9.2020 se vzdal funkce člena dozorčí rady, bylo vhodné dovolit pátého člena
dozorčí rady. K tomuto je v příloze ze zápisu z jednání z Rady města ze dne 5.10.2020 uvedeno
stanovisko pověřeného advokáta, a to následující:

Rada města ve funkci valné hromady Sušické nemocnice s.r.o. dne 5.10.2020 přijala následující
usnesení.

Bohužel, o této skutečnosti v obchodním rejstříku taktéž do dnešního dne není žádná zmínka.
S ohledem na uvedené tak vzniká otázka, jaké jsou právní účinky zvolení původní dozorčí
rady, když usnesením Rady města č. 621 ze dne 5.10.2020, byla jmenována úplně nová celá
dozorčí rada (včetně původních členů). Předmětnou otázku a veškeré nejasnosti s tímto
související považuji na nutné vyjasnit, neboť s ohledem na události ze dne 14.9.2020, kdy na
základě doporučení dozorčí rady rozhodla valná hromada Sušické nemocnice s.r.o. o
odvolání jednatelů pana Haise a pana Rady, je nutné mít za jasné, zda se jednalo o

doporučení existující, a to skutečně i právně existující dozorčí rady. Dále pak dle dostupných
informací dozorčí rada fakticky vykonává svou činnost, neboť její členové z titulu svých funkcí
docházejí do nemocnice, nicméně není jasné, zda se jedná o kroky skutečně a právně existující
dozorčí rady.
V návaznosti na uvedené žádám členy rady města o vysvětlení popsané situace.
Dále pak navrhuji následující usnesení, kterým by zastupitelstvo města pověřilo kontrolní výbor
ke kontrole naplňování usnesení zastupitelstva města ze dne 24.6.2020 týkající se zřízení dozorčí
rady a změny zakladatelské listiny a jmenování první dozorčí rady Sušické nemocnice s.r.o.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva
města ze dne 24.6.2020, kdy „Zastupitelstvo města schválilo nové znění zakladatelské listiny
společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302,
rozšířené v článku IX. – Orgány společnosti o ustanovení o zřízení dozorčí rady v počtu pěti
členů.“
2. Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva
města ze dne 24.6.2020, kdy „Zastupitelstvo města pověřilo radu města, aby ve funkci valné
hromady jmenovala první členy dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem
Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302.“

Dne 3.11.2020
Jitka Kroupová

