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STEJNOPIS 

N o t á ř s k ý   z á p i s 
 

sepsaný dne 8. 12. 2020 (slovy: osmého prosince roku dva tisíce dvacet) na úředním dnu 
notářky v Praze na adrese Bělehradská 331/20, Nusle, 140 00 Praha 4, mnou, JUDr. 
Martinou Královou, notářkou se sídlem v Benešově, s notářskou kanceláří na adrese 
Husova 2117, 256 01 Benešov. ---------------------------------------------------------------------  
 
K žádosti obchodní společnosti RenoEnergie, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 
147 00 Praha 4, Identifikační číslo: 271 28 164, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka  9182 (dále též jen „společnost“ 
nebo „společnost RenoEnergie, a.s.“),  ----------------------------------------------------------  
 
sepisuji podle dle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti (notářský řád), dále jen „notářský řád“, tento notářský zápis o: -------------------  
 
 
 -------------------- ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY --------------------  

 --------------------obchodní společnosti RenoEnergie, a.s.,  ------------------  

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

 -------------------------  Identifikační číslo: 271 28 164 -------------------------  

 
konané dne 8. 12. 2020 od 10:00 hod na úředním dnu notářky v Praze na adrese 
Bělehradská 331/20, Nusle, 140 00 Praha 4. -----------------------------------------------------  
 
 
Za prvé: Valnou hromadu zahájila z pověření představenstva paní Mgr. Petra 
Černochová, nar. 4. 7. 1976, bydliště Rohožnická 1606, Újezd nad Lesy, 190 16             
Praha 9, která řídila valnou hromadu do zvolení jejího předsedy. -----------------------------  
 
Po zahájení valné hromady svolavatelem všichni akcionáři společnosti, zastoupení paní 
Mgr. Petrou Černochovou, prohlásili, že v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“, a čl. 7 odst. 7.3. stanov 
společnosti ve znění ze dne 27. 7. 2020, přijatých rozhodnutím valné hromady společnosti 
osvědčené notářským zápisem Mgr. Štěpána Nývlta, notáře v Praze, pod číslem NZ 
202/2020 (dále též jen „stanovy společnosti“), souhlasí s tím, aby se valná hromada 
společnosti konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání 
valné hromady akciové společnosti. ---------------------------------------------------------------  
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Paní Mgr. Petra Černochová z pověření představenstva společnosti na začátku valné 
hromady ve smyslu § 301 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, (dále jen „zákon o přeměnách“), objasnila akcionářům projekt 
rozdělení formou odštěpení sloučením vyhotovený zúčastněnými společnostmi 
RenoEnergie, a.s. a MVE Hradiště, s.r.o. dne  6. 10. 2020 (dále též jen „Projekt 
rozdělení“) ve smyslu ustanovení § 15, § 250, § 280 a § 290 a souvisejících ustanovení 
zákona o přeměnách, v jehož důsledku rozdělovaná společnost RenoEnergie, a.s., se 
sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Identifikační číslo: 271 28 164, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka  9182 (dále 
též jen „rozdělovaná společnost“) nezaniká a část jejího jmění přechází na existující 
nástupnickou společnost MVE Hradiště, s.r.o., se sídlem Mlýnské nábřeží 605/17, 
Doudlevce, 301 00 Plzeň, Identifikační číslo: 089 61 964, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 38984 (dále též jen 
„nástupnická společnost“); rozdělovaná společnost a nástupnická společnost dále 
společně též jen „zúčastněné společnosti“. ------------------------------------------------------  
 
Paní Mgr. Petra Černochová dále prohlašuje a dokládá, že akcionáři rozdělované 
společnosti se v souladu s ustanovením § 7 písm. b) a § 7a zákona o přeměnách 
způsobem dle § 9 písm. a) zákona o přeměnách vzdali před vyhotovením Projektu 
rozdělení, práva na výměnu podílu v souvislosti s rozdělením společnosti 
RenoEnergie, a.s. formou odštěpení sloučením se společností MVE Hradiště, s.r.o. ve 
smyslu Projektu rozdělení, který byl vypracován dne 6. 10. 2020 s rozhodným dnem 1. 
1. 2021. Akcionáři rozdělované společnosti se tedy výslovně vzdali práva na výměnu 
akcií rozdělované společnosti za podíly nástupnické společnosti a v Projektu rozdělení 
tak nebyl stanovený výměnný poměr akcií rozdělované společnosti za podíly nástupnické 
společnosti, neboť se dle ustanovení § 7a odst. 2 zákona o přeměnách k účasti akcionářů 
rozdělované společnosti na rozdělované společnosti při vyhotovení Projektu rozdělení 
nepřihlíží ani pro účely stanovení výměnného poměru podílů. --------------------------------  
 
