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MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 9. 2019

Bod programu:

16

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Spolek Odpady Olomouckého kraje
Ing. Radomír Bradáč
Mgr. Kateřina Cyžová

Název bodu:

Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje a.s.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. neschvaluje/schvaluje
záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.,
se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 04148002, zapsaném ve
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333
(„Spolek“), na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého
kraje, dle důvodové zprávy.
3. varianty
Varianta A
rozhoduje o neúčasti a majetkovém vstupu Města Hranic do společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva České
republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B
11088 („Společnost“) a setrvání Města Hranic ve Spolku Odpady Olomouckého kraje.
1. neschvaluje smlouvu o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako
prodávajícím, a Městem Hranice jako kupujícím, jejíž návrh tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení
a jejímž předmětem je koupě 18 336 akcií Společnosti za celkovou kupní cenu 275 040 Kč;
2. neschvaluje uzavření smlouvy mezi akcionáři Společnosti, jejíž návrh tvoří přílohu č. 3
důvodové zprávy.
3. ukládá starostovi města Hranic:
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- informovat o tomto rozhodnutí zastupitelstvo Olomouckého kraje a Spolek nejpozději do
31.10.2019

Varianta B
rozhoduje o účasti a majetkovém vstupu Města Hranic do společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva České
republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B
11088 („Společnost“) a vystoupení Města Hranic ze Spolku podle článku VI. odst. 3 písm. a)
stanov Spolku s účinky vystoupení k poslednímu dni roku 31. 12. 2019.
1. schvaluje smlouvu o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako
prodávajícím, a Městem Hranice jako kupujícím, jejíž návrh tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení
a jejímž předmětem je koupě 18 336 akcií Společnosti za celkovou kupní cenu 275 040 Kč;
2. schvaluje uzavření smlouvy mezi akcionáři Společnosti, jejíž návrh tvoří přílohu č. 3 tohoto
usnesení.
3. ukládá starostovi města Hranic:
- informovat o tomto rozhodnutí zastupitelstvo Olomouckého kraje a Spolek nejpozději do
31.10.2019
- podepsat návrhy smluv v přílohách č. 2 a 3 důvodové zprávy
-podepsat písemné vystoupení ze Spolku Odpady Olomouckého kraje
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Důvodová zpráva:
Viz. soubor "důvodová zpráva ZM -Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje a.s..docx".
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
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Priloha č. 1 - Shrnutí studie proveditelnosti.docx
Priloha č. 2 Smlouva o převodu akcií Servisní společnost odpady OK.docx
Priloha č. 3 Akcionářská smlouva Servisní společnost odpady OK_.docx
Priloha č. 4_Stanovy_Servisní společnosti odpady OK.pdf

Shrnutí „Studie proveditelnosti na realizace zařízení k využívání zbytkových
směsných odpadů na území Olomouckého kraje“ z března 2017
1.

ÚVOD
Spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s. („Spolek“) byl založen 30. června 2015. Členy
Spolku je v současnosti přímo či zprostředkovaně prostřednictvím mikroregionů 148
obcí, Olomoucký kraj („OK“). Účelem Spolku je vytvořit podmínky pro předcházení
vzniku odpadu a zajištění efektivního nakládání s komunálním odpadem členů spolku
v souladu s legislativou České republiky, kdy vlastníky odpadu jsou obce. Spolek se
v rámci své činnosti zabývá mimo jiné problematikou možností realizace zařízení
k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů („Zařízení“) na území OK
v návaznosti na stanovený zákaz skládkování směsných komunálních odpadů od 1.
1. 2024 dle platného zákona o odpadech, jakož i připravovaného nového zákona o
odpadech.
Současný stav nakládání se zbytkovým směsným komunálním odpadem („SKO“) v OK
je určen vysokou mírou skládkování a energetickým využíváním části SKO v SAKO
Brno. V SAKO Brno bylo v roce 2015 využito méně jak 10 % SKO z OK při 93 %
využití maximální kapacity ZEVO, která činí 248 000 tun odpadu ročně. Dosavadní
stav není udržitelný a od roku 2024, s ohledem na zákaz skládkování směsného
komunálního odpadu, ani právně možný.
Za tímto účelem si Spolek zadal vypracování studie, jejím cílem bylo posoudit možnosti
a navrhnout způsob, jakým by bylo možné zajistit realizaci Zařízení na využívání
zbytkových směsných komunálních odpadů (SKO) na území OK s předpokladem, že
Zařízení bude primárně zpracovávat odpady od členů Spolku, obcí OK, případně jakým
způsobem zajistit využívání zbytkových směsných komunálních odpadů vznikajících na
území OK („Projekt“).
Jakkoliv se může rok 2024 zdát vzdálený s ohledem na složitost procesu, délky
trvání zadávacího řízení na dodavatele Projektu, délku případných povolovacích
řízení a výstavbu případného Zařízení, je nezbytné zahájit přípravu a realizaci
Projektu okamžitě.
Na základě závěrů a doporučení studie bylo správní radou Spolku rozhodnuto o
dalším postupu v Projektu a zahájení realizace přípravných kroků k realizaci
Projektu. S ohledem na význam Projektu pro města a obce v OK je nezbytná
součinnost jednotlivých členských obcí Spolku a OK při realizaci těchto dalších kroků
včetně přijetí příslušných rozhodnutí na úrovni zastupitelstev členských měst a obcí a
OK. Za tímto účelem jsou níže shrnuty základní parametry navrženého Projektu, jakož i
návrh dalších kroků, které je nezbytné schválit na valné hromadě Spolku a v
zastupitelstvech příslušných členských obcí a OK.

Příloha č.2

2.

PROJEKT

2.1

PŘEKLÁDACÍ STANICE A ZAŘÍZENÍ

Stávající síť pro nakládání s odpady se sestává primárně ze skládek s krátkými
vzdálenostmi přepravy z obcí na nejbližší skládku. Svoz odpadu na překládací stanice a
následná přeprava odpadu ke koncovému Zařízení představuje zásadní změnu oproti
současnému stavu. Vybudování překládacích stanic je klíčovým předpokladem pro
ekonomicky udržitelné odpadové hospodářství v OK po roce 2024. V současnosti je
plánována výstavba sítě sedmi překladišť, které jsou navrženy v lokalitách Olomouc,
Přerov, Prostějov, Hranice (případně Lipník), Medlov, Zábřeh a Jeseník. Vybudování
sítě adekvátních překladišť odpadu je jednou z podstatných podmínek při
realizaci Projektu.
Spolek, ani jeho členské obce v tuto chvíli nedisponují žádným Zařízením pro využití
SKO, ani žádnou lokalitou, kde by bylo možné realizovat výstavbu Zařízení na využití
SKO. Toto Zařízení bude muset zajistit v rámci Projektu Dodavatel, ať již výstavbou
nového Zařízení, nebo využitím stávajících Zařízení mimo území OK.
2.2

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU

Předpokládá se, že délka smluvního vztahu bude výstupem jednání v rámci soutěžního
dialogu v rámci očekávaného rozpětí 15-30 let s tím, že horizont bude 15 let trvání
provozní fáze. Délka projektu musí být dostatečná pro splacení investice s tím, že
začátek provozní fáze je počítán od 1. 1. 2024.
2.3

