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STEJNOPIS 

NZ 562/2020 

 

N O T Á Ř S K Ý   Z Á P I S 
 

sepsaný Mgr. Filipem Vorlem, notářem se sídlem v Liberci, dne osmého prosince roku dva 

tisíce dvacet /08.12.2020/ v notářské kanceláři na adrese Moskevská 637/6, Liberec. -------------  

 

 

---------------------------------- o rozhodnutí valné hromady -------------------------------------

------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------- 

---------------------- s obchodní firmou RenoEnergie, a.s., IČO 27128164 ------------------------- 

------------------------ se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4 --------------------------

-------------------------------- ve smyslu ust. § 80a notářského řádu ---------------------------------- 

 
 

---------------------------------------------------- část I. ------------------------------------------------------ 

 
 

O S V Ě D Č U J I, že valná hromada přijala tato r o z h o d n u t í : -------------------------------  

 

1/ Valná hromada schvaluje přeměnu společnosti RenoEnergie, a.s., IČO 27128164, se sídlem 

Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 9182, ve formě rozdělení odštěpením sloučením do jedné 

nástupnické společnosti RenoStatky, a.s., IČO 09590871, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 

Klimkovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 11257, a to na základě projektu rozdělení vyhotoveného dne 30.10.2020 a uloženého ve 

sbírce listin obchodního rejstříku dne 03.11.2020. ------------------------------------------------------ 

 

2/ Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku rozdělované RenoEnergie, a.s., IČO 

27128164, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, sestavenou ke dni 31.12.2019. - 

 

3/ Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu rozdělované společnosti RenoEnergie, a.s., 

IČO 27128164, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, sestavenou k rozhodnému 

dni rozdělení, tj. k 01.01.2020, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. --------- 

 

4/ Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti RenoStatky, a.s., 

IČO 09590871, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, sestavenou k rozhodnému dni 

rozdělení, tj. k 01.01.2020, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. -------------- 
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---------------------------------------------------- část II. ----------------------------------------------------- 

 

V rámci přípravy jednání valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s. mi byly společností 

v souladu s ust. § 80c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, předloženy tyto 

listiny: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− aktuální výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, ze kterého 

jsem zjistil a ověřil totožnost a existenci společnosti RenoEnergie, a.s., IČO 27128164, 

se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, která je v tomto rejstříku zapsána 

v oddílu B, vložka 9182. ---------------------------------------------------------------------------- 

− stanovy společnosti ze dne 27.07.2020, ohledně kterých mi bylo sděleno, že do dne 

konání této valné hromady nebyly přijaty žádné jejich změny, či k žádným jejich 

změnám nedošlo na základě jiných skutečností. ------------------------------------------------ 

− výpis ze seznamu akcionářů. ----------------------------------------------------------------------- 

− výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů. ------------------------------------------------- 

− listina přítomných akcionářů. ---------------------------------------------------------------------- 

− projekt rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 30.10.2020, který je přílohou 

tohoto notářského zápisu. --------------------------------------------------------------------------- 

− doklady o zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin podle 

ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách obchodních společností 

a družstev a upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení §§ 35 až 39 

zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (OV04275156). ------------------- 

− výpis z Evidence rejstříku trestů společnosti RenoEnergie, a.s. ------------------------------ 

− prohlášení o neexistenci vedení trestního stíhání proti společnosti. --------------------------  

− výpis z insolvenčního rejstříku. --------------------------------------------------------------------  

− konečná účetní závěrka rozdělované společnosti RenoEnergie, a.s., sestavená ke dni 

31.12.2019. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

− zahajovací rozvaha rozdělované společnosti RenoEnergie, a.s., sestavená ke dni 

01.01.2020, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. ----------------------- 

− zahajovací rozvaha nástupnické společnosti RenoStatky, a.s., sestavená ke dni 

01.01.2020, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. ----------------------- 

 

Z předložených listin jsem zjistil a ověřil, že společnost RenoEnergie, a.s., vydala 1 340 kusů 

kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 48.000,--Kč. ----------- 

 

Z předložené listiny přítomných jsem dále zjistil a ověřil, že na jednání valné hromady 

společnosti jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce všichni akcionáři 

společnosti, a že tedy v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je valná hromada společnosti schopná 

usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí náležející do její působnosti. ------------------------------- 
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Všichni akcionáři společnosti učinili na počátku jednání valné hromady osobně nebo 

prostřednictvím zmocněného zástupce toto prohlášení: ------------------------------------------------- 

„Jako akcionáři společnosti RenoEnergie, a.s., se vzdáváme práva na svolání valné hromady 

společnosti konané dne osmého prosince roku dva tisíce dvacet /08.12.2020/ v notářské 

kanceláři Mgr. Filipa Vorla, notáře se sídlem v Liberci, na adrese Moskevská 637/6, Liberec 4, 

PSČ 460 01, a to způsobem a ve lhůtě, které požadují příslušná ustanovení zákona 

o obchodních korporacích a stanov společnosti.“ ------------------------------------------------------- 

