
NÁVRH STANOV  

I. Základní ustanovení  

Článek 1 

Založení a vznik akciové společnosti 

1) Akciová společnost je zakládána podle zákona č. 513/1990 Sb. v platném znění, 

(dále ve stanovách i jen obchodní zákoník) bez veřejného úpisu akcií a vzniká 

zápisem do obchodního rejstříku, ----------------------------------------------------------------------------- 

2) Společnost je založena na dobu neurčitou. ------------------------------------------------------------------- 
 

Článek 2 

Obchodní firma a sídlo společnosti 

1) Obchodní firma společnosti zní: Strojírny Cheb, a.s.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Sídlo společnosti je v Chebu. Do obchodního rejstříkuje společnost povinna nechat 

zapsat plnou adresu svého skutečného sídla, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 3  

Působnosti společnosti 

 

Společnost je českou právnickou osobou, která působí v souladu s právními normami 

České republiky, zakladatelskou listinou a těmito stanovami. -------------------------------------------------- 
 

Článek 4  

Předmět podnikání společnosti 

 

Předmět podnikání společnosti je: ----------------------------------------------------------------------------------

1.   Zámečnictví, nástrojářství --------------------------------------------------------------------------------------- 

2.   Vodoinstalatérství, topenářství --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Projektová činnost ve výstavbě -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Obráběčství ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů --------------------------------------------- 

6. Silniční motorová doprava -------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny --------------------------------- 

8. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny --------------------------- 

9. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování --------------------------------------------------------------- 

10. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení --------------------------------------------------- 

11. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ----------------------- 

13. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Článek 5  

Základní kapitál společnosti 

1) Základní kapitál společnosti činí: 206.900.000,-- Kč (slovy: Dvěstěšest milionů 

devětset tisíc korun českých) ------------------------------------------------------------------------------------ 



2) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada a na základě 
ustanovení obchodního zákoníku a těchto stanov. ----------------------------------------------------------- 
 

Článek 6  

Akcie 

1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 je rozdělen na: ------------------------------------------- 

- 2069 ks nekótovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- 

Kč (jednostotisíc korun českých), které jsou vydané v listinné podobě ----------------------------

    

Akcie společnosti nejsou registrovanými cennými papíry. Práva spojená s akciemi na majitele je 

oprávněna vykonávat osoba, která akcie předloží, práva spojená s akciemi na jméno je oprávněna 

vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, vedeném společností. -------------------------------------- 

2)  S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva. ------------------------------------------------------------ 

3)  V případě upisování akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je upisovatel povinen 

ve lhůtě určené valnou hromadou splatit emisní ážio a minimálně 30% jmenovité hodnoty 

upisovaných akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. Zbývající část jmenovité hodnoty je akcionář 

povinen splatit do 1 roku od úpisu. V případě upisování akcií nepeněžitými vklady, je upisovatel 

povinen splatit celý svůj vklad před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ----- 

4) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs akcii je upisovatel povinen platit úroky z prodlení ve 

výši 20% ročně. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

II. Akcionáři 
 

Článek 7  

Práva a povinnosti akcionářů 

 

1) Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti 

akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazuji též přijatá 

usnesení valné hromady. ------------------------------------------------------------------------------- 

2) Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, a to prostřednictvím své účasti na valné 

hromadě. Akcionář je oprávněn na valné hromadě hlasovat, má právo požadovat a doslat na ní 

vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení 

předmětu jednání valné hromady, a dále má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy. Jestliže 

akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v 

oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být 

pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu 

společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li 

o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společností. Představenstvo je povinno 

uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před 

oznámeným datem konání valné hromady. ------------------------------------------------------------ 

3) V případě zrušení společností s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku 

společnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4)   Akcionář má právo na dividendu v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodným dnem 

pro vznik práva na dividendu je den konání valné hromady, která o přiznání dividendy 

rozhodla. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne rozhodného pro vznik práva na 

dividendu. Pokud valná hromada neurčí jinak, dividenda je vyplácena každé pondělí od 7.00 

do 14.00 v pokladní místnosti společnosti po dobu tří měsíců od prvního dne splatnosti 

dividendy, dále potom na základě dohody akcionáře se společností. Dividendu lze zaslat na 

adresu nebo účet akcionáře po dohodě akcionáře se společností a na náklady 

akcionáře. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



5)   Akcionář nebo akcionáři, kteří vlastní alespoň 3% podíl na základním kapitálu společnosti, 

mohou požádat představenstvo, aby na program valné hromady, zařadilo jím (i) určenou 