Předsedou valné hromady byla zvolena paní Mgr. Petra Černochová, nar. 4. 7. 1976, 
bydliště Rohožnická 1606, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9. Totožnost předsedy valné 
hromady jsem ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. h) notářského řádu ověřila, a to 
dle jeho platného úředního průkazu. ---------------------------------------------------------------   
 
Valná hromada ve smyslu ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích rozhodla, 
že předseda valné hromady bude rovněž ověřovatelem zápisu a bude též provádět sčítání 
hlasů.   --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Předseda valné hromady po svém zvolení prohlásil, že: ----------------------------------------  

- na valné hromadě jsou přítomni, resp. zastoupeni všichni akcionáři společnosti, 
kteří vlastní 1 340 ks (slovy: jeden tisíc tři sta čtyřicet kusů) kmenových akcií na 
jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 48 000,- Kč (slovy: čtyřicet 
osm tisíc korun českých), jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 100 % 
(slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti, který činí                   
64 320 000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů tři sta dvacet tisíc korun českých),-  

- předložený výpis z obchodního rejstříku společnosti ze dne 23. 11. 2020 obsahuje 
aktuální a správné údaje o společnosti zapisované do obchodního rejstříku. -------  
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Předseda valné hromady dále učinil prohlášení, že dnešní valná hromada je dle stavu 
přítomných, resp. zastoupených akcionářů zapsaných v listině přítomných způsobilá 
přijímat rozhodnutí, neboť na valné hromadě je přítomno, resp. zastoupeno 100 % 
(slovy: jedno sto procent) akcionářů, majících 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů, 
všichni akcionáři souhlasili s konáním dnešní valné hromady bez splnění požadavků 
zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na svolání valné hromady, a že 
jsou splněny podmínky usnášeníschopnosti valné hromady dle zákona o obchodních 
korporacích a stanov společnosti. ------------------------------------------------------------------    
 
Žádné protesty ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1, písm. g) notářského řádu nebyly 
vzneseny.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. ----------------------------  
 
Písemné plné moci zastoupených akcionářů tvoří přílohu č. 2 až č. 6 tohoto notářského 
zápisu. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Existenci společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze oddíl B, vložka 9182, ze dne 23. 11. 2020.  -----------------------------------  
 
Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o schválení přeměny, a to rozdělení 
společnosti RenoEnergie, a.s. formou odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná 
společnost RenoEnergie, a.s. nezaniká a část jejího jmění přechází na existující 
nástupnickou společnost MVE Hradiště, s.r.o. (dále též jen „přeměna“ nebo „rozdělení 
formou odštěpení sloučením“), jsem ověřila z ustanovení § 421 zákona o obchodních 
korporacích, z ustanovení § 21 odst. 1 a § 300 a násl. zákona o přeměnách a z čl. 8. stanov 
společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí o schválení rozdělení formou 
odštěpení sloučením jsem ověřila: ----------------------------------------------------------------  

- z ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, z příslušných 
ustanovení zákona o přeměnách, čl. 9. stanov společnosti, ze shora uvedeného 
výpisu z obchodního rejstříku; -------------------------------------------------------------  

- z prohlášení všech akcionářů, že se ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích a čl. 7. odst. 7.3 stanov společnosti vzdávají práva na řádné a včasné 
svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a stanovy společnosti; ----  

- ze seznamu akcionářů ze dne 8. 12. 2020, který mi předložila paní Mgr. Petra 
Černochová, a o němž prohlásila, že obsahuje aktuální seznam akcionářů 
společnosti; -----------------------------------------------------------------------------------  