 

Zvolená předsedající valné hromady Petra Černochová, nar. 04.07.1976, trvalým pobytem 

a bydlištěm dle svého prohlášení na adrese Rohožnická 1606, Praha, Újezd nad Lesy, PSČ 196 

16, která prokázala svou totožnost platným úředním průkazem, učinila toto prohlášení: „Jako 

předsedající valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s., konané dne osmého prosince roku 

dva tisíce dvacet /08.12.2020/ v notářské kanceláři Mgr. Filipa Vorla, notáře se sídlem 

v Liberci, na adrese Moskevská 637/6, Liberec 4, PSČ 460 01, prohlašuji, že tato valná 

hromada je v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních 

korporacích schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí náležející do její působnosti.“ 

Proti prohlášení předsedající nebyly ze strany přítomných na valné hromadě vzneseny žádné 

námitky či protesty. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Všichni akcionáři společnosti učinili na počátku jednání valné hromady osobně nebo 

prostřednictvím zmocněných zástupců tato prohlášení: ------------------------------------------------- 

− „Jako akcionáři společnosti RenoEnergie, a.s., ve smyslu ustanovení §§ 8, 11a odst. 2 

a 27 písm. d) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev udělujeme souhlas 

s tím, aby nebyla zpracována jakákoliv zpráva o rozdělení odštěpením požadovaná 

zákonem o přeměnách a aby nebyla zpracována mezitímní účetní závěrka.“ --------------- 

− Jako akcionáři společnosti RenoEnergie, a.s., se vzdáváme práv uvedených v § 7 zákona 

o přeměnách obchodních společností a družstev, a to práva podat návrh na určení 

neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti usnesení o rozhodnutí 

o schválení této přeměny a práva na informace podle § 298 odst. a) zákona 

o přeměnách obchodních společností a družstev.“ --------------------------------------------- 

−  „Jako akcionáři společnosti RenoEnergie, a.s., jsme ve smyslu § 297 zákona 

o přeměnách obchodních společností a družstev nepožádali a nežádáme společnost o to, 

aby byl projekt rozdělení odštěpením sloučením přezkoumán znalcem pro rozdělení.“ --- 

− „Neexistuje žádný akcionář, který by mohl vystoupit ze společnosti ve smyslu § 319 

zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.“ ------------------------------------ 

− „Jako akcionáři společnosti RenoEnergie, a.s., ve smyslu ustanovení § 301 odst. 5 

zákona o přeměnách nevyžaduje seznámení s podstatnými změnami týkajícími se jmění 

všech společností zúčastněných na přeměně, k nimž došlo v období od vyhotovení 
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projektu přeměny do dnešního dne, se kterými bychom jinak měli být seznámeni ve 

smyslu ustanovení § 301 odst. 3 zákona o přeměnách.“ --------------------------------------- 

 

Zvolená předsedající valné hromady Petra Černochová dále učinila tato prohlášení: -------------  

− všechny zákonem požadované informace ve smyslu ustanovení § 33 a listiny ve smyslu 

ustanovení § 299 odst. 1 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, 

s přihlédnutím k projednávané přeměně, jsou přístupné a k nahlédnutí, a byly rovněž 

přístupné v sídle společnosti jeden měsíc před konáním této valné hromady a byly 

k dispozici i všem akcionářům. -------------------------------------------------------------------- 

− v důsledku přeměny nedosáhne celková ztráta nástupnické společnosti takové výše, že 

při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně 

poloviny základního kapitálu nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 5a odst. 1 

zákona o přeměnách. -------------------------------------------------------------------------------- 

− projekt rozdělení odštěpením sloučením, vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15, 

§ 250, § 290 a násl. zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, zpracovaný 

společností RenoEnergie, a.s., jako společností rozdělovanou a společností RenoStatky, 

a.s., IČO 09590871, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice jako společností 

nástupnickou dne 30.10.2020, byl dne 03.11.2020 uložen ve sbírce listin obchodního 

rejstříku a oznámení o tomto úkonu bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 

05.11.2020 pod značkou OV04275156. ---------------------------------------------------------- 

− dne 05.11.2020, tedy více než jeden měsíc přede dnem konání této valné hromady, bylo 

zveřejněno v Obchodním věstníku pod značkou OV04275156 upozornění pro věřitele 

na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách. ----------------------------------------- 

− akcionáři se vzdali práva na zaslání dokumentů a udělili souhlas s tím, aby nebyla 

zpracována jakákoliv zpráva o rozdělení odštěpením požadovaná zákonem o přeměnách 

a mezitímní účetní závěrka. ------------------------------------------------------------------------ 

− společnost není v úpadku, není na její majetek vedeno insolvenční řízení a ani 

nevstoupila do likvidace. --------------------------------------------------------------------------- 