MNOŽSTVÍ ODPADU PRO PROJEKT

Množství SKO pro Projekt je očekáváno ve výši 100 000 tun ročně. Finální množství
SKO pro Projekt musí být založeno na objemu SKO, který se obce a města zaváží do
Projektu smluvně předat po dobu trvání projektové smlouvy. Smluvně převzatá
povinnost jednotlivých měst a obcí nebude postavena na minimálním množství
dodaného SKO, ale bude spočívat v závazku likvidovat v rámci Projektu veškerý
směsný komunální odpad (SKO).
2.4

DOPAD PROJEKTU DO NÁKLADŮ OBCE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příloha č.2

Průměrné náklady obcí na celé odpadové hospodářství byly v ČR v roce 2014 ve výši
912 Kč/obyvatel/rok. Náklady na svoz a likvidaci SKO tvoří 523 Kč/obyvatel/rok.
Základ výsledné ceny pro obce bude složen:
 z přeložení a převozu odpadu z překladiště, která dle volby lokality v rámci OK může
být pod 200 Kč/t SKO,
 a dle ceny za využití v Zařízení, která závisí na zvolené technologii zpracování SKO.
Při Poplatku na bráně včetně přepravy z překladiště na Zařízení ve výši 2 000 Kč/t SKO
by došlo ke zvýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí o 19 % (platí pro data
z roku 2014) při zajištění nesrovnatelně environmentálně vyššího způsobu nakládání se
SKO. Celkové průměrné náklady obcí na odpadové hospodářství by dosahovaly
výše pod 1090 Kč/obyvatele/rok, tedy by došlo ke zvýšení nákladů na obyvatele
pod 180 Kč/obyvatele/rok, tj. cca 15 Kč/měsíčně. Výsledná cena bude zjištěna až
v otevřeném výběrovém řízení, které zajistí nejlepší možnou cenu pro členy
Spolku.
2.5

ZVAŽOVANÉ VARIANTY ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU

V rámci studie byly vymezeny organizační varianty realizace z hlediska technické /
provozní / ekonomické výhodnosti při použití kritéria efektu vynaložených prostředků.
Byly identifikovány následující tři varianty:
(A) Tradiční veřejná zakázka (tj. komplexní realizace projektu včetně financování
veřejným sektorem).
(B)

Smluvní partnerství se soukromým sektorem ve variantě DBFO (Model
Navrhni, Postav, Financuj a Provozuj)
 Varianta a příslušný finanční model vychází z předpokladu, že výstavba a
provoz předmětného Zařízení jsou v optimální míře zajištěny soukromým
partnerem, který za své investice očekává určitou míru výnosnosti.
 Dodavatel zajišťuje pozemek pro výstavbu Zařízení a z části nese smluvně
dohodnutá rizika spojená s případným zpožděním při zajištění příslušných
povolení výstavby. Dodavatel nese rizika překročení doby výstavby, resp.
překročení rozpočtu.
 Dodavatel zajišťuje veškeré financování výstavby i provozu, náklady spojené
s financováním jsou Dodavateli kompenzovány Zadavatelem v rámci
Platebního mechanismu (projektové financování je předpokladem
zpracovaného finančního modelu).
 Předpokládáme smluvní garanci zajištění dodávek SKO a garanci Zadavatele
při možné variabilitě odběru výstupů Zařízení (podle typu výstupu zajištěno
formou garantovaných plateb Platebního mechanismu) po celou dobu
Projektu (min. po dobu financování bankou).

(C) Smluvní partnerství se soukromým sektorem ve variantě Služby
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 Podstatnou charakteristikou tohoto způsobu řešení je zaměření této varianty
nikoliv na pořízení konkrétního Zařízení a definování požadavků Zadavatele
na toto Zařízení, ale dlouhodobé smluvní zajištění služby efektivního
nakládání s SKO členů Spolku, a to subjektem privátního sektoru na jeho
vlastním Zařízení (existujícím, případně pořízeným v rámci Projektu),
v souladu se stanovenými požadavky Zadavatele pro tuto službu na základě
stanovených podmínek zadávacího řízení pro Projekt.
 Tato varianta je ze své podstaty technologicky neutrální, umožňuje
Dodavateli nabídnout jakoukoli technologii, ovšem při splnění kritérií, které
budou vymezeny Zadavatelem. Podstatným a základním kritériem je výše
jednotkové ceny, účtovaná Dodavatelem na stanoveném rozhraní Projektu.
Organizační varianty byly hodnoceny z pohledu finanční dostupnosti, hodnoty za
peníze a dluhového zatížení. Na základě výše uvedeného posouzení a při zohlednění
projektových rizik se jako nejvhodnější způsob realizace jeví: VARIANTA C.
V případě, že pro zajištění služby bude nezbytné vybudovat koncové Zařízení, pak ve
variantě B i C bude vlastníkem Zařízení Dodavatel, a to s ohledem na předpokládanou
dobu životnosti a skutečnost, že nejsou v současnosti zajištěny ze strany Zadavatele
pozemky pro realizaci Zařízení.
Zadání Projektu bude technologicky neutrální a mělo by být předmětem návrhu řešení
ze strany uchazečů stejně jako doba trvání Projektu.
Princip vnitřní solidarity bude zajištěn jednotnou cenou na všech překladištích
odpadu pro všechny členy Spolku.
2.6

NÁVRH BUDOUCÍHO USPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ

2.7

SMLUVNÍ VZTAHY V PROJEKTU

Základem smluvních vztahů v Projektu bude tzv. Projektová smlouva uzavřená
mezi Zadavatelem a Dodavatelem. Jejím předmětem bude povinnost Zadavatele předat
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v překládacích stanicích definované minimální množství SKO ročně po stanovenou
dobu trvání Projektu, povinnost Dodavatele zajistit využití odpadu z překládacích stanic
a povinnost Zadavatele zaplatit Dodavateli sjednanou cenu za stanovené množství
odpadu. Pokud bude pro potřeby Projektu nutné vybudovat nové Zařízení, bude mít
Dodavatel povinnost rovněž zajistit pozemek pro Zařízení, potřebná povolení
pro výstavbu Zařízení a zrealizovat v dohodnuté době výstavbu Zařízení.
Aby mohl Zadavatel splnit svou povinnost z Projektové smlouvy dodat stanovené
množství odpadu a měl rovněž dostatek prostředků na úhradu platby Dodavateli, bude
muset uzavřít před zahájením realizace Projektu s jednotlivými obcemi zapojenými do
Projektu Smlouvy o dodávce odpadu. Obsahem Smlouvy o dodávce odpadu bude
povinnost obce zajistit pro Zadavatele veškerý SKO po stanovenou dobu trvání
Projektu, včetně dopravy tohoto SKO na určené překladiště, povinnost obce zaplatit
Zadavateli sjednanou cenu za stanovené množství odpadu, jakož i povinnost Zadavatele
zajistit využití odpadu z určeného místa dodání.

