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jménem společnosti do obchodního rejstříku 
na základě změny společenské smlouvy rozhodnutím 
valné hromady 464 

c) Návrh na výmaz společníka (včetně jeho vkladu 
a obchodního podílu v důsledku převodu celého 
jeho obchodního podílu na jiného společníka 
a na zápis změny výše vkladu a obchodního podílu 
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u nabyvatele obchodního podílu do obchodního 
rejstříku 

d) Návrh na zápis vnitrostátní fuze sloučením 
tří společností s ručením omezeným do obchodního 
rejstříku 

e) Návrh na zápis rozdělení společnosti s ručením 
omezeným do obchodního rejstříku 

f) Návrh na zápis změny právní formy společnosti 
s ručením omezeným na akciovou společnost 

g) Podání, jímž se do sbírky listin dokládá rozhodnutí 
valné hromady společnosti s ručením omezeným 

h) Návrh společníka na vyslovení neplatnosti usnesení 
valné hromady (procedurální důvody) 

i) Návrh člena dozorčí rady na vyslovení usnesení 
valné hromady za neplatné (vady procesu přijímání 
usnesení valné hromady) 

j) Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné 
hromady (vady obsahu usnesení valné hromady) 

k) Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti usnesení 
valné hromady 