záležitost, nebo aby svolalo mimořádnou valnou hromadu k projednání jím (i) navržených 

záležitosti. Akcionář nebo akcionáři vlastnící takovýto podíl na základním kapitálu mají i 

další práva určená zákonem. Při uplatnění svých práv jsou tito akcionáři povinni prokázat 

držení předmětných akcií jejich předložením představenstvu ke kontrole, a to na zasedání 

představenstva, na němž se žádost dle tohoto bodu bude projednávat. O termínu a místu 

konání zasedání jsou akcionáři oprávněni se informovat v sídle společnosti. Pokud akcionáři 

neprokáží výše uvedeným způsobem vlastnictví akcií s více než 3% podílem na základním 

kapitálu, je představenstvo oprávněno jejich požadavky odmítnout. ------------------------------- 

6)    Přednostní práva akcionářů jsou upravena zákonem a těmito stanovami. Tyto stanovy určují, 

že společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno 

právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo 

na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení 

základního kapitálu. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a 

prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se použijí ustanovení § 204a obchodního 

zákoníku obdobně. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Článek 8 

Práva a povinnosti zaměstnanců při nabývání akcií 
 

1) Zaměstnanci společností mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek. 

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že zaměstnanci nemusí 

splatit celý emisní kurs akcií vydávaných podle předchozí věty nebo celou cenu, za něž je 

společnost pro zaměstnance nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů 

společnosti. Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají 

splacení zaměstnanci, nesmí překročit 5 % základního kapitálu v době, kdy se o upsání akcií 

zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje. Práva podle tohoto článku mohou 

uplatnit pouze zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu. --- 
 

III. Organizace společnosti 
 

Článek 9  

Orgány společnosti 

 

Společnost má tyto orgány:  A: Valnou hromadu ---------------------------------------------------------------- 

                                              B: Představenstvo ------------------------------------------------------------------ 

                                              C: Dozorčí radu --------------------------------------------------------------------- 
 

A. VALNÁ HROMADA 
 

Článek 10  

Postavení a působnost valné hromady 

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných 

akcionářů. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména: ---------------------------------------------- 

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 

představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku a dle Čl. 15 odst.3 f) těchto stanov nebo o 

změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ----------------------------------- --------- 

b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 

210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 

pohledávce na splacení emisního kursu, ------------------------------------------------------------------- 



c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního 

zákoníku, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvoláváni 

dozorčí radou (§ 194 odst. 1 obchodního zákoníku), ---------------------------------------------------- 

e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů 

dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

f) schválení řádné nebo mimořádně účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem 

stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě 

ztráty a stanovení tantiém, ----------------------------------------------------------------------------------- 

g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, ------------------------------------- 

h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papíru společnosti podle zvláštního právního 

předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na trhu, -------------------------------------------------------- 

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení 

výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, ---------------------------- 

j) rozhodnutí o fúzí, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně 

právní formy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

k) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, ----------------------------------------

1) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního 

zákoníku, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

rn) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a 

obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,- ------------------------- 

n) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné 

hromady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -- 
 

Článek 11  

Účast na valné hromadě 

 

1) Zasedání valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář s akciemi na majitele, který 

předloží listinné akcie společnosti znějící na majitele nebo listiny nahrazující podle 

obchodního zákoníku povinnost tyto akce na valné hromadě předložit a každý akcionář s 

akciemi na jméno zapsaný v seznamu akcionářů. Pro posouzení nesouladu mezi zápisem v 

seznamu akcionářů a skutečným právním stavem platí obchodní zákoník. ------------------- 

2) Akcionář se účastní valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo 

prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Z této plné mocí musí vyplývat 

rozsah zástupcova oprávněni a podpis zastoupeného akcionáře nebo osob oprávněné jednat 

jeho jménem na této plné moci musí být ověřen. Zástupce akcionáře na základě plné moci je 

tuto plnou moc povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci. Pokud se jedná 

o zástupce právnické osoby nebo osobu oprávněnou jednat jejím jménem, předloží při 

registraci rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců této právnické osoby, a 

pokud se tato právnická osoba nezapisuje do obchodního rejstříku, listinu, z níž vyplývá, kdo 

je oprávněn za tuto právnickou osobu jednat. ------------------------------------------------------- 

3) Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. ---------- 

4) Valné hromady se účastní členové představenstva, členové dozorčí rady a představenstvem 

nebo dozorčí radou přizvaní hosté. --------------------------------------------------------------------- 
 