2.8

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZADAVATELE Z PROJEKTOVÉ SMLOUVY

V případě porušení nebo ukončení Projektové smlouvy z důvodů na straně Zadavatele,
potažmo obcí účastnících se Projektu prostřednictvím Smluv o dodávkách odpadu,
vzniknou Dodavateli náklady. Tyto náklady vzniknou u projektu DBFO (varianta B)
i v případě poskytnutí Služby (varianta C). Zadavatel nedisponuje a nebude disponovat
dostatečným majetkem, z něhož by se mohl Dodavatel uspokojit v případě nesplnění
závazků Zadavatele z Projektové smlouvy.
Zajištění závazků Zadavatele je proto zásadní z hlediska možnosti Projekt jako takový
realizovat. Existence zajištění závazků Zadavatele bude mít také podstatný vliv na cenu
Projektu, neboť jak Dodavatel, tak financující instituce budou posuzovat úvěrové riziko
Zadavatele, které se bude odvíjet právě od způsobu zajištění závazků Zadavatele
z Projektové smlouvy.
Z hlediska možností poskytnutí zajištění s ohledem na zákonná omezení v zásadě
přichází do úvahy pouze ručení za závazky Zadavatele z Projektové smlouvy
ručitelským prohlášením OK, případně obcí, které budou se Zadavatelem uzavírat
Smlouvy o dodávkách odpadu.
Z hlediska dopadu do ceny Projektu jsou možnosti ručení seřazeny následovně od
nejlevnější po nejdražší:
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1.

Společné a nerozdílné ručení všech nebo některých obcí a OK za peněžité
závazky Zadavatele z Projektové smlouvy;

2.

Společné a nerozdílné ručení všech nebo některých obcí za peněžité závazky
Zadavatele se sekundárním ručením OK za závazky obcí z ručitelských
prohlášení;

3.

Podílové ručení jednotlivých obcí za závazky Zadavatele z Projektové smlouvy.

2.9

ZADAVATEL

V rámci provedené analýzy byla identifikována určitá právní rizika, která ohrožují
realizovatelnost Projektu v případě, že by byl v postavení zadavatele Projektu Spolek.
Jedná se zejména o rizika spojená s možností obcí a kraje ručit za závazky Spolku,
jakož i rizika spojená s možností zajištění financování ze strany bank či jiných
finančních institucí pro právní formu spolku dle občanského zákoníku. Z těchto důvodů
bylo doporučeno, aby nositelem a zadavatelem Projektu byla nově založená
obchodní (akciová) společnost, která bude 100% vlastněná obcemi a Olomouckým
krajem.
Překladiště by měla být vybudována na náklady obcí, na jejichž území se nachází,
do vlastnictví obcí, resp. jimi vlastněných společností, které vlastní pozemky, na nichž
mají být překladiště vybudována.
Zadavatel by měl být provozovatelem překládacích stanic za účelem shromažďování
odpadu pro Projekt a za užívání překládacích stanic by měl hradit vlastníkům
(obcím) nájemné, které bude promítnuto v ceně SKO účtovaného obcím.
Je nezbytné, aby již při zahájení výběrového řízení měl Zadavatel zasmluvněno od obcí
pro období od 1. 1. 2024 veškerý směsný komunální odpad pro Projekt, aby potenciální
dodavatelé pro Projekt byli ochotni se výběrového řízení zúčastnit a vynakládat
prostředky na svou účast ve výběrovém řízení.
Akcionářská struktura Zadavatele je navržena následující:
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Uvažovaná akcionářská struktura je navržena tak, aby zahrnovala obce s největším
množstvím odpadu, kdy je nutné pro Projekt mít dostatečné objemy odpadu, a tyto byly
rovněž připraveny ručit za závazky Zadavatele z Projektové smlouvy. Důvodem pro
navrhovanou možnost účasti dalších obcí prostřednictvím jejich členství ve Spolku je,
že Spolek jako celek bude mít větší váhu a vliv na rozhodování v Zadavateli. Zároveň
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menší počet akcionářů zajistí administrativně výrazně jednodušší správu této
společnosti.
Právní
forma
akciové
společnosti
však
umožňuje
v případě
zájmu
i dalším členským obcím Spolku, které by se mohly účastnit jeho prostřednictvím,
přímý vstup do akciové společnosti, tedy stát se „přímým“ akcionářem koupí akcií AS.
Rovněž je možný vstup obcí formou svazku obcí, sdružení obcí nebo mikroregionu
pokud je to v souladu s jejich stanovami.
Právní forma akciové společnosti zároveň umožňuje akcionářům upravit si mezi sebou
práva a povinnosti a pravidla pro řízení společnosti ve stanovách, případně v separátní
smlouvě (tzv. akcionářské smlouvě).
3.

NUTNÉ KROKY K ZAHÁJENÍ PROJEKTU
3.1
ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – ZADAVATELE
Správní rada Spolku navrhuje, aby zakladatelem akciové společnosti z důvodu
urychlení a administrativního zjednodušení byl Kraj. Základní kapitál akciové
společnosti musí činit minimální zákonnou výši – 2.000.000 Kč. Nicméně je
vhodné, aby do základního kapitálu akciové společnosti byly vloženy takové
finanční prostředky, které umožní přípravu a následnou realizaci Projektu.
Spolek v současnosti nedisponuje touto částkou. Z tohoto důvodu a rovněž
z důvodu jednodušší administrace celého procesu vzniku akciové společnosti
se navrhuje, aby akciovou společnost založil Olomoucký kraj jako jediný
akcionář.
Po založení a zápisu Zadavatele do obchodního rejstříku převede Olomoucký
kraj za úplatu ve výši nominální hodnoty akcií v dohodnutém poměru tyto akcie
dalším členským obcím, které mají být přímými či nepřímými akcionáři
Zadavatele.
Navrhuje se, aby klíčem pro stanovení počtu a jmenovité hodnoty akcií a pro
následné rozdělení jednotlivých akcií v AS byl počet obyvatel jednotlivých
obcí/měst, které budou akcionáři. V případě nějaké formy společného vstupu
obcí/měst (sdružení obcí, svazek obcí, mikroregion), aby to byl počet obyvatel
v obcích/městech seskupených v těchto subjektech. V případě vstupu
prostřednictvím Spolku aby to byl počet zbývajících obyvatel po odečtu počtu
obyvatel těch obcí/měst, které jsou členy Spolku, avšak zároveň budou přímými
akcionáři AS a tedy na ně bude podíl na AS převeden za úplatu přímo.
Zdroje ze základního kapitálu budou použity na financování přípravy Projektu a
výběrového řízení.
Aby mohl Kraj přikročit k založení Zadavatele, je nezbytné, aby Olomoucký kraj
rozhodl na zastupitelstvu Kraje o založení Zadavatele a schválil text stanov
Zadavatele. Následně Kraj převede za úplatu podíly ve výši nominální hodnoty
na další akcionáře (města a obce). Navrhuje se, aby klíčem pro rozdělení
akciových podílů v Zadavateli byl počet obyvatel.
Po založení a zápisu Zadavatele do obchodního rejstříku Zadavatel předloží
zastupitelstvům budoucích akcionářů ke schválení návrhy smluv o úplatném
převodu akcií. Schválení a uzavření těchto smluv je předpokládáno postupně
v závislosti na rozhodnutí jednotlivých obcí/měst o jejich účasti v akciové
společnosti.
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3.2
SMLOUVY O BUDOUCÍCH DODÁVKÁCH ODPADU
Po založení akciové společnosti, tj. Zadavatele, Zadavatel připraví návrhy
smluv o budoucích dodávkách odpadu, které budou uzavřeny mezi
Zadavatelem a jednotlivými členskými obcemi. V těchto smlouvách o budoucích
dodávkách odpadu se Obce Zadavateli zaváží dodávat od
1. 1. 2024 po dobu trvání Projektové smlouvy veškerý směsný komunální
odpad v případě, že dojde k výběru Dodavatele v Projektu a uzavření
Projektové smlouvy. Specifické podmínky ve smlouvách připraví Zadavatel v
součinnosti se Spolkem.
V případě obcí, které budou rovněž zajišťovat výstavbu překládacích stanic, se
tyto obce ve smlouvě rovněž zaváží, za podmínky, že bude uzavřena
Projektová smlouva s dodavatelem, vybudovat překládací stanice a poskytnout
je do užívání za úplatu Zadavateli pro účely Projektu nejpozději od 1. 1. 2024.
Akcionáři se ve smlouvách o budoucí dodávce odpadu také zaváží poskytnout
ručení dodavateli za závazky Zadavatele z Projektové smlouvy, v případě, že
bude Projektová smlouva uzavřena, a to do výše svých závazků ze smluv o
dodávkách odpadu.
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO PROJEKT ZE STRANY
ZADAVATELE
Po uskutečnění výše uvedených kroků zahájí Zadavatel ve spolupráci se
Spolkem přípravy k zahájení zadávacího řízení na Projekt. Souběžně
s přípravou zadávacího řízení budou uzavírány Smlouvy o budoucích
dodávkách odpadu s dalšími akcionáři.
3.3
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SMLOUVA O PŘEVODU AKCIÍ

