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STANOVY 
 

akciové společnosti ZAS Úžice, a.s. 
IČ: 25719068 

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5689 
(úplné znění z 12. června 2014) 

 
 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Čl. 1 
Založení akciové společnosti 

 
 Akciová společnost ZAS Úžice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou 
listinou ve smyslu ustanovení § 172 zák. č. 513/1991 Sb. a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 5689. 
 

Čl. 2 
Firma a sídlo společnosti 

 
1. Firma společnosti zní: ZAS Úžice, a.s. 
 
2. Sídlo společnosti: Úžice, Karlovice čp.1, PSČ 285 04 Uhlířské Janovice 
 

Čl. 3 
Předmět podnikání společnosti 

 
Předmětem podnikání společnosti je: 
 

• Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 
• Výroba elektřiny 
• Opravy silničních vozidel 
• Řeznictví a uzenářství 
• Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 
• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
• Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými 
pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
obory činnosti: 

- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, 
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky 
na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 

- Výroba strojů a zařízení 
- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
- Velkoobchod a maloobchod 
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím 
- Pronájem a půjčování věcí movitých 
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
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Čl. 4 
Trvání společnosti 

 
Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 
 

Čl. 5 
Jednání a podepisování za společnost 

 
1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti 
samostatně předseda, nebo místopředseda představenstva, nebo písemně pověřený člen 
představenstva, nebo prokurista v rozsahu daném zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „NOZ“), pokud je prokura udělena; to neplatí v případě písemného právního 
jednání, kdy za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být 
předseda nebo místopředseda představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo 
prokurista, a to tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a 
údaj o své funkci, prokurista s dodatkem „ppa“. 
Jiní zaměstnanci akciové společnosti jsou oprávněni k právnímu jednání v zastoupení společnosti, je-li 
to nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních 
předpisech nebo je to v hospodářském styku obvyklé. 

2. Vůči zaměstnancům společnosti jedná člen představenstva, který k tomu byl pověřen. Nebyl-li 
žádný člen představenstva pověřen, tuto působnost vykonává předseda představenstva. 
 
 

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE  
 

Čl. 6 
A. Základní kapitál  

 
1. Základní kapitál společnosti činí 92.283.000,-- Kč (slovy devadesát dva miliony dvě stě osmdesát 
tři tisíce korun českých). 
 
2. Základní kapitál je rozdělen na 7.127 kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír 
(v listinné podobě), a to na: 

a) 400 akcií (slovy čtyřista akcií) ve jmenovité hodnotě po 100.000,-- Kč (slovy jednostotisíc korun 
českých) znějících na jméno; v souladu s čl. 12 odst. 6 stanov odpovídá jmenovitá hodnota akcie 
ve výši 100.000,-- Kč počtu 100 hlasů, 

b) 100 akcií (slovy jednosto akcií) ve jmenovité hodnotě po 10.000,-- Kč (slovy desettisíc korun 
českých) znějících na jméno; v souladu s čl. 12 odst. 6 stanov odpovídá jmenovitá hodnota akcie 
ve výši 10.000,-- Kč počtu 10 hlasů, 

c) 576 akcií (slovy pětsetsedmdesátšest akcií) ve jmenovité hodnotě po 50.000,-- Kč (slovy 
padesáttisíc korun českých) znějících na jméno; v souladu s čl. 12 odst. 6 stanov odpovídá 
jmenovitá hodnota akcie ve výši 50.000,-- Kč počtu 50 hlasů, 

d) 4.108 akcií (slovy čtyřitisícejednostoosm akcií) ve jmenovité hodnotě po 5.000,-- Kč (slovy pěttisíc 
korun českých) znějících na jméno; v souladu s čl. 12 odst. 6 stanov odpovídá jmenovitá hodnota 
akcie ve výši 5.000,-- Kč počtu 5 hlasů,  

e) 1.943 akcií (slovy jedentisícdevětsetčtyřicettři akcií) ve jmenovité hodnotě po 1.000,-- Kč (slovy 
jedentisíc korun českých) znějících na jméno; v souladu s čl. 12 odst. 6 stanov odpovídá jmenovitá 
hodnota akcie ve výši 1.000,-- Kč počtu 1 hlas. 

