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Ing. JAN ŠIRŮČKA 

dat. nar. 19. ledna 1958 

Budovatelská 225/20 

Františkovy Lázně, PSČ 35101 

 

 

Pozvánka na valnou hromadu 

Společnosti ESTO Cheb s.r.o. 

 

Mgr. Milan Edelmann, bytem Chrustenice 208, PSČ 267 12 (dále jen „opatrovník“), který byl 

usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 11. 2015 č. j. 46 Nc 5001/2014-592 jmenován 

hmotněprávním opatrovníkem obchodní společnosti ESTO Cheb s. r. o., se sídlem Cheb, Palackého 

2087/8A, PSČ 350 02, IČ: 491 96 511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Plzni, oddíl C, vložka 4333 (dále jen „Společnost“), 

s ohledem na skutečnost, že mu bylo shora uvedeným usnesením č. j. 46 Nc 5001/2014-592 uloženo, 

aby s odbornou péčí usiloval o řádné obnovení činnosti statutárního orgánu Společnosti, 

a dále s ohledem na recentní judikaturu Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 4. 2016 sp. zn. 29 Cdo 

3899/2015, dle které v případě ustanovení opatrovníka soudem z důvodu, že společnost nemá žádného 

jednatele, a současně valná hromada nezvolila ve lhůtě podle § 198 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), nového jednatele, a současně nebyl podán návrh na 

jmenování chybějícího jednatele soudem, popř. takovému návrhu nebylo vyhověno, může valnou 

hromadu svolat i samotný opatrovník, přičemž dle uvedeného usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 

Cdo 3899/2015 platí, že jmenování opatrovníka je z povahy věci opatřením toliko dočasné povahy, 

které trvá po dobu, než budou valnou hromadou zvoleni noví jednatelé, přičemž institut opatrovníka 

neslouží k řešení sporů mezi společníky, nýbrž je nástrojem ochrany zájmů dotčené obchodní 

společnosti, proto 

tímto opatrovník za účelem obnovení statutárního orgánu Společnosti svolává v souladu s ust. § 

181 a násl. ZOK ve spojení s ust. § 487 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“), valnou hromadu Společnosti na den 8. 9. 2016 od 10:00 v  kanceláři opatrovníka 

Společnosti na adrese Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5.  
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Na pořadu jednání valné hromady bude: 

1) Zahájení, ověření usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady, 

2) Volba jednatelů Společnosti, 

3) Závěr. 

 

Opatrovník navrhuje ve smyslu ust. § 184 odst. 1 ZOK ve spojení s ust. § 487 odst. 1 NOZ zvolit 

jako nové jednatele Společnosti Ing. Jana Širůčku a Ing. Romana Hrdého, Ph.D., a to zejména 

s ohledem na okolnost, že oba působili jako jednatelé Společnosti až do doby, než se vzájemně na 

valných hromadách Společnosti konaných dne 22. 8. 2013 a 9. 9. 2013 odvolali z funkcí 

jednatelů, a v současnosti se jiné osoby nejeví jako vhodný kandidát na tuto funkci a oslovení 

možní kandidáti s ohledem na spory Společnosti vždy své jmenování odmítli. Opatrovník vyzývá 

společníky Společnosti, nechť případně přednesou své vlastní návrhy. Opatrovník současně 

vyzývá společníky, aby se vzájemně při hlasování o volbě jednatelů podpořili. 

 

Návrh usnesení, která by měla valná hromada přijmout a jejich odůvodnění: 

Usnesení č. 1 

„Valná hromada volí navržené orgány valné hromady.“ 

 

Odůvodnění: 

Valná hromada volí orgány valné hromady v souladu s ust. § 188 odst. 1 ZOK. 

 

Usnesení č. 2 

„Valná hromada volí Ing. Jana Širůčku, dat. nar. 19. ledna 1958, trvalý pobyt 

Františkovy Lázně, Vilová 524, PSČ 35101 a současně Ing. Romana Hrdého, Ph.D., dat. 

nar. 25. května 1958, trvalý pobyt Františkovy Lázně, Větrná Hůrka 489/33, PSČ 35101 

do funkce jednatele obchodní společnosti ESTO Cheb s.r.o., IČ: 49196511, se sídlem 

Cheb, Palackého 2087/8A, PSČ 35002 s počátkem funkce od okamžiku přijetí tohoto 

usnesení.“ 

 

Odůvodnění: 

Valná hromada volí a odvolává jednatele obchodní společnosti dle ust. § 190 odst. 2 písm. c) 

ZOK. 

 

Prezence: 

Prezence společníků bude probíhat od 9:50 hod. v místě konání valné hromady.  

 

V Praze dne 10. 8. 2016 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Milan Edelmann 

opatrovník Společnosti 

ESTO Cheb s. r. o. 