- z předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenný papírů;  --------------------  
- z předložené listiny přítomných, dle které byli na valné hromadě společnosti, 

v souladu s prohlášením předsedy valné hromady, přítomni, resp. zastoupeni 
akcionáři, kteří měli akcie, jejichž jmenovitá hodnota představovala 100 % 
základního kapitálu společnosti, a z předložených plných mocí zastoupených 
akcionářů; -------------------------------------------------------------------------------------  

- z mého osobního zjištění, že jsou přítomni, resp. zastoupeni všichni akcionáři 
společnosti; -----------------------------------------------------------------------------------  

- z prohlášení zvoleného předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady 
přijímat rozhodnutí;  ------------------------------------------------------------------------  
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uvedené prohlášení je v souladu se stanovami společnosti, které v čl. 9.  určují, že 
valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící 
akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti; 
dále stanovy společnosti v čl. 5. odst. 5.3 určují, že s každou akcií o jmenovité 
hodnotě 48 000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) je spojeno 480 
(slovy: čtyři sta osmdesát) hlasů; celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 
643 200 (slovy: šest set čtyřicet tři tisíc dvě stě)  a celkem tedy na valné hromadě 
bylo přítomno 100 % všech hlasů ve společnosti; --------------------------------------  

- z prohlášení akcionářů učiněných na valné hromadě společnosti a z prohlášení 
předsedy valné hromady, které jsou učiněny níže; -------------------------------------  

- z předložených dokumentů uvedených níže. --------------------------------------------  
 
 

Za druhé:  Osvědčuji, že na valné hromadě učinil každý z přítomných, resp. 
zastoupených akcionářů na valné hromadě, tedy všichni akcionáři společnosti, v 
souvislosti s níže uvedeným rozhodnutím valné hromady o schválení rozdělení formou 
odštěpení sloučením níže uvedená prohlášení a souhlasy: -------------------------------------  
 
Každý z akcionářů samostatně, v souladu s ustanovením § 7 a 8 zákona o přeměnách 
a způsobem uvedeným v ustanovení § 9 zákona o přeměnách, tímto: -------------------  
 
a) prohlašuje, že se vzdává: -------------------------------------------------------------------  

 
- práva na dorovnání; ------------------------------------------------------------------------  
- práva na náhradu škody; ------------------------------------------------------------------  
- práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení 

neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny; ------------------------------------------  
- jakýchkoliv jiných práv, a to i těch, které vzniknou v budoucnu, poskytuje-li je 

společníkům společnosti zákon o přeměnách; -----------------------------------------  
 

b) uděluje souhlas, aby nebyla vypracována jakákoliv zpráva týkající se přeměny 
vyžadovaná zákonem o přeměnách, zejména: -----------------------------------------  
 
- podrobná písemná zpráva o přeměně statutárním orgánem společnosti dle 

ustanovení § 24 zákona o přeměnách; --------------------------------------------------  
- znalecká zpráva o přezkoumání projektu rozdělení dle ustanovení § 297 ve 

spojení s § 117 zákona o přeměnách; ---------------------------------------------------  
 

c) ve smyslu ustanovení § 301 odst. 5 zákona o přeměnách vyslovuje souhlas s tím, 
že nevyžaduje seznámení s podstatnými změnami týkajícími se jmění všech 
společností zúčastněných na přeměně, k nimž došlo v období od vyhotovení 
projektu přeměny do dnešního dne, se kterými by jinak měl být seznámen ve smyslu 
ustanovení § 301 odst. 3 zákona o přeměnách; -------------------------------------------  
 

d) prohlašuje, že byl seznámen se všemi informacemi, jež se týkají přeměny, 
zejména s projektem přeměny a informacemi, jež se týkají ostatních osob 
zúčastněných na přeměně.  -------------------------------------------------------------------  
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Za třetí:  Předseda valné hromady prohlásil, že byly splněny všechny právními 
předpisy stanovené požadavky, jenž musí být splněny před schválením rozdělení 
formou odštěpení sloučením rozhodnutím valné hromady (což dokládá níže 
uvedenými listinami a prohlášeními), neboť: -----------------------------------------------------  
 