Článek 12  

Svolání valné hromady 

1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do šesti 

měsíců od posledního dne účetního období- Svolává ji představenstvo nebo jeho člen, pokud 

se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví 



povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se 

usnášet, nestanoví-li zákon jinak. ---------------------------------------------------------------------- 

2) Představenstvo je dále povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:......  ------------ 
 

a) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla 

takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta 

dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti 

předpokládat, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti 

nebo přijetí jiného opatření, ---------------------------------------------------------------------------- 

c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti. -------------------------------------------------- 

 

3) Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu, požaduj Mi o její svolání akcionáři, kteří 

mají akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu 

společnosti a navrhnou projednání konkrétních záležitostí na této valné hromadě. Pokud 

Žádost o svolání mimořádné valné hromady dojde po uveřejnění oznámení o konání valné 

hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů 

před konáním valné hromady způsobem dle těchto stanov a zákona. Pokud takové uveřejnění 

není možné, lze určenou záležitost projednat pouze při dodržení článku 13 odst. 5 těchto 

stanov. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou adresovanou akcionářům vlastnícím akcie na 

jméno na jejich adresy zapsané v seznamu akcionářů a pro akcionáře vlastnící akcie na 

majitele oznámením uveřejněným v celostátně distribuovaném deníku www.valnehromady.cz 

a v případě, ze tento deník přestane vycházet, pak v Hospodářských novinách, nejpozději 30 

dnů před konáním valné hromady. Náležitosti oznámení o konání valné hromady stanoví 

obchodní zákoník a musí obsahovat alespoň: -------------------------------------------------------- 
 

a. obchodní firmu a sídlo společnosti ------------------------------------------------------------- 

b. místo, datum a hodin konání valné hromady, ------------------------------------------------- 

c. označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, ------------- 

d. pořad jednání valné hromady ------------------------------------------------------------------- 

e.  

5) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady zmína stanov společnosti, musí pozvánka na 

valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu 

navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle 

společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie 

návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni 

v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání. ------------------------------ 

 

6) Jestliže majitel akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné 

akcii jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu 

uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení 

zasílat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

7) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% 

základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na porad jednání i jimi 

požadovanou záležitost v souladu s obchodním zákoníkem. ----------------------------------- 
 

Článek 13  

Jednání valné hromady 

 

1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého 

statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají 

akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.------ 

2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmy a sídla 

právnických osob nebo jména a bydliště fyzických osob, které jsou akcionáři, popřípadě 



jejich zástupců, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasováni, 

popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis 

určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných 

včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda 

valné hromady a zapisovatel. ----------------------------------------------------------------------------- 

3) Není-Ii valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí 1 hodiny od stanoveného počátku 

jednání, svolá představenstvo novou pozvánku, či novým oznámením, způsobem uvedeným v 

článku 12 odst. 4 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka 

musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná 

hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána 

původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný porad jednání a je 

schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. tohoto článku. ---------------------------------- 

4) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním 

hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím 

představenstvo pověří, nestanoví-li zákon jinak. ---------------------------------------------------- 

5) O záležitostech, která nebyla uvedena v oznámení pořadu jednání, může valná hromada 

rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s 

projednáním této záležitosti. ------------------------------------------------------------------------------ 

6) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož náležitosti, obsah, způsob 

vyhotovení a ověření se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. - 
 

Článek 14  

Rozhodování valné hromady 

 

1) Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Způsob hlasování je 

veřejný aklamaci zdvižením hlasovacího lístku s uvedením počtu hlasů a jeho výsledek se 

může prokazovat i vyplněným hlasovacím lístkem. ------------------------------------------------- 

2) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo 

tyto stanovy nevyžaduj í většinu vyšší. ----------------------------------------------------------------- 

3) Způsob hlasování se řídí těmito pravidly: -------------------------------------------------------------- 

- nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a potom o protinávrzích, a to v pořadí, v 

jakém byly doručeny, návrhy a připomínky jsou podávány v písemné formě, ------------------------- 

- hlasuje se v pořadí KDO JE PRO předložený návrh, KDO JE PROTI předloženému návrhu, 

zbývající zaregistrované hlasy se zdržely hlasování. ------------------------------------------------- 

Jestliže byl, návrh přijat potřebnou většinou, o dalších protinávrzích se již nehlasuje. ------  -------- 
 

 

PŘEDSTAVENSTVO 
 

Článek 15  

Postavení a působnost představenstva 

 

1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -- 

2) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. 