mezi

Olomouckým krajem
jako Prodávajícím

a

Městem Hranice
jako Kupujícím
uzavřená dne [●]1

1

Bude doplněno před podpisem smlouvy.

MĚSTO HRANICE
SMLOUVA O PŘEVODU AKCIÍ
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)
(„Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1)

Olomoucký kraj,
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 606 09 460,
(„Prodávající“)
a

(2)

Město Hranice
se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Olomouc, IČO: 003 01 311
(„Kupující”)
(Prodávající a Kupující jsou společně označování jen jako „Smluvní strany” a každý
z nich samostatně jako „Smluvní strana”)

PREAMBULE
(A)

Společnost Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s., je akciovou společností
založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 076 86 501, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088 („Společnost“).

(B)

Základní kapitál Společnosti ve výši 6.600.000,- Kč je rozdělen na 440.000 kusů kmenových
akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě ve výši 15,- Kč každá.

(C)

Prodávající je výlučným vlastníkem 18 336 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na
jméno Prodávajícího, každá o jmenovité hodnotě ve výši 15,- Kč, s číselným označením [•]2 až
[•]3,[nahrazených hromadnou akcií s číselným označením [•],4 které představují 4,17% podíl na
základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti („Akcie“).

(D)

Představenstvo Společnosti udělilo souhlas s převodem Akcií.

(E)

Prodávající si přeje prodat Kupujícímu Akcie a Kupující si přeje od Prodávajícího Akcie nabýt.

1.

Předmět Smlouvy

1.1

Prodávající se tímto zavazuje převést na Kupujícího úplné a neomezené vlastnické právo
k Akciím se všemi právy s Akciemi souvisejícími.

2

Bude doplněno před podpisem smlouvy.

3

Bude doplněno před podpisem smlouvy.

Stanoveno pro případ, že by akcie byly nahrazeny hromadnou listinou. Dále také tato varianta zohledněna v textu. Bude
upraveno před podpisem smlouvy.
4

1.2

Kupující se tímto zavazuje Akcie od Prodávajícího přijmout a na základě podmínek
stanovených v této Smlouvě zaplatit Prodávajícímu za Akcie Kupní cenu, jak je tento pojem
definován níže v ustanovení článku 2.1 této Smlouvy.

1.3

Podpisem této Smlouvy Smluvní strany potvrzují, že [hromadná akcie nahrazující Akcie,
opatřená řádným rubopisem]/[Akcie, opatřené řádným rubopisem]5 na jméno Kupujícího,
[byla/byly] [předána/předány]6 Kupujícímu.

2.

Kupní cena a platební podmínky

2.1

Na základě a za podmínek stanovených touto Smlouvou se Kupující zavazuje zaplatit
Prodávajícímu za převod Akcií kupní cenu v celkové výši 275 040,- Kč („Kupní cena“), jež
bude Prodávajícímu uhrazena do 31.3.2020 nebo do 30 pracovních dnů ode dne podpisu této
Smlouvy, a to podle toho, který z výše uvedených okamžiků nastane později, a to na bankovní
účet Prodávajícího, jehož identifikaci Kupujícímu sdělí, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

3.

Prohlášení

3.1

Prodávající prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí k datu podepsání této Smlouvy:
(a) Společnost je akciovou společností, řádně založenou a platně existující v souladu s právním
řádem České republiky;
(b) s Akciemi jsou spojena veškerá práva akcionáře, která s nimi spojuje zákon a stanovy;
(c) Akcie nejsou předmětem zástavního práva, zajišťovacího převodu práva ani jiného práva
jakékoli třetí osoby, které by tuto třetí osobu opravňovalo prodat Akcie nebo si je ponechat
na úhradu dluhů Prodávajícího nebo jiných osob;
(d) Společnost není v úpadku nebo v hrozícím úpadku ve smyslu ustanovení § 3 zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„insolvenční zákon“). Proti Společnosti nebyl podán insolvenční návrh, nebo návrh
na nařízení výkonu rozhodnutí, resp. obdobný návrh v příslušné jurisdikci, a podle
nejlepšího vědomí Převodce podání takového návrhu ani nehrozí;

3.2

Kupující prohlašuje, že:
(a) Kupující je ke dni podpisu této Smlouvy veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení
§ 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
(b) [Kupující současně s touto smlouvu uzavře smlouvu mezi akcionáři uzavíranou mezi
akcionáři Společnosti a Společností, která upravuje vzájemná práva při výkonu práv
akcionářů ve Společnosti a správě Společnosti a další práva smluvních stran uvedená ve
smlouvě mezi akcionáři, jejíž znění je Prodávajícímu známo, jelikož tvoří přílohu č. 1 této
Smlouvy.]7

5

Alternativně podle toho, zda byla vydána hromadná akcie. Bude upraveno před podpisem smlouvy.

6

Alternativně podle toho, zda byla vydána hromadná akcie. Bude upraveno před podpisem smlouvy.

Toto ustanovení relevantní pouze v případě převodu akcií na obce či mikroregiony před uzavřením smlouvy mezi prvními
akcionáři. Jinak bude vypuštěno.
7
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(c) [Kupující tímto přistupuje v plném rozsahu ke smlouvě mezi akcionáři uzavřené dne [●]
mezi akcionáři Společnosti a Společností („Smlouva mezi akcionáři“), v rámci které si
akcionáři Společnosti dohodli svá vzájemná práva při výkonu práv akcionářů ve
Společnosti a správě Společnosti a další práva uvedené ve Smlouvě mezi akcionáři, a to
včetně udělení souhlasu s převodem části Smlouvy mezi akcionáři tak, jak jej prohlásil
převodce, přičemž pro vyloučení všech pochybností souhlas uděluje v totožném rozsahu,
jak byl učiněn převodcem, tj. v rozsahu převodu na potenciální nabyvatele, a prohlašuje, že
se zavazuje vykonávat svá akcionářská práva a povinnosti v souladu s ustanoveními
příslušných právních předpisů a ustanoveními a zásadami Smlouvy mezi akcionáři,.
Znění Smlouvy mezi akcionáři je Prodávajícímu známo, jelikož tvoří přílohu č. 1 této
Smlouvy.]8
4.