 
3. Akcie společnosti jsou vydány jako cenný papír a ve formě na jméno a nejsou registrované. Jedná 
se o akcie kmenové, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva, než ta, která jsou uvedena v zákoně 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
v platném znění (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), a těchto stanovách. Jsou 
převoditelné za podmínek a způsoby upravenými stanovami. 
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4. Akcie jsou převoditelné rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede celé jméno, rodné číslo a 
trvalé bydliště fyzické osoby nebo název/firma, IČO a sídlo právnické osoby, na níž se akcie převádí, 
den převodu akcie a podpis převodce. Účinnost převodu akcie vůči společnosti nastává schválením 
představenstva a následným oznámením změny osoby akcionáře společnosti a předložením akcie 
na jméno společnosti.  
 
 

B. Akcie, zatímní listy 

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle 
zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení 
společnosti s likvidací. 
 

2. Akcie musí obsahovat: 
- označení, že jde o akcii 
- firmu, IČO a sídlo společnosti, 
- jmenovitou hodnotu, 
- označení formy akcie, 
- jméno, příjmení, rodné číslo a adresu bydliště akcionáře fyzické osoby, nebo název/firmu, sídlo a 

IČO akcionáře právnické osoby, 
- výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, 
- datum emise, 
- číselné označení, sérii a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni 

za společnost jednat k datu emise, určení práv s nimi spojených. 

3. Akcie musí mít podobu psané listiny a všechny předepsané náležitosti. 

4. Akcie společnosti jsou nedělitelné. 

5. Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno, v němž se zapisuje označení druhu a formy 
akcie, její jmenovitá hodnota, celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště fyzické osoby nebo 
název/firma, IČO a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení a série 
akcie, a dále číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, 
jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a změny těchto údajů. 
Akcionář souhlasí, aby společnost shromažďovala a nakládala s jeho osobními daty v souvislosti 
s vedením seznamu akcionářů a údaji uváděnými na akciích. 

6. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená 
v seznamu akcionářů. Pro výkon akcionářských práv vlastníka akcií na jméno dále platí ust. § 265 
ZOK. 

7. Akcie na jméno jsou převoditelné s tímto omezením: 

K převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat 
žádost akcionáře o převod podle předložené smlouvy o převodu akcií na nového nabyvatele 
na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní, má se za to, že s převodem souhlasí. Představenstvo 
nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu § 22 NOZ. 
 Smlouva o převodu akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí 
souhlas. Nenabude-li smlouva účinnost do tří měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků 
odstoupit od smlouvy. Jestliže představenstvo společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení 
žádosti s přiloženou smlouvou, platí, že byl souhlas udělen. Jestliže představenstvo odmítne udělit 
souhlas s převodem akcií, ačkoliv podle stanov nebylo povinno souhlas odmítnout, je společnost 
povinna na žádost akcionáře a za podmínek a v souladu s § 272 odst. 3 ZOK odkoupit akcie, které 
měly být předmětem převodu, za cenu přiměřenou jejich hodnotě. 
 Souhlas představenstva je obdobně jako u převodu akcií nutný též k zastavení akcií na jméno. 
Smlouva o zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas 
k jejich zastavení. Jestliže představenstvo o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti 
společnosti, platí, že byl souhlas udělen. 
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8. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře 
společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Společnost provede zápis týkající se změny 
v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána dle ust. části B, 
odstavce 7 tohoto článku. 

9. Na převody akcií se jinak použijí ustanovení NOZ. 

10. Akcie může být ve spoluvlastnictví více osob. Spoluvlastníci akcie jsou společným akcionářem a 
akcii spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. Na vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky 
akcie se použijí obdobně ustanovení NOZ o spoluvlastnictví. 

11. Zemře-li akcionář, postupuje se dle § 42 ZOK.  

12. Samostatně převoditelná práva: 
 Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. 
Samostatně lze převádět právo na vyplácení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a 
vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií 
(samostatně převoditelné práva). 

Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. 

13. Nabývání vlastních zatímních listů a akcií: 
 Společnost nesmí sama, ani prostřednictvím jiné osoby upisovat vlastní akcie. Vlastní akcie 
může společnost nabývat jen za podmínek stanovených ZOK. Platí § 298 a násl. ZOK. 

14. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek uvedených 
v § 258 odst. 2 ZOK a těchto stanovách.  
 
 

III. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 
 

Čl. 7   
Zvýšení základního kapitálu 

 
1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 464 až 515 ZOK. 

2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo 
na základě pověření valnou hromadou v souladu se ZOK a těmito stanovami. 

3. Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního 
kapitálu společnosti upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného 
zisku, a to nejvýše o 1/3 dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.  

4. Další vklady do společnosti na zvýšení základního kapitálu mohou být peněžité i nepeněžité 
při dodržení podmínek stanovených ZOK a těmito stanovami. 