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním 

zákoníkem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí 

rady. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3} Představenstvu přísluší zejména: --------------------------------------------------------------------------- 

a) jako statutární orgán řídit Činnost společnosti a jednat jejím jménem, ------------------------------ 

b) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě,   

c) svolávat valnou hromadu a předkládat jí ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku 

nebo úhrady ztráty, dále předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti, která je 

vždy součástí výroční zprávy, jakož i další příslušné návrhy, ---------------------------------------- 



d) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady uveřejnit hlavní údaje 

účetní závěrky minimálně 30 dnů před valnou hromadou s uvedením doby a místa, v němž je 

účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti, ----------------------------------------------- 

e) jmenovat a odvolávat generálního ředitele společností a další zaměstnance společnosti, u 

nichž to stanovuje právní předpis, ------------------------------------------------------------------------ 

f) rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti způsobem uvedeným v obchodním 

zákoníku, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) rozhodovat o zakládání a rušení dceřiných společnosti, ----------------------------------------------- 

h )  schvalovat auditora, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

i) podávat návrhy na zápis do obchodního rejstříku, ----------------------------------------------------- 

j)    připravovat a schvalovat volební řád pro volbu členů dozorčí rady volených zaměstnanci v 

součinnosti s vedením odborové organizace, ------------------------------------------------------------ 

k)   vykonávat zaměstnavatelská práva, ---------------------------------------------------------------------- 

1) zajistit řádné vedení předepsané evidence, zejména účetnictví. -------------------------------------- 
 

4) Představenstvo se při své činnosti řídí usneseními varné hromady, těmito stanovami a obecně 

platnými právními normami. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

Článek 16 

Složení, ustanovení a funkční období představenstva 
 

1)   Představenstvo společnosti má 3 členy, které voli a odvolává valná hromada. -------------------- 

2) Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena 

představenstva je možná, Funkce představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, 

nejpozději uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. ------------------------------ 

3) Pokud člen představenstva zemře nebo se vzdá funkce, může představenstvo za předpokladu, 

že počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní 

členy do nejbližšího zasedání valné hromady. Jinak musí být nový člen představenstva zvolen 

valnou hromadou do tří měsíců. -------------------------------------------------------------------------- 

4)  Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. ----------------------------------- 
 

Článek 17  

Svolávání zasedání představenstva 

 

       1) Zasedání představenstva se konají podle potřeby, zpravidla však jednou za tři měsíce. ----------- 

2) Svolávaje předseda představenstva, zpravidla do sídla společnosti pozvánkou, v níž je uvedené 

místo, datum a hodina konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva 

doručena nejméně pět dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové 

představenstva, lze zasedání svolat i jiným vhodným způsobem nebo může být termín 

zasedání určen na předchozím zasedání. ----------------------------------------------------------------- 

3) Předsedaje povinen svolat představenstva vždy, požádá-li o to některý z Členů představenstva 

nebo dozorčí rada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, 

její zaměstnance nebo akcionáře. -------------------------------------------------------------------- 
 

Článek 18  

Zasedání představenstva 

 

1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání 

místopředseda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který 

podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápisu z jednání 

představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti 



jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco 

jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. ---------------------------------- 

3) Náklady spojené se zasedáním představenstva i s další Činností představenstva nese 

společnost. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Článek 19  

Rozhodování představenstva 

 

1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina 

členů. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je 

zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. .....  ---------- 
 

Článek 20 

Rozhodováni představenstva mimo zasedání 

 

1) l)Jestliže s tím souhlasí všichni Členové představenstva, může představenstvo učinit 

rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit 

všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslné. ---------------------- 

2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání 

představenstva. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva 

zajišťuje předseda představenstva. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 21  

Povinnosti členu představenstva 

 

1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. 

Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení by společnosti 

mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu.  ----------------------------------------------------------------- 

2) Členové představenstva jsou povinni respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. ----- 

3) Povinnosti členů představenstva jsou v dalším vymezeny obchodním zákoníkem, případné 

dalšími obecně závaznými právními předpisy. -------------------------------------------------------------  
 

Článek 22  

Odměny členů představenstva 

 

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž výši schvaluje valná hromada. Z 

rozdělení zisku může být rozhodnutím valné hromady stanovena členům představenstva tantiéma. ----- 
 

 

C. DOZORČÍ RADA 
 

Článek 23  

Postaveni a působnost dozorčí rady 

1) Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 

podnikatelské činnosti společnosti. ---------------------------------------------------------------------- 