a) statutární orgány zúčastněných společností, tj. rozdělované společnosti 

RenoEnergie, a.s. a nástupnické společnosti MVE Hradiště, s.r.o., vyhotovily dne            
6. 10. 2020 písemný Projekt rozdělení, který obsahuje všechny náležitosti 
stanovené zákonem o přeměnách (tato skutečnost byla doložena předložením 
písemného Projektu rozdělení ze dne 6. 10. 2020); --------------------------------------  
 

b) byla splněna informační povinnost ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákona o 
přeměnách, která spočívá v následujícím: ----------------------------------------------  

 
- Projekt rozdělení byl rozdělovanou společností RenoEnergie, a.s. uložen do 

sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne                
8. 10. 2020 pod číslem listiny B 9182/SL80/MSPH, tedy ve lhůtě alespoň jeden 
měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným 
zákonem o přeměnách (tuto skutečnost jsem ověřila nahlédnutím do sbírky listin 
veřejného rejstříku dálkovým přístupem); ---------------------------------------------  

 
- Projekt rozdělení byl nástupnickou společností MVE Hradiště, s.r.o. uložen do 

sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni dne                    
8. 10. 2020 pod číslem listiny C 38984/SL3/KSPL, tedy ve lhůtě alespoň jeden 
měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným 
zákonem o přeměnách (tuto skutečnost jsem ověřila nahlédnutím do sbírky listin 
veřejného rejstříku dálkovým přístupem); ---------------------------------------------  

 
- v Obchodním věstníku zn. OV04204371 bylo dne 14. 10. 2020 zveřejněno 

společné oznámení statutárních orgánů zúčastněných společností o uložení 
Projektu rozdělení do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze a do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Plzni, včetně upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 
zákona o přeměnách, včetně upozornění pro akcionáře zúčastněných společností 
na jejich práva dle § 299 zákona o přeměnách, tedy ve lhůtě alespoň jeden měsíc 
přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem o 
přeměnách (tato skutečnost byla doložena oznámením o zveřejnění 
v Obchodním věstníku); ------------------------------------------------------------------  
 

c) ve smyslu ustanovení § 299 odst. 1 byly v sídle nástupnické společnosti alespoň 
jeden měsíc před stanoveným dnem rozhodnutí valné hromady uloženy 
k nahlédnutí pro akcionáře dokumenty uvedené v § 299 odst. 1 zákona o 
přeměnách, tj: ----------------------------------------------------------------------------------  

 
- projekt rozdělení, ---------------------------------------------------------------------  
- účetní závěrky rozdělované společnosti za poslední tři účetní období, a 

vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření, ---------------------------  
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s tím, že tyto dokumenty jsou rovněž ve smyslu § 301 odst. 1 zákona o přeměnách 
přístupné akcionářům k nahlédnutí na dnešním jednání; --------------------------------  

 
d) konečné účetní závěrky rozdělované a nástupnické společnosti nebyly sestaveny a 

nebudou schvalovány, neboť rozhodný den rozdělení je 1. 1. 2021 a rozhodný den 
tedy nepředchází vyhotovení Projektu rozdělení;  konečné účetní závěrky budou 
sestaveny ke dni  31. 12. 2020, tj. ke dni předcházejícímu rozhodný den, a tyto 
budou ověřeny auditorem;--------------------------------------------------------------------  
 

e) zahajovací rozvahy rozdělované a nástupnické společnosti nebyly sestaveny a 
nebudou schvalovány, neboť rozhodný den rozdělení je 1. 1. 2021 a rozhodný den 
tedy nepředchází vyhotovení Projektu rozdělení;  zahajovací rozvahy budou 
sestaveny ke dni 1. 1. 2021, tj. k rozhodnému dni, a tyto budou ověřeny auditorem; 

 
f) posudek znalce pro ocenění odštěpované části jmění rozdělované společnosti, která 

bude podle projektu rozdělení přecházet na nástupnickou společnost, se v souladu 
s ustanovením § 253 odst. 3 zákona o přeměnách nevyžaduje, neboť nedochází ke 
zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti z části jmění rozdělované 
společnosti; -------------------------------------------------------------------------------------  