5. Při upsání akcií peněžitými vklady na zvýšení základního kapitálu je upisovatel povinen splatit 
emisní kurs akcie takto: 
- minimálně 30 % jmenovité hodnoty a případné emisní ážio ve lhůtě určené valnou hromadou nebo 

rozhodnutím představenstva, pokud se jedná o zvýšení kapitálu podle § 511 a násl. ZOK, 
- zbývající část nesplaceného emisního kursu do jednoho roku ode dne upsání akcií. 

6. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej 
představenstvo, aby je splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. 

7. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu 
do obchodního rejstříku. 

8. Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo upisovateli, 
který nesplatil celý emisní kurs upsané akcie, zatímní list obsahující náležitosti dané § 285 odst. 2 
ZOK. 
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Čl. 8   
Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu 

 
1. V pozvánce, která se týká svolání valné hromady, představenstvo uvede náležitosti dle § 407 ZOK a 
dále: 
a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 
b) způsob a rozsah tohoto zvýšení, 
c) navrhovaný druh, formu a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, případně 
informaci, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, 
d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo novou jmenovitou hodnotu dosavadních akcií, 
e) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. 

2. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce i 
lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním, 
anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, 
v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, 
uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi 
dříve vydanými. A dále pokud se valné hromadě navrhuje 
a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 487 a násl. ZOK, uvede se v pozvánce důvod, 

proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva, 
b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se 

v pozvánce jeho předmět a ocenění uvedené v posudku znalce dle § 251 ZOK, 
c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které mají být 

započteny, a důvody navrhovaného započtení. 
 

Čl. 9 
A. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 
 
1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se řídí § 474 až 494 ZOK s výjimkami 
upravenými ve stanovách. 

2. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo 
na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce následujícím po zvýšení základního kapitálu. 

3. V usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu lze přednostní právo vyloučit nebo omezit 
jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny 
akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře. Jestliže má valná hromada 
rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo předložit 
valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva 
a odůvodní navržený emisní kurs nebo způsob jeho určení, popřípadě představenstvo předloží návrh 
pověření představenstva určit emisní kurs akcií. 

4. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního 
rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich 
jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech 
nepeněžitých vkladů. 
 
B. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti 
 
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se řídí § 495 až 504 ZOK s výjimkami 
upravenými ve stanovách. 
 
C. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva 
 
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva se řídí § 511 až 515 ZOK. 
 
 Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními ZOK. 
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Čl. 10 

Snížení základního kapitálu 

1. Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. 
Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 516 až 545 ZOK. 

2. Snížení základního kapitálu je přípustné: 
a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů dle § 524 až 526 ZOK, 
b) vzetím akcií z oběhu  

- na základě losování dle § 527 až 531 ZOK, nebo 
- na základě veřejného návrhu smlouvy dle § 532 až 535 ZOK, 

c) upuštěním od vydání akcií dle § 536 ZOK. 
 
 

Čl. 11 
Pravidla postupu při snižování základního kapitálu 

 
1. V pozvánce, která se týká svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 407 ZOK 
skutečnosti a údaje podle § 516 ZOK. 

2. Na základě losování se postupuje podle § 527 a násl. ZOK při dodržení těchto pravidel: 
a) představenstvo zabezpečí losování akcií, 
b) představenstvo oznámí výsledky losování způsobem uvedeným v článku 33 stanov, oznámení musí 

obsahovat náležitosti uvedené v § 528 odst. 3 ZOK,  
c) za vylosované akcie společnost zaplatí úplatu přiměřenou jejich ceně; přiměřenost úplaty se doloží 

znaleckým posudkem, 
d) představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,  
e) po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo zajistí zničení 

vylosovaných listinných akcií. 

3. Při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (§ 532 až 535 ZOK) určí podrobná 
pravidla pro vzetí akcií z oběhu valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.  

4. Při ostatních způsobech snižování základního kapitálu se postupuje podle ZOK. Při povinném 
snížení základního kapitálu se postupuje dle § 516 až 523 ZOK. 

5. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 246 odst. 2 ZOK. 

6. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. 

7. O rozhodnutí, jímž je přijato snížení základního kapitálu, musí být pořízen notářský zápis.  

8. Dále se při snižování základního kapitálu postupuje podle těchto pravidel: 
a) bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis 

do obchodního rejstříku, 
b) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo, 
c) představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady 

o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu 
známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto 
rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle 
ustanovení § 518 odst. 3 ZOK. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho 
zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s třicetidenním 
odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle ustanovení § 518 odst. 3 
ZOK, 

d) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku po splnění 
podmínek dle § 467 odst. 2 ZOK. 

9. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními ZOK. 
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IV. AKCIONÁŘI 
 

Čl. 12 
Práva a povinnosti akcionářů 

 
1. Akcionářem společnosti může být fyzická i právnická osoba. Práva a povinnosti akcionářů jsou 
vymezeny § 344 až 395 ZOK, pokud nejsou těmito stanovami vymezeny jinak. 

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní 
vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení 
potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho 
akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné 
hromady. O protinávrhu akcionáře se hlasuje, teprve není-li schválen návrh představenstva a dozorčí 
rady. 

3. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku 
hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií 
k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. 

4. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému, viz čl. 20 odst. 7 a čl. 24 odst. 8 
těchto stanov) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení, při dodržení zákonných 
podmínek výplaty podílu na zisku (§ 34 a § 40 ZOK). 

5. Dividenda je splatná do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení 
zisku.  
 
a)Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu : 
aa) písemně oznámit společnosti každou změnu zapisovaných údajů k provedení zápisu změn 

v seznamu akcionářů, 
ab) oznámit číslo bankovního účtu pro bezhotovostní poukázání veškerých peněžitých plnění 

společností, 
vše v souladu s § 266, § 348 a § 349 ZOK. 
 
b) Nesplnění těchto výše pod písm. a) uvedených povinností jde k tíži akcionáře, neboť ze zákona platí 
vždy údaje zapsané v seznamu akcionářů a neoznámením bankovního účtu bude znemožněno 
společnosti vyplatit finanční plnění akcionáři, které z tohoto důvodu bude uloženo u společnosti a 
po doložení bankovního účtu, případně jeho změny, bude bez zbytečného odkladu převedeno 
akcionáři. 
 
c) Zajištění písemného styku akcionář - společnost: 
ca) dopisem zaslaným poštou; nebo 
cb) osobním předáním písemnosti; nebo 
cc) elektronickou cestou.  
Ti akcionáři, kteří mají datovou schránku nebo e-mailovou adresu, mohou tato spojení nahlásit 
do seznamu akcionářů k zajištění vzájemného korespondenčního styku touto formou.  

6. Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou. Počet hlasů akcionáře je spojen se 
jmenovitou hodnotou jeho akcií a to tak, že na každých 1000,--Kč jmenovité hodnoty akcií připadá 
jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 92 283 hlasů. 
 

V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI  
 

Čl. 13 
Orgány společnosti 

Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti. Orgány společnosti jsou: 

A. Valná hromada  
B. Představenstvo   
C. Dozorčí rada  
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A. VALNÁ HROMADA 
 

Čl. 14 
Postavení valné hromady 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní zúčastněných akcionářů. 
 

Čl. 15  
Působnost valné hromady 

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její 
působnosti. 
2. Do působnosti valné hromady náleží záležitosti uvedené v § 421 ZOK. Do působnosti valné 
hromady náleží dále schvalování jednacího řádu společnosti, který upravuje průběh jednání na valné 
hromadě nebo více valných hromadách společnosti, včetně schvalování jeho případných změn. 

 
Čl. 16  

Způsob svolání a místo konání valné hromady 
 

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období (kalendářní rok), nejpozději do šesti 
měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. 

2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen (§ 402 ZOK), pokud ji představenstvo 
bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje (např. § 403 odst. 2 ZOK), 
anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. Dozorčí rada může svolat valnou 
hromadu dle § 404 ZOK. 

3. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. Svolavatel uveřejňuje pozvánku na valnou 
hromadu tak, že ji uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně 
– pozvánku zašle akcionářům s akciemi na jméno dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou 

v seznamu akcionářů, nebo 
– pozvánku akcionářům osobně předá, nebo 
– pozvánku zašle elektronicky těm akcionářům, kteří oznámili svou datovou schránku nebo 

e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, 
vše nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.  
 
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti dle § 407 ZOK a další údaje uvedené níže: 
a) firmu a sídlo společnosti, 
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, 
c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, 
d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti 

(pro řádnou valnou hromadu obsahuje vždy informaci dle § 436 ZOK), 
e) při změně stanov společnosti také údaje charakterizující podstatu změny, 
f) označení svolavatele, 
g) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování 

na valné hromadě, 
h) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; současně platí ustanovení § 407 odst. 2 ZOK.  