2) Dozorčí radě přísluší zejména: --------------------------------------------------------------------------- 
 

a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společností. -------------------------- 

b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy 

společnosti, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 



c) kontroloval, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními 

předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady, ------------------------------------------------ 

d) přezkoumávat účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplácení 

dividend a tantiém vypracovaný představenstvem a předkládat své vyjádření valně hromadě, - 

c)   účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, -- 

f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v §199 obchodního zákoníku, ----  -------- 

g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány. --- 

 

Článek 24  

Složení a funkční období dozorčí rady 

 

1) Dozorčí rada společnosti má tři členy. Dva členy volí valná hromada a jednoho zaměstnanci 

společnosti. To neplatí pro první členy dozorčí rady při založení společnosti. Tyto členy 

jmenuje zakladatel a jejich funkční období je jednoleté- Zaměstnanci zvolená fyzická osoba 

musí být v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo musí být zástupcem nebo 

Členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního předpisu. -------------------------------------------- 

2) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté s výjimkou prvních členů dozorčí 

rady, kteří jsou zakladatelem jmenováni na jeden rok. Opětovná volba člena dozorčí rady je 

možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději 

uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. -------------------------------------------- 

3) Pokud člen dozorčí rady zemře nebo se vzdá funkce, může dozorčí rada za předpokladu, že 

počet jejích členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní Členy 

do nejbližšího zasedání valné hromady. Jinak musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou 

hromadou do tří měsíců. ------------------------------------------------------------------------------------ 

4) Dozorci rada volí ze svého středu předsedu. ------------------------------------------------------------ 

5) Pro členy dozorčí rady platí plně všechny povinnosti plynoucí ze zákona. ------------------------- 
 

Článek 25  

Svolávání zasedání dozorčí rady 
 

1)   Dozorčí rada zasedá podle potřeba, zpravidla však jednou za tří měsíce. -------------------------- 

2}   Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou, v niž uvede místo, datum a hodinu 

konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 

patnáct dní před zasedáním: Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její 

zasedání svolat i jiným vhodným způsobem. ---------------------------------------------------------- 
 

Článek 26  

Zasedání dozorčí rady 

 

1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, není-li přítomen předseda, řídí zasedáni pověřený 

člen dozorčí rady. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společností, ledaže se dozorčí rada usnesla jinak. ------- 

3) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i Členy jiných orgánů společnosti, 

její zaměstnance nebo akcionáře. ------------------------------------------------------------------------ 

4) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje 

dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. ------------------------------------------ 

5 )  Hlasuje-li člen dozorčí rady volený zaměstnanci rozdílně, uvede se toto do zápisu a sdělí se 

valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. --------------------------------------- 

6) Náklady spojené se zasedáními dozorčí rady i s další její činností nese společnost. ------------- 

 

Článek 27  

Usnášení dozorci rady 

 



1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů. --  

2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro 

ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. ----------- 
 

Článek 28  

Povinnosti členů dozorčí rady 
 

Ustanovení článku 21 těchto stanov platí obdobně i pro členy dozorčí rady. -------------------------------- 
 

Článek 29  

Odměny tlenu dozorčí rady 

 

Ustanovení článku 22 těchto stanov platí obdobně i pro členy dozorčí rady. -------------------------------- 
 

Článek 30 

Postavení a pravomoc generálního ředitele 
 

1) Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele. Generálního ředitele, jmenuje a odvolává 

představenstvo, představenstvu se z výkonu své funkce zodpovídá. --------------------------------- 

2} Generální ředitel je oprávněn řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména:--- 

a) vykonávat usnesení orgánů společnosti, ---------------------------------------------------------------- 

b) obstarávat provozní záležitosti společnosti, ------------------------------------------------------------ 

c) vykonávat působnost, kterou na něho přeneslo představenstvo, ------------------------------------- 

d) vystupovat jako zástupce společnosti v zaměstnaneckých vztazích á v rozsahu stanoveném 

představenstvem, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) řídit odborné ředitele a ostatní zaměstnance v souladu s organizačním řádem. ------------------- 
 

3) Práva a povinnosti generálního ředitele upravuje manažerská smlouva, kterou s ním uzavírá 

představenstvo společnosti. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

IV. Jednání za společnost 

 

Článek 31  

Zastupování společnosti. 
 