 
g) k rozdělení formou odštěpení sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více 

správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů 
Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a zákona o přeměnách; ---------------------  

 
h) zúčastněné společnosti jsou příjemci veřejné podpory, a proto v souladu s § 39a 

zákona o přeměnách bylo poskytovateli veřejné podpory, a to společnosti OTE, a.s., 
Sokolovská 192/79, 18600 Praha 8, oznámeno zahájení přípravy přeměny, a to ve 
lhůtě do dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách (tato 
skutečnost byla doložena oznámením ze dne 23. 10. 2020 adresovaným 
poskytovateli veřejné podpory každou zúčastněnou společností, včetně dokladu o 
odeslání oznámení formou datové zprávy prokazující splnění oznamovací 
povinnosti řádně a včas);  --------------------------------------------------------------------  

 
i) zúčastněné společnosti k dnešnímu dni vyhotovily čestná prohlášení, ze kterých 

vyplývá, že: -------------------------------------------------------------------------------------  
 
- žádné ze zúčastněných společností nevznikla povinnost poskytnout jistotu 

v souladu s ustanovením § 35 zákona o přeměnách, neboť právo na poskytnutí 
jistoty nebylo žádným věřitelem společnosti uplatněno; -----------------------------  

- proti žádné ze zúčastněných společností nebylo zahájeno trestní stíhání ve 
smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim; ------------------------------------------------------------------------------------  

 
j) žádná ze zúčastněných společností nebyla odsouzena (tato skutečnost byla doložena 

výpisem z rejstříku právnických osob zúčastněných společností); ---------------------  
 

k) žádná ze zúčastněných společností nevstoupila do likvidace, není v úpadku ani proti 
ní nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení (tato skutečnost byla 
doložena výpisy z insolvenčního rejstříku zúčastněných společností); ----------------   
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l) žádný správní orgán nezakázal zrušení, zánik nebo přeměnu žádné ze zúčastněných 
společností ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich;  --------------------------------------------------------------------  
 

m) k rozdělení formou odštěpení sloučením se nevyžaduje ve smyslu ustanovení § 182 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlas orgánu veřejné moci; ------------  

 
n) statutární orgány zúčastněných společností nezpracovaly dle ustanovení § 24 

zákona o přeměnách podrobnou písemnou zprávu, v níž by objasnily a odůvodnily 
důsledky rozdělení, neboť k tomu všichni akcionáři rozdělované společnosti a  
jediný společník nástupnické společnosti udělili ve smyslu § 27 písm. d) zákona o 
přeměnách souhlas; ----------------------------------------------------------------------------  

 
o) nebyla zpracována znalecká zpráva o přezkoumání projektu přeměny ve smyslu 

ustanovení § 284 a § 297 zákona o přeměnách, neboť akcionáři rozdělované 
společnosti  ani jediný společník nástupnické společnosti o její zpracování 
nepožádali a současně všichni vyslovili s nevypracováním zprávy souhlas; ---------  
 

p) 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. -----------------------------------------------------------------  

 
 
Za čtvrté: Osvědčuji, že valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s. konaná dne      
8. 12. 2020 od 10:00 hod na úředním dnu notářky v Praze na adrese Bělehradská 331/20, 
Nusle, 140 00 Praha 4, přijala následující  --------------------------------------------------------  
 
 
 
 ------------------------------------------- ROZHODNUTÍ  ------------------------------------------  

 -------O SCHVÁLENÍ ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ  SLOUČENÍM ------  

 

 

Valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s. schvaluje rozdělení společnosti 
RenoEnergie, a.s. formou odštěpení sloučením, takto: --------------------------------------  
 