− proti společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání a neexistuje zde ani žádná jiná překážka 

uskutečnění přeměny ve smyslu ustanovení § 32 a dalších zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. ---------------------------------- 

− akcie společnosti nejsou zastaveny a společnost nevydala vyměnitelné ani prioritní 

dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry. ----------------------------------------------------- 

− rozhodným dnem přeměny je den 01.01.2020. -------------------------------------------------- 

− projekt přeměny není přezkoumán znalcem dle § 297 zákona o přeměnách, neboť žádný 

z akcionářů zúčastněné společnosti o přezkoumání znalcem nepožádal a nežádá. --------- 

− v souladu s ustanovením § 15a odstavec 1 zákona o přeměnách obchodních společností 

a družstev se k této přeměně nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu podle 

zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie. ---------------- 



Strana pět 

 

− rozdělovaná společnost je příjemcem veřejné podpory podle § 39a zákona o přeměnách 

obchodních společností a družstev; dne 02.11.2020 učinila společnost oznámení 

o zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory. --------------------------------- 

 

O přijetí rozhodnutí blíže uvedených v části I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 4/ bylo 

hlasováno aklamací, to jest zvednutím ruky, přičemž z odst. 5.3. stanov společnosti jsem zjistil 

a ověřil, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 48.000,--Kč je spojeno 480 (slovy: čtyři sta 

osmdesát) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 643 200 (šest set čtyřicet tři tisíce dvě 

stě). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Z příslušných článků stanov společnosti a z příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech, jsem zjistil a ověřil, že rozhodování o schválení 

přeměny náleží do působnosti valné hromady. ----------------------------------------------------------- 

 

Z příslušných článků stanov společnosti a z příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech, jsem zjistil a ověřil, že rozhodný počet hlasů pro 

přijetí rozhodnutí o schválení přeměny včetně přijetí rozhodnutí o schválení konečné účetní 

závěrky a zahajovacích rozvah činí 520 992 (slovy: pět set dvacet tisíc devět set devadesát dva) 

hlasy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Po provedeném hlasování a zjištění jeho výsledku předsedající valné hromady konstatovala, že 

pro přijetí rozhodnutí blíže uvedených v části I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 4/ 

hlasovali všichni akcionáři celkovým počtem 643 200 (šest set čtyřicet tři tisíce dvě stě) hlasů, 

což představuje 100 % přítomných a současně i všech akcionářů oprávněných na valné 

hromadě hlasovat, že tedy rozhodnutí blíže uvedená v části I. tohoto notářského zápisu pod 

body 1/ až 4/ byla přijata potřebnou kvalifikovanou většinou hlasů všech akcionářů. -------------- 

 

Proti průběhu hlasování a výkonu hlasovacích práv akcionářů nebyly ze strany přítomných na 

valné hromadě vzneseny žádné námitky či protesty. ---------------------------------------------------- 

 

Výsledky hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících akcionářů a z následného 

prohlášení předsedající valné hromady. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------- část III. ---------------------------------------------------- 

 

Na základě mnou provedených a v tomto notářském zápisu popsaných zjištění:  ------------------- 
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O s v ě d č u j i , že byla učiněna veškerá právní jednání a splněny všechny formality, ke kterým 

jsou společnost a její orgány povinny před přijetím rozhodnutí, a že tyto byly učiněny v souladu 

s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. ------------------------------------------------- 

 

O s v ě d č u j i , že rozhodnutí valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s., uvedená v části 

I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 4/ byla přijata dne osmého prosince roku dva tisíce 

dvacet /08.12.2020/ v notářské kanceláři Mgr. Filipa Vorla, notáře se sídlem v Liberci, na 

adrese Liberec 4, Moskevská 637/6, počtem 643 200 (šest set čtyřicet tři tisíce dvě stě) hlasů, to 

jest 100 % hlasů přítomných a současně všech akcionářů společnosti, a že obsah těchto 

rozhodnutí a způsob jejich přijetí jsou v souladu se stanovami a právními předpisy. --------------- 

 

--------------------------------------------------- část IV. ----------------------------------------------------- 

 

Prohlášení notáře podle § 23a odstavec 1, zákona číslo 125/2008 Sb.: --------------------------- 

 

P r o h l a š u j i , že projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti - 

osoby zúčastněné na přeměně. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení předsedající valné hromady schválen. ------ 
 
 
Petra Černochová v.r.                                  L.S. 

     Mgr. Filip Vorel 

     notář v Liberci 

        Mgr. Filip Vorel v.r. 

        notář v Liberci 

 

 

 



















Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 09.12.2020 se doslovně shoduje 

s notářským zápisem sepsaným notářem Mgr. Filipem Vorlem pod č. NZ 562/2020. ----------- 

 

Potvrzuji, že příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. ------ 

 

V Liberci dne 09.12.2020. --------------------------------------------------------------------------------- 

      

     

 Mgr. Filip Vorel  

       notář se sídlem v Liberci 
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