Společnost zastupuje a jejím jménem jedná představenstvo. Za představenstvo je oprávněn jednat 

navenek samostatně kterýkoliv člen představenstva. ------------------------------------------------------------ 

 

Článek 32  

Podepisováni za společnost 

Jménem společnosti podepisuje kterýkoliv člen představenstva. Činí tak tím způsobem, že k obchodní 

firmě společnosti připojí svůj podpis. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

V. Hospodaření společnosti 
 

Článek 33  

Evidence a účetnictví společnosti 
 

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným 

předpisům. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Článek 34  

Účetní závěrka 

 

1) Sestavení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu 

vyplacení dividend a tantiém, popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje 

představenstvo. Sestavenou účetní závěrku předloží k ověření nezávislému auditorovi, a poté 

s uvedenými návrhy předá k přezkoumání dozorčí radě. --------------------------------------------- 

2 )  Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku předkládá představenstvo 

valné hromadě. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním 

předpisům a zásadám řádného účetnictví, aby poskytovala úplné informace o majetkové a 

finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v 

uplynulém období. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Článek 35  

Rozdělení zisku společnosti 

1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po 

přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se 

po odečtení částek připadajících na daně a příděly do rezervního fondu použije na další účely 

schválené valnou hromadou. ----------------------------------------------------------------------------- 

2) Valná hromada není oprávněna schválit rozdělení zisku, které by bylo v rozporu se zákonem, 

zejména §178 odst. 2, 6 obchodního zákoníku. -------------------------------------------------------- 
 

Článek 36  

Rezervní fond a další fondy společnosti 

 

1) Společnost vytváří rezervní fond dle §217 obchodního zákoníku, který slouží ke krytí ztrát 

společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 )  Rezervní fond uvedený v odst. 1 bude doplňován ročním přídělem ve výši nejméně 5 % 

čistého zisku za uplynulý rok až do doby, kdy jeho výše dosáhne nejméně 20 % základního 

kapitálu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci 

rozhoduje valná hromada. Valná hromada rozhoduje i o tvorbě rezervního fondu snížením 

základního kapitálu a jeho převodem do rezervního fondu, případně převodem nerozděleného 

zisku do rezervního fondu. -------------------------------------------------------------------------------- 

4) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. ------------------------------------------------ 

5) Společnost může zřizovat v souladu s obecně platnými právními předpisy další fondy, způsob 

tvorby a používání těchto fondů stanoví představenstvo v návaznosti na obecně závazné 

předpisy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) V případě, že společnost nabude vlastní akcie, zatímní listy nebo akcie či zatímní listy 

ovládající osoby a tyto akcie nebo zatímní listy vykáže v rozvaze, musí vytvořit zvláštní 

rezervní fond ve stejné výši za podmínek stanovených v ustanovení § 161d Obch. zák. Tento 

zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy nebo akcie či 

zatímní listy ovládající osoby zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního 

kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využit nelze. ---  -------------------------------------- 
 

Článek 37  

Krytí ztrát společnosti 

 

1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná 

hromada na návrh představenstva. ----------------------------------------------------------------------- 



2) Ke krytí ztráty se použije nerozdělený zisk z minulých let, poté může společnost použít 

rezervní fond, snížení základního kapitálu společnosti, případně tuto ztrátu uhradit ze zisků 

příštích let. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Článek 38  

Zvýšeni základního kapitálu 

 

1) O zvýšení základního kapitálu společností rozhoduje valná hromada za podmínek a 

způsobem, které stanoví zákon. -------------------------------------------------------------------------- 

2) V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, je svolavatel povinen 

uvést alespoň: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, ------------------------------------ 

b) způsob a rozsah tohoto zvýšení, ----------------------------------------------------------- 

c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie 

společnosti, ----------------------------------------------------------------------------------- 

d) jmenovitá hodnota nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií. 

 

3) Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v. 

pozvánce nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo 

způsobu jeho určení s odůvodněním. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i 

práva s nimi spojená a důsledky, které bude jejich vydání mít na práva spojená s akciemi 

dříve vydanými. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Pokud se valné hromadě navrhuje: ---------------------------------------------------------------------- 
 

a) omezeni nebo vyloučení přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku, 

uvede se v pozvánce nebo oznámení důvod, proč má dojít k omezení nebo 

vyloučení přednostního práva, ------------------------------------------------------------- 

b) zvýšeni základního kapitálu upisováním akcii a emisní kurs se splácí 

nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a 

navrhované ocenění, valné hromadě se předloží ocenění tohoto vkladu posudkem 

znalce (ů), ------------------------------------------------------------------------------------- 

c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které 

mají být započteny a důvody navrhovaného započtení. -------------------------------- 

 

5) Účinky zvýšeni základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního 

rejstříku. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených těmito 

stanovami a příslušnými zákony rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií 

nebo zvláštních zdrojů společností s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu 

třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo 

zvýšením základního jmění pověřila. Pokud je představenstvo pověřeno rozhodnout o 

zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, musí pověření obsahovat i. určení, který 

orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce (ú). -- 

7) Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se 

konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. 
 