Závěrečná ustanovení

4.1

O prodeji akcií a uzavření této Smlouvy rozhodlo zastupitelstvo Prodávajícího usnesením č. [•]9
ze dne [•].10

4.2

O nabytí akcií a uzavření této Smlouvy rozhodlo zastupitelstvo Kupujícího usnesením č. [•]11 ze
dne [•].12

4.3

Bude-li kterékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno
za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy zůstanou v plném rozsahu
v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo
z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této
Smlouvy. Smluvní strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které
budou nezbytné k dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu,
jakého mělo být dosaženo neplatným nebo nevymahatelným ustanovením.

4.4

Tato Smlouva včetně případných dodatků a jejich výklad se řídí obecně závaznými právními
předpisy České republiky.

4.5

Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ohledně jejího předmětu
a nahrazuje všechny předchozí dohody mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této
Smlouvy.

4.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci
registru Kupující.

4.7

Tato Smlouva je platná ke dni jejího uzavření a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

4.8

Tato Smlouva může být účinně měněna či doplňována výlučně formou číslovaných písemných

Toto ustanovení relevantní pouze v případě převodu akcií na Spolek odpady Olomouckého kraje, obce či mikroregiony po
datu uzavření smlouvy mezi akcionáři. Jinak bude vypuštěno.
8

9

Bude doplněno před podpisem smlouvy.

10

Bude doplněno před podpisem smlouvy.

11

Bude doplněno před podpisem smlouvy.

12

Bude doplněno před podpisem smlouvy.

16

dodatků.
4.9

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
po jednom (1) vyhotovení.

SMLUVNÍ STRANY VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE
JEJICH PRAVOU, VÁŽNOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ SVÉ
PODPISY NÍŽE:
Místo:
Místo:
Datum:
Datum:
Za Olomoucký kraj:

Za Město Hranice:

_______________________________________ ________________________________________
Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:
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Příloha č. 1
SMLOUVA MEZI AKCIONÁŘI

SMLOUVA MEZI AKCIONÁŘI
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)
(„Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY:
(1)

Město Hranice, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČO: 003 01 311
(„Akcionář 1“)

(2)

[IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 2], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 2“)

(3)

[IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 3], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 3“)

(4)

[IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 4], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 4“)

(5)

[IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 5], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 5“)

(6)

[IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 6], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 6“)

(7)

[IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 7], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 7“)

(8)

[IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 8], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 8“)

(9)

[IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 9], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 9“)

(10) [IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 10], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 10“)
(11) [IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 11], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 11“)
(12) [IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE 12], se sídlem [●], IČO: [●]
(„Akcionář 12“)
(13) [IDENTIFIKACE AKCIONÁŘE [●]13], se sídlem [●], IČO: [●]

Předpokládá se, že před první valnou hromadou Společnosti při prvním převodu Akcií Společnosti jednotlivým obcím,
případně mikroregionům sdružujícím obce na území Olomouckého kraje, tuto Smlouvu společně podepíší minimálně
zástupci 13 obcí s rozšířenou působností (“ORP“), či mikroregionů, které sdružují ORP, Spolek a Kraj. Není vyloučeno, aby
13
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(„Akcionář [●]14“)
(14) Odpady Olomouckého kraje, z.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00,
Olomouc - Hodolany, IČO: 04148002
(„Spolek“)
(15) Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11, IČO: 60609460
(„Kraj“)
(Akcionáři 1 až [●]15, Spolek a Kraj dále společně jako „Akcionáři“ a každý zvlášť jako
„Akcionář“)
a
(16) Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.,
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00, Olomouc - Hodolany, IČO: 076 86 501,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová
značka B 11088
(„Společnost“)
(všichni společně „Strany“ a každý samostatně jako „Strana“)

PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Spolek sdružuje Kraj, obce a mikroregiony na území Olomouckého kraje. Spolek
zpracoval studii proveditelnosti s cílem posoudit možnosti a navrhnout způsob
realizace zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území
Olomouckého kraje, popřípadě i doporučení, jakým způsobem zajistit využívání
směsných komunálních odpadů vznikajících na území Kraje od roku 2024, odkdy
nebude možné skládkovat směsné komunální odpady.

(B)

V souladu s doporučením studie Kraj jako jediný Akcionář založil Společnost za účelem
realizace projektu na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území
Olomouckého kraje pro obce na území Olomouckého kraje. Společnost vydala
v souhrnu 440.000 kusů kmenových akcií ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě
jedné akcie 15 Kč dohromady odpovídající 100 % základního kapitálu Společnosti ve
výši 6.600.000,- Kč. Kraj současně s touto Smlouvou uzavřel se Spolkem a každým
jednotlivým Akcionářem 1 až [●]16 Smlouvu o převodu Akcií, přičemž každý
z Akcionářů 1 až [●]17 se stal na základě takové smlouvy vlastníkem Akcií v počtu
odpovídající počtu obyvatel každého jednotlivého Akcionáře 1 až [●]18 a Spolek
vlastníkem [●] 19 Akcie/Akcií20.

však Smlouvu podepsalo více obcí – Akcionářů mimo ORP, případně méně než 13 Akcionářů - ORP.
stran a jejich identifikace smluvních stran bude upravena dle aktuální situace.
14

Bude doplněno před podpisem smlouvy dle skutečného počtu prvních akcionářů.

15

Bude doplněno před podpisem smlouvy dle skutečného počtu prvních akcionářů.

16

Bude doplněno před podpisem smlouvy dle skutečného počtu prvních akcionářů.

17

Bude doplněno před podpisem smlouvy dle skutečného počtu prvních akcionářů.

18

Bude doplněno před podpisem smlouvy dle skutečného počtu prvních akcionářů.

19

Bude doplněno před podpisem smlouvy dle skutečného počtu prvních akcionářů.

20

Bude doplněno před podpisem smlouvy dle skutečného počtu akcií Spolku.
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Počet smluvních

(C)

Akcionáři mají ve výlučném vlastnictví veškeré Akcie Společnosti dohromady
odpovídající 100 % základního kapitálu Společnosti. Akcionáři touto Smlouvou zamýšlí
upravit svá vzájemná práva za účelem společného ovládání a výkonu práv Akcionářů
ve Společnosti a společné správě Společnosti a další níže uvedená práva Stran;

UZAVÍRAJÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TUTO SMLOUVU
1.

DEFINICE

1.1

Pro účel této Smlouvy mají následující výrazy psané s velkým
počátečním písmenem níže uvedený význam:
1.1.1

„Akcie“ znamenají (i) veškeré akcie Akcionářů ve Společnosti, představující
v souhrnu 440.000 kusů kmenových akcií ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě
jedné akcie 15 Kč dohromady odpovídající 100 % základního kapitálu Společnosti ve
výši 6.600.000,- Kč, a (ii) veškeré akcie Společnosti, které budou případně vydány
v budoucnu.