Schvaluje Projekt rozdělení formou odštěpení sloučením společnosti RenoEnergie, 
a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Identifikační číslo:                    
271 28 164, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka  9182, jako společnosti rozdělované, v jehož důsledku rozdělovaná 
společnost RenoEnergie, a.s. nezaniká a část jejího jmění přechází na existující 
společnost MVE Hradiště, s.r.o., se sídlem Mlýnské nábřeží 605/17, Doudlevce, 301 
00 Plzeň, Identifikační číslo: 089 61 964, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 38984, jako společnost nástupnickou, ----  
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vyhotovený statutárními orgány obchodní společnosti RenoEnergie, a.s. a obchodní 
společnosti MVE Hradiště, s.r.o. ke dni 6. 10. 2020 ve smyslu ustanovení § 15, § 250,       
§ 280 a § 290 a souvisejících ustanovení zákona o přeměnách, a to ve stejném znění, 
v jakém byl zveřejněn ve smyslu ustanovení § 33 zákona o přeměnách, --------------------  

 
Projekt rozdělení ze dne 6. 10. 2020 tvoří přílohu č. 7 tohoto notářského zápisu. -------  

 
 
O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.  -----------------------  
Výsledek hlasování: ---------------------------------------------------------------------------------  
k okamžiku hlasování přítomno: 643 200 hlasů, tj. 100 % základního kapitálu 
společnosti, --------------------------------------------------------------------------------------------  
pro přijetí návrhu hlasovalo: 643 200 hlasů, to je 100 % hlasů přítomných, resp. 
zastoupených hlasů, ----------------------------------------------------------------------------------  
proti přijetí rozhodnutí nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. --------------------  
Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z následného oznámení o 
výsledku hlasování předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly 
vzneseny žádné protesty či námitky.  --------------------------------------------------------------  
 
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí o přeměně činí souhlas alespoň          
81 % hlasů všech akcionářů, tj. souhlas 520 992 hlasů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn 
z ustanovení § 21 odst. 2 zákona o přeměnách, který stanoví, že přeměna musí být 
schválena alespoň třemi čtvrtinami hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě s tím, 
že stanovy akciové společnosti mohou vyžadovat vyšší většinu. Stanovy společnosti 
v článku 9. odst. 9.6 stanoví, že k přijetí rozhodnutí o přeměně společnosti je třeba souhlas 
alespoň 81 % hlasů všech akcionářů. --------------------------------------------------------------  
Shora uvedené rozhodnutí o přeměně bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů, 
tj. 100 % hlasů všech akcionářů, tedy bylo schváleno potřebným počtem hlasů. --------  
 
 
Za páté:   ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Prohlášení notáře dle § 80a odst. 2 notářského řádu: ---------------------------------------  
 
Já, JUDr. Martina Králová, notářka se sídlem v Benešově, osvědčuji existenci právních 
jednání a formalit, ke kterým byly společnost a její orgán (valná hromada) povinny tak, 
jak jsou popsány a uvedeny výše, a při nichž jsem byla při sepsání tohoto notářského 
zápisu přítomna. Současně prohlašuji, že tato právní jednání a formality byly učiněny v 
souladu s právními předpisy.  -----------------------------------------------------------------------  
 
Osvědčuji dále, že rozhodnutí valné hromady, jak je uvedeno v notářském zápisu, bylo 
přijato. Dále prohlašuji, že obsah přijatého rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a 
v souladu se zakladatelskými dokumenty společnosti.  -----------------------------------------  
 
Prohlášení notáře dle § 23a odst. 2 zákona o přeměnách: ----------------------------------  
Já, JUDr. Martina Králová, notářka se sídlem v Benešově, prohlašuji, že Projekt 
rozdělení je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem osoby 
zúčastněné na přeměně – společnosti RenoEnergie, a.s. ----------------------------------------  
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O tom byl tento notářský zápis sepsán. ------------------------------------------------------------  
 
Notářský zápis byl po přečtení předsedou valné hromady schválen. -------------------------  
 
 

Mgr. Petra Černochová v. r. 
 

L.S. 
JUDr. Martina Králová 

malý státní znak ČR 
-2- 

notářka v Benešově 
 
JUDr. Martina Králová v. r.  
 
 
 

 

























































 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 17. 12. 2020 se doslovně 
shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Martinou Královou, notářkou se sídlem v 
Benešově, dne 8. 12. 2020 pod číslem NZ 188/2020.  ------------------------------------------  
Potvrzuji, že i opisy příloh tohoto stejnopisu doslova souhlasí s přílohami notářského 
zápisu.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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