 

Článek 39  

Snížení základního kapitálu 

 

1)  O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady se 

uvede alespoň: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) důvod snížení základního kapitálu, ---------------------------------------------------------- 

b) rozsah snížení základního kapitálu, ---------------------------------------------------------- 



c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, ------------------------------- 

d) pokud se snižuje základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla 

losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, ------------------- 

e) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu, údaje, zda jde o návrh na 

úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu 

i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, ---------------------------------------------------- 

f) pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti 

listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení. ---------------------------- 

 

2) Základní kapitál nelze snížit pod minimální hranici stanovenou zákonem, kterou je částka 

2.000,000,-- Kč. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Snížením základního kapitálu se nesmí snížit dobytnost pohledávek věřitelů. --------------------- 

4) Usnesení o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis 

podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. -------------------------------------- 

5) Ke snížení základního kapitálu společnost použije přednostně vlastní akcie nebo zatímní listy. 

6) Valná hromada může rozhodnout o vzetí akcií z oběhu na základě losování nebo na základě 

návrhu. Pravidla pro vzetí akcií z oběhu předloží valné hromadě ke schválení představenstvo. 

7) Pokud se ke snížení základního kapitálu použije snížení jmenovitě hodnoty akcií, sníží se 

poměrně u všech akcií společnosti. ----------------------------------------------------------------------- 
 

Článek 40  

Dluhopisy a opční listy 
 

1)  Akciová společnost je oprávněna na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž 

je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen „vyměnitelné dluhopisy'
1
), 

nebo přednostní právo na upisování akcií (dále jen „prioritní dluhopisy"), pokud současně 

rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. K přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí 

souhlas dvou-třetin hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat: -------------------------------- 
 

a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisu, -------------------------------------- 

b} počet dluhopisů, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu nebo práv z prioritního 

dluhopisu s uvedením, jak bude oznámen počátek běhu této lhůty; lhůta pro uplatnění práva 

na výměnu dluhopisů za akcie (výměnné právo) nebo přednostního práva na upisování 

akcií nesmí být kratší než dva týdny, ----------------------------------------------------------------- 

d) druh, formu, podobu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis 

vyměnit nebo upsat; jmenovitá hodnota akcií, které mohou být vyměněny za vyměnitelné 

dluhopisy, nesmí být vyšší, než je součet jmenovitých hodnot dluhopisů, za něž mohou být 

vyměněny, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) emisní kurs akcií upisovaných s uplatněním přednostního práva z prioritních dluhopisů 

nebo způsob, jak bude stanoven, anebo zmocnění pro představenstvo, aby stanovilo jeho 

výši, ledaže je vyloučeno nebo omezeno přednostní právo akcionářů na získání těchto 

dluhopisů. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Pokud společnost vydala vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v zaknihované podobě, může 

výměnné nebo přednostní právo vykonat osoba, která je uvedena v evidenci zaknihovaných 

cenných papírů v den, kdy loto právo mohlo být vykonáno poprvé (rozhodný den). .....  --------- 

3) K tomu, aby bylo přednostní právo z prioritních dluhopisů vydaných v zaknihované podobě 

samostatně převoditelné, se vyžaduje vydání opčního listu. ------------------------------------------ 
 

4) Na přednostní právo z prioritních dluhopisů se použijí ustanovení zákona 

upravující dluhopisy. -------------------------------------------------------------------------  .........  

5) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů.  



6) Opční listy podle odstavce 3 tohoto Článku lze vydávat pouze jako cenné papíry na doručitele. 