1.1.2

„Stanovy“ znamenají stanovy Společnosti.

1.1.3

„Zákon o obchodních korporacích“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
přepisů.

1.1.4

„Zákon o zadávání veřejných zakázek“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1

Strany se dohodly, že tato Smlouva se vztahuje vždy na všechny
Akcionáře a jejich přímé či nepřímé podíly ve Společnosti. Akcionáři
se proto zavazují zajistit, aby jakýkoli nabyvatel Akcií (s výjimkou
převodů mezi Akcionáři samotnými), přistoupil k této Smlouvě před
jejich nabytím a stal se tak osobou, na níž se tato Smlouva bude
vztahovat od okamžiku nabytí Akcií a od okamžiku nabytí Akcií
ovládat Společnost společně s dalšími Akcionáři. Ostatní Akcionáři
se zavazují tomuto přistoupení vyhovět. Jde-li o postoupení části
Smlouvy společně s prodejem části Akcií podle článku 8.1 Smlouvy,
v takovém případě se uplatní postup dle tohoto článku 8.1 Smlouvy.

2.2

Akcionáři se zavazují vykonávat svá práva akcionářů a jinými
způsoby přímo nebo nepřímo společně ovládat Společnost a
vykonávat a ovlivňovat řízení Společnosti výhradně v souladu
s ustanoveními příslušných právních předpisů a ustanoveními a
zásadami této Smlouvy. Akcionáři při řízení Společnosti budou
spolupracovat tak, aby optimalizovali činnost a schopnost
Společnosti poskytovat Akcionářům služby v rámci plnění úkolů
svěřených Společnosti Akcionáři a členy či společníky Akcionářů,
kteří jsou veřejnými zadavateli.
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2.3

Akcionáři tímto deklarují svůj zájem a zavazují se dále rozvíjet
činnost Společnosti tak, aby byl co nejdůkladněji sledován cíl a účel
Společnosti. Hlavním účelem Společnosti je poskytování služeb
Akcionářům a jejich členům či společníkům, kteří jsou veřejnými
zadavateli, v rámci plnění úkolů svěřených Společnosti Akcionáři.
Poskytování služeb Akcionářům a členům či společníkům
Akcionářů, kteří jsou veřejnými zadavateli, v rámci plnění svěřených
úkolů zároveň představuje hlavní činnost společnosti vykonávanou
za každé účetní období v rozsahu více než 80 % z celkové činnosti
Společnosti.

2.4

Akcionáři nebudou, přímo ani nepřímo (zejména prostřednictvím
svých zástupců ani svou vlastní účastí na vedení Společnosti) činit
žádná rozhodnutí, která by mohla významně ohrozit cíle a účel
Společnosti nebo hodnotu Společnosti.

2.5

Akcionáři Společnosti a případně členy či společníky Akcionářů
(nejedná-li se o územně samosprávné celky) budou pouze osoby,
které jsou veřejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1
Zákona o zadávání veřejných zakázek a které budou Společnost
přímo či nepřímo společně ovládat.

2.6

Akcionáři, s výjimkou Kraje a právnických osob, které jsou veřejnými
zadavateli a jejímiž členy či společníky jsou obce na území
Olomouckého kraje, se zavazují na výzvu Společnosti do 3 měsíců
ode dne doručení výzvy uzavřít se Společností smlouvu o smlouvě
budoucí o dodávkách odpadu a/nebo Smlouvu o dodávkách odpadu
nebo Smlouvu o dodání odpadu. Akcionáři, jež jsou právnickými
osobami, jejichž členy či společníky jsou obce, se zavazují vynaložit
veškeré úsilí, aby tyto obce uzavřely se Společností výše uvedené
smlouvy.

2.7

Každý z Akcionářů může kdykoli požadovat změny Stanov za
účelem zajištění práv a povinností Akcionářů podle této Smlouvy.
Akcionáři se zavazují přijmout veškerá potřebná rozhodnutí a
opatření k zajištění souladu Stanov s touto Smlouvou. Pro vyloučení
pochybností Akcionáři sjednávají, že v případě rozporů mají
ustanovení této Smlouvy, pokud nejsou v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy, přednost před ustanoveními Stanov.
K případným změnám Stanov tak, aby reflektovaly ustanovení této
Smlouvy, dojde nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu této
Smlouvy na valné hromadě Společnosti, která bude svolána za
tímto účelem v souladu se Zákonem o obchodních korporacích
a Stanovami.
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2.8

Akcie jsou převoditelné či zatížitelné právy třetích osob pouze se
souhlasem představenstva Společnosti. Představenstvo je povinno
souhlas s převodem Akcií udělit pouze za předpokladu, že se
nabyvatelem Akcií má stát subjekt, který je veřejným zadavatel ve
smyslu ustanovení § 4 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných
zakázek a je současně obcí na území Olomouckého kraje nebo
právnickou osobou, jejímiž členy či společníky jsou takové obce.

2.9

Odmítne-li představenstvo bezdůvodně udělit souhlas k převodu
Akcií na osobu způsobilou dle článku 2.8 této Smlouvy, je odmítnutý
Akcionář oprávněn požadovat odkup Akcií Společností, a to
v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních
korporacích.

3.

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

3.1

Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvo
řídí činnost Společnosti a jedná za Společnost.

3.2

Dozorčí rada je orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon
působnosti představenstva a činnost Společnosti.

3.3

Společnost má až 15 členů představenstva a až 15 členů dozorčí
rady, a to podle účasti osob uvedených v článku 3.5 této Smlouvy,
tj. osob s právem nominovat členy orgánů Společnosti. Členové
představenstva a dozorčí rady vykonávají svou funkci bezplatně,
ledaže valná hromada Společnosti rozhodne jinak.

3.4

Funkční období členů představenstva a dozorčí rady Společnosti je
stanoveno na dobu pěti (5) let Opětovná volba člena orgánu je
možná.

3.5

Při volbě členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti je
každý z Akcionářů, který je obcí s obecním úřadem s rozšířenou
působností („ORP“), nebo právnickou osobou, jejímž členem či
společníkem je ORP, oprávněn nominovat 1 člena představenstva a
1 člena dozorčí rady Společnosti. Jednoho člena představenstva a
jednoho člena dozorčí rady Společnosti také nominuje Spolek a
jednoho člena představenstva a jednoho člena dozorčí rady
Společnosti Kraj. Poté, co Kraj přestane být Akcionářem, přechází
právo na nominaci jednoho člena představenstva a jednoho člena
dozorčí rady z Kraje na Spolek. Zástupci Spolku v představenstvu a
dozorčí radě Společnosti jsou současně zástupci ostatních
Akcionářů, kteří nemají právo nominovat vlastního člena těchto
orgánu. S tímto postupem tito Akcionáři podpisem této Smlouvy či
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přistoupením k ní souhlasí.
3.6

Převede-li některý z Akcionářů, který má právo nominovat členy do
orgánu Společnosti všechny své Akcie Společnosti na ostatní
Akcionáře, nebo některého z nich, zavazují se Akcionáři, kterým
účast ve Společnosti nezanikla, zajistit bez zbytečného odkladu (i)
odvolání člena představenstva či dozorčí tady, který byl nominován
Akcionářem, jehož účast ve Společnosti zanikla (ii) zvolit nového
člena představenstva nebo dozorčí rady Společnosti podle návrhu
Spolku.