Opční list může být vydán buď v listinné podobě, nebo zaknihované podobě. -------------------- 

 

7) V opčním listu musí být uvedeno: ------------------------------------------------------------------------ 
 

a) obchodní firma a sídlo společnosti, ------------------------------------------------------------------ 

b) kolik akcií, jakého druhu; formy a podoby anebo kolik vyměnitelných anebo prioritních 

dluhopisů společnosti^ v jaké podobě formě a v jaké jmenovité hodnotě lze získat,  --------- 

c) doba a místo pro uplatnění přednostního práva, ---------------------------------------------------- 

d) emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní právo nebo způsob určení, 

e) údaj o tom, že zní na doručitele, ---------------------------------------------------------------------- 

f) opční list vydaný v listinné podobě musí obsahovat i datum emise, podpis člena 

představenstva a číslo akcie nebo dluhopisu, k němuž byl vydán. ------------------------------- 
 

8) Pokud společnost vydá opční listy v zaknihované podobě, bude rozhodný den pro uplatnění 

přednostního práva den, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé- Společnost osobě, 

která vede evidenci zaknihovaných cenných papíru, bylo-li přednostní právo včas 

uplatněno a bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro vydání těchto cenných 

papírů, podá příkaz k vydání cenných papírů a současně podá příkaz ke zrušení opčních 

listů, z nichž bylo přednostní právo uplatněno. Po uplynutí lhůty pro vykonání 

přednostního práva podá společnost příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž nebylo 

přednostní právo uplatněno. ------- 

 

Článek 41 

Nabývání vlastních zatímních listu a akcií 

 

1) Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí vydané zatímní listy nebo 

akcie jen pokud to zákon dovoluje. ----------------------------------------------------------------------- 

2) Pokud akcie upíše osoba, která jedná vlastním jménem, avšak na účet společností, jejíž akcie 

se upisují, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. ---------------------------------------------- 

3) Společnost může nabývat své vlastní akcie v souladu s § 161a § 161b zákona, pokud:  ---------- 

a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada, usneseni valné hromady musí 

obsahovat určení: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. nejvyššího množství akcií, které může společnost nabýt, --------------------------------- 

2. doby, na kterou může společnost akcie nabýt, která nesmí být delší než osmnáct 

měsíců, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. při nabytí akcií za úplatu nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může společnost akcie 

nabýt. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

b) jmenovitá hodnota všech vlastních akcií a zatímních listů v majetku společnosti, včetně 

akcií, které získala osoba ovládaná společností nebo jiná osoba, která získala akcie 

vlastním jménem na účet společnosti, nepřesáhne 10% základního kapitálu společnosti. ---- 

c) společnost má zdroje na vytvořeni zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie podle §161 

d odst.2,  a součet výše základního kapitálu a Částek uvedených v §178 odst.2 písm. a) a b) 

po vytvoření zvláštního rezervního fondu podle §161 d odst.2 nepřesáhne výši vlastního 

kapitálu. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4) Společnost múze nabývat vlastní akcie i bez splnění podmínek v odstavci 3, a to v případech 

určených zákonem. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VI. Zrušení a zánik společnosti 
 

Článek 42   

Zrušení a zánik společnosti 

 



Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon. 

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ------------------------------------------------------------ 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

Článek 43  

Oznamování 

 

1) Skutečnosti určené ke zveřejnění stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito 

stanovami a rozhodnutí valné hromady zveřejňuje společnost v Obchodním věstníku.  --------- 

2) Písemnosti určené majitelům akcii na jméno zasílá společnost na jejich adresu 

uvedenou v seznamu akcionářů. ------------------------------------------------------------------------- 

3) Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností, 

popřípadě na adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné evidenci. ----------------------------- 
 

Článek 44 

Právní poměry společnosti a řešení sporů  

1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní, vztahy vyplývající ze stanov 

společnosti a pracovně právní spory á jiné vztahy uvnitř společnosti se řídi českými obecně 

závaznými právními předpisy a těmito stanovami. ---------------------------------------------------------- 

2) Případné spory mezi akcionáři a společnosti, spory mezi společnosti a členy jejích orgánů, jakož i 

vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účasti ve společnosti, budou řešeny smírnou 

cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný 

český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle 

sídla společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Článek 45  

Změny stanov 

 

1) O změnách stanov dle Čl. 10 odsr,2a těchto stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto 

jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů a pořizuje se o něm notářský zápis.  

2) Změna stanov vycházející z rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního 

kapitálu o Štěpení akcii či spojení více akcií do jedné akcie, změně jejich formy nebo druhu, 

nabývá účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. ----------------------- 

3) Ostatní změny stanov nabývají účinností okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, 

pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá pozdější účinnost.------- -------------------- 
 

Článek 46  

Výkladové ustanoven í 
 

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem 

k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, 

zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení 

nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a 

účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanoveni právního předpisu, 

způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -------------------------------------------------------------- 

 

Článek 47  

Účinnost stanov 

 

Tylo stanovy jsou platně ode dne schválení řádnou valnou hromadou společnosti, tj. od 22.12.2008. 