3.7

Akcionáři se zavazují hlasovat na valné hromadě Společnosti tak,
aby do funkce členů představenstva Společnosti a dozorčí rady
Společnosti byly zvoleny osoby navržené podle článku 3.5 této
Smlouvy, pokud budou navržené osoby splňovat zákonné podmínky
pro výkon této funkce a s výkonem této funkce budou souhlasit. V
případě skončení výkonu funkce některého člena představenstva či
dozorčí rady bude oprávněn navrhnout nového člena
představenstva či dozorčí rady vždy Akcionář, na jehož návrh byl
zvolen člen představenstva či člen dozorčí rady, jehož výkon funkce
skončil. Akcionáři budou povinni hlasovat na valné hromadě pro
zvolení takto navrženého nového člena představenstva či dozorčí
rady. Každý nově zvolený člen představenstva nebo dozorčí rady
Společnosti je povinen uzavřít se Společností smlouvu o výkonu
funkce. Akcionář, který nominoval člena představenstva či dozorčí
rady Společnosti, odpovídá za to, že tento člen představenstva či
dozorčí rady Společnosti bude hlasovat na jednáních
představenstva Společnosti či dozorčí rady v souladu s touto
Smlouvou.

3.8

Akcionář, který nominoval člena představenstva Společnosti,
odpovídá za to, že tento člen uzavře smlouvu o výkonu funkce, zvolí
předsedu představenstva v souladu s touto Smlouvou a Akcionáři
zároveň zajistí odsouhlasení smlouvy o výkonu funkce valnou
hromadou Společnosti.

3.9

Akcionář, který nominoval člena dozorčí rady Společnosti, odpovídá
za to, že tento člen uzavře smlouvu o výkonu funkce, zvolí předsedu
dozorčí rady v souladu s touto Smlouvou a Akcionáři zároveň zajistí
odsouhlasení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou
Společnosti

4.

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
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4.1

Akcionáři mohou na valné hromadě hlasovat způsobem per rollam
podle § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

4.2

Valné hromadě Společnosti přísluší rozhodovat o všech otázkách,
které Zákon o obchodních korporacích, další právní předpisy a
Stanovy svěřují do její působnosti.

5.

PODÍL NA ZISKU SPOLEČNOSTI

5.1

Akcionáři mají právo na podíl na zisku Společnosti v poměru
Akcionářova podílu k základnímu kapitálu Společnosti.

5.2

Akcionáři se zavazují, že budou v případě hlasování na valné
hromadě Společnosti hlasovat vždy tak, aby byla výše uvedená
pravidla rozdělení podílu na zisku Společnosti dodržena a naplněn
tak smysl a účel tohoto článku Smlouvy.

6.

PŘEVOD AKCIÍ SPOLEČNOSTI

6.1

Omezení pro převody akcií:
Každý Akcionář je oprávněn převést své Akcie na jím vybranou třetí osobu za podmínek
uvedených v článku 2.8 této Smlouvy.

6.2

Závazek nezatížit Akcie:
Akcionáři se zavazují zdržet se bez předchozího souhlasu představenstva Společnosti jakýchkoli
jednání, na jejichž základě by došlo k zatížení jejich akcií Právem třetí osoby.

7.

POVINNOST PRODAT AKCIE

7.1

Pokud (a) Akcionář přestane splňovat požadavek být tzv. veřejným
zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 Zákona o zadávání
veřejných zakázek anebo (b) pokud Akcionář, který má povinnost se
Společností uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o dodávkách
odpadu a/nebo Smlouvu o dodávkách odpadu, takovou smlouvu na
výzvu Společnosti ve stanovené lhůtě neuzavře nebo dojde
k ukončení takové smlouvy či smluv, je takový Akcionář povinen
odprodat své Akcie („Prodávané Akcie“) ostatním Akcionářům, kteří
tento požadavek splňují. Představenstvo je za níže uvedených
podmínek povinno udělit souhlas s převodem Prodávaných Akcií.

7.2

Prodávající Akcionář ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy nastala některá ze
skutečností uvedená v článku 7.1, písemně oznámí ostatním
Akcionářům („Oslovení Akcionáři“), (i) že nastala některá ze
skutečností uvedená v článku 7.1 výše, (ii) specifikaci jeho
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Prodávaných Akcií, (iii) nominální cenu Prodávaných Akcií, za
kterou musí být Prodávané Akcie nabídnuty, a (iv) splatnost ceny za
Prodávané Akcie, která nebude kratší 3 měsíce („Oznámení“).
7.3

Oslovení Akcionáři mají v takovém případě možnost uplatnit
předkupní právo k Prodávaným Akciím. Po doručení Oznámení
budou mít právo koupit Prodávané Akcie za nabídnutých podmínek,
nebo odmítnout své předkupní právo, a to písemně do 3 měsíců od
data doručení Oznámení („Akceptační lhůta“). Akceptační lhůta
běží pro každého Osloveného Akcionáře samostatně. Pokud
Oslovený Akcionář nedoručí v Akceptační lhůtě Prodávajícímu
Akcionáři písemné vyjádření, ze kterého bude patrné, že vykonává
své předkupní právo, nebude Prodávající Akcionář předkupním
právem takového Osloveného Akcionáře dále vázán, nestanoví-li
tato Smlouva jinak.

7.4

Pro vyloučení pochybností platí, že každý Oslovený Akcionář je
oprávněn uplatnit své předkupní právo vždy jen k nabytí všech
Prodávaných Akcií. V případě, že k Prodávaným Akciím uplatní
právo více Oslovených Akcionářů, převede Prodávající Akcionář
nabídnuté Akcie na jednotlivé Oslovené Akcionáře, kteří uplatnili
předkupní právo, v poměru jejich účastí na základním kapitálu
Společnosti.

7.5

Neuplatní-li předkupní právo v Akceptační lhůtě žádný z Oslovených
Akcionářů, budou Prodávané Akcie povinni odkoupit všichni
Oslovení Akcionáři, a to v poměru jejich účastí na základním
kapitálu Společnosti.

8.

POSTOUPENÍ

8.1

V případě, že dojde k převodu části Akcií na obec nacházející se na
území Olomouckého kraje, nebo právnickou osobu, jejímiž členy či
společníky jsou výlučně obce na území Olomouckého kraje, za
podmínek uvedených v článku 2.8 této Smlouvy, bude část této
Smlouvy postoupena na takovou osobu či obec včetně veškerých
práv a povinností plynoucích z této Smlouvy. Všichni Akcionáři
a Společnost tímto předem souhlasí s postoupením části této
Smlouvy na takovou obec či osobu. Taková obec či osoba, na
kterou budou převedeny Akcie Společnosti, je povinna přistoupit
k této Smlouvě bez výhrad a podepsat přistoupení k této Smlouvě,
jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zároveň je povinna
oznámit a prokázat postoupení části smlouvy Akcionářům
prostřednictvím Společnosti, která oznámí ostatním Akcionářům.
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Každý Akcionář se zavazuje, že takové osoby či obce k této
Smlouvě přistoupí dle předchozí věty tohoto článku.
8.2

Žádná ze Stran není oprávněna postoupit nebo převést tuto
Smlouvu či jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo
nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného
souhlasu všech Stran, vyjma výše uvedeného postoupení v článku
8.1 této Smlouvy. Jakékoli takové jednání v rozporu s podmínkami
této Smlouvy je neplatné a neúčinné.

9.

ODDĚLITELNOST

9.1

Bude-li jakékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným
soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo
nevymahatelným,
bude
takové
ustanovení
považováno
za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou
nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Strany tuto Smlouvu
uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost
nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání).
Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové
dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného,
a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být
dosaženo
zdánlivým,
neplatným,
nebo
nevymahatelným
ustanovením.

10.

OZNÁMENÍ

10.1

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná
komunikace Stran, zejména jakékoli návrhy, oznámení či sdělení
vyžadovaná podle této Smlouvy, bude činěna v písemné listinné
formě v českém jazyce a doručena ostatním Stranám na adresy
jejich sídla (i) datovou schránkou, (ii) osobním doručením, (iii)
zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem, (iv) zasláním
kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení, není-li v této
Smlouvě stanoveno jinak.

11.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1

Tato Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy
České republiky a budou vykládány v souladu s nimi. Strany se
tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů
vzniklých z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní („Spor“) smírnou
cestou. Pokud Strany nevyřeší jakýkoli Spor smírnou cestou, bude
takový Spor včetně otázek platnosti, výkladu, vypořádání či
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ukončení práv vzniklých z této Smlouvy řešen věcně a místně
příslušným českým soudem podle právních předpisů České
republiky.
12.

DOBA TRVÁNÍ A PLATNOST

12.1

Tato Smlouva nabývá platnosti ke Dni podpisu a účinnosti ke dni
uveřejnění v registru smluv. Tato Smlouva je závazná také
pro právní nástupce Stran.

12.2

Tato Smlouva zůstane v platnosti a účinnosti, dokud nedojde
k jejímu ukončení některým z následujících způsobů:
(a) dohodou Stran;
(b) zrušením Společnosti.

12.3

Odpovědnost za porušení této Smlouvy nezaniká v důsledku
jakéhokoli převodu Akcií (nebo jakékoli jejich části) a Akcionář, který
převedl své Akcie způsobem, který představuje porušení této
Smlouvy, není v důsledku takového převodu zbaven jeho závazků
vyplývajících z této Smlouvy.

12.4

Strany sjednávají, že od této Smlouvy nelze odstoupit, ani ji jinak
jednostranně ukončit, není-li mezi Stranami výslovně sjednáno jinak.

13.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1

Účelem žádného ze závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo
kteréhokoli ustanovení této Smlouvy není udělit práva osobě, která
není účastníkem této Smlouvy ve smyslu této Smlouvy, pokud není
výslovně uvedeno jinak.

13.2

Strany na sebe pro účely této Smlouvy přebírají nebezpečí změny
okolností. Ustanovení § 1765, § 1766 a § 1788 odst. 2 Občanského
zákoníku se nepoužije.

13.3

Pro tuto Smlouvu a smlouvu o převodu akcií Společnosti nebo
uzavření dodatku k nim se nepoužije ustanovení § 1740 odst. 3
Občanského zákoníku.

13.4

Tato Smlouva se uzavírá písemně v listinné podobě. Jakékoli změny
nebo dodatky k této Smlouvě vyžadují ke své platnosti písemnou
formu v listinné podobě a podpisy všech Stran.
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13.5

Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v [●] ([●])21 shodných
vyhotoveních v jazyce českém, přičemž každá Strana obdrží po 1
(jednom) vyhotovení.

13.6

Uzavření této Smlouvy schválily příslušné orgány jednotlivých
Akcionářů.

13.7

Strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně všech jejích
dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru
smluv. Tuto Smlouvu zveřejní v registru smluv Společnost.
[zbytek stránky ponechán úmyslně prázdný]

21

Bude doplněno před podpisem smlouvy dle skutečného počtu prvních akcionářů.
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STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH
PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.
Za [●]:
Místo:
Datum:

Za [●]:
Místo:
Datum:

_______________________________________ _______________________________________
Jméno:
Jméno:
Funkce:
Funkce:
Za [●]:
Místo:
Datum:

Za [●]:
Místo:
Datum:

_______________________________________ _______________________________________
Jméno:
Jméno:
Funkce:
Funkce:
Za [●]:
Místo:
Datum:

Za [●]:
Místo:
Datum:

_______________________________________ _______________________________________
Jméno:
Jméno:
Funkce:
Funkce:
Za [●]:
Místo:
Datum:

Za [●]:
Místo:
Datum:

_______________________________________ _______________________________________
Jméno:
Jméno:
Funkce:
Funkce:
Za [●]:
Místo:
Datum:

Za [●]:
Místo:
Datum:

_______________________________________ _______________________________________
Jméno:
Jméno:
Funkce:
Funkce:
Za [●]:
Místo:
Datum:

Za [●]:
Místo:
Datum:

_______________________________________ _______________________________________
Jméno:
Jméno:
Funkce:
Funkce:
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Za Odpady Olomouckého kraje, z.s.:
Místo:
Datum:

Za [●]:
Místo:
Datum:

_______________________________________ _______________________________________
Jméno:
Jméno:
Funkce:
Funkce:
Za Olomoucký kraj:

Za Servisní společnost odpady Olomouckého
kraje, a.s.:
Místo:
Datum:

Místo:
Datum:

_______________________________________ _______________________________________
Jméno:
Jméno:
Funkce:
Funkce:
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PŘÍLOHA Č. 1
PŘISTOUPENÍ KE SMLOUVĚ MEZI AKCIONÁŘI
Město Hranice , se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČO: 003 01 311
(„[●]“),
v návaznosti na převod 18 336 kusů kmenových akcií společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc, IČO: 076 86 501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, spisová značka B 11088 („Společnost“), každá o jmenovité hodnotě ve výši 15,Kč, s číselným označením [●] až [●], [nahrazených hromadnou akcií s číselným označením
[●], které představují 4,17% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve
Společnosti („Akcie“), na základě smlouvy o převodu Akcií uzavřené dne [●] mezi
akcionářem Společnosti, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 606 09 460, jakožto převodcem a [●], jakožto
nabyvatelem,
tímto přistupuje v plném rozsahu
ke smlouvě mezi akcionáři uzavřené dne [●] mezi akcionáři Společnosti a Společností
(„Smlouva mezi akcionáři“), v rámci které si akcionáři Společnosti dohodli svá vzájemná
práva při výkonu práv akcionářů ve Společnosti a správě Společnosti a další práva uvedené
ve Smlouvě mezi akcionáři, a to včetně udělení souhlasu s převodem části Smlouvy mezi
akcionáři tak, jak jej prohlásil převodce, přičemž pro vyloučení všech pochybností souhlas
uděluje v totožném rozsahu, jak byl učiněn převodcem, tj. v rozsahu převodu na potenciální
nabyvatele, a
prohlašuje, že
se zavazuje vykonávat svá akcionářská práva a povinnosti v souladu s ustanoveními
příslušných právních předpisů a ustanoveními a zásadami Smlouvy mezi akcionáři,
Místo:
Datum:
Za [●]

_______________________________________
Jméno:
Funkce:
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