4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovalo 
právo akcionáře se jí zúčastnit. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání 
na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny 
způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden 
před původně oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří 
se dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou 
hromadu svolanou z podnětu kvalifikovaných akcionářů podle § 366 a násl. ZOK lze odvolat nebo 
změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud s tím souhlasí tito akcionáři. Při případném 
určení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty, které ZOK stanoví 
pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných 
akcionářů. 
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5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a 
stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou 
hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou, způsobem uvedeným v § 406 odst. 1 ZOK s tím, 
že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace 
o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) 
ZOK. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná 
hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla 
svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je 
schopna usnášení bez ohledu na ustanovení § 412 odst. 1 ZOK. 

6. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti nebo 
požádají-li akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet 
kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, jak je uvedeno v § 365 odst. 2 ZOK (dále jen 
„kvalifikovaní akcionáři“), k projednání navržených záležitostí, pokud žádost kvalifikovaných 
akcionářů splňuje požadavky uvedené v § 366 ZOK, a to tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode 
dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky dle odst. 3. tohoto 
článku o konání mimořádné valné hromady se zkracuje na patnáct dnů. 

7. Nesplní-li představenstvo tuto svou povinnost, rozhodne na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo 
akcionářů soud, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a činit veškerá jednání 
za společnost, která s valnou hromadou souvisejí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu 
zároveň určit předsedu valné hromady. Náklady spojené s konáním valné hromady nese společnost; 
za splnění této povinnosti ručí společně a nerozdílně členové představenstva. Zmocnění akcionáři mají 
vůči společnosti právo na náhradu nákladů soudního řízení a dalších účelně vynaložených nákladů. 

8. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta 
společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení 
společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. 

9. Vyžadují-li to zájmy společnosti nebo jsou splněny jiné podmínky ustanovení § 404 ZOK, svolává 
valnou hromadu dozorčí rada a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání 
valné hromady platí přiměřeně ustanovení uvedená v tomto článku. 

10. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, ale může být svolána jinam podle rozhodnutí 
představenstva; tím není dotčeno ustanovení § 408 ZOK. 
 

Čl. 17 
Účastníci valné hromady a její řízení 

 
1. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, členové představenstva a členové dozorčí 
rady; členové představenstva se vždy účastní valné hromady. 

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, 
která musí být opatřena úředně ověřenými podpisy akcionáře a zmocněné osoby (dále jen "přítomný 
akcionář"); z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných 
hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. 

3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti dle § 413 ZOK. 

4. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním 
hlasů. 

5. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu 
svolavatel nebo jím určená osoba; totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Dále platí 
ustanovení § 422 ZOK.  

6. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti dle § 423 odst. 2 
ZOK, připojují se doklady dle § 423 odst. 3 ZOK a podepisují jej osoby dle § 423 odst. 1 ZOK. 

7. O úschově dokladů z valné hromady platí § 425 odst. 2 ZOK. 
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8. Akcionář je oprávněn požadovat na valné hromadě vysvětlení ve smyslu čl. 12 odst. 2 těchto stanov 
a § 357 ZOK; na přednesení své žádosti má každý akcionář vyhrazenu přiměřenou dobu, nejvýše 
15 minut. Podává-li akcionář svou žádost písemně dle § 357 odst. 2 ZOK, může žádost akcionáře činit 
nejvýše 100 slov. Pro podání vysvětlení platí dále § 358 a násl. ZOK. 

9. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu usnesení představenstva, příp. dozorčí rady a pak 
teprve o protinávrzích v pořadí, v jakém byly vzneseny. Protinávrh usnesení musí plně vystihovat 
projednávaný bod pořadu jednání. Návrh příp. protinávrh usnesení kteréhokoliv akcionáře musí být 
předložen předsedovi valné hromady nejpozději do zahájení hlasování o bodu, ke kterému se vztahuje; 
pro uplatňování návrhů a protinávrhů akcionářů platí ustanovení § 361 a násl. ZOK s tím, že 
pro přednesení návrhu má každý akcionář vyhrazenu přiměřenou dobu, nejvýše 15 minut. 
Po schválení kteréhokoliv návrhu usnesení se o dalších nehlasuje, pouze se uvedou do zápisu, ledaže 
je v rámci jednoho bodu programu možné hlasovat o více návrzích, protože se logicky nevylučují. 
 

Čl. 18  
Usnášeníschopnost a způsob rozhodování valné hromady 

 
1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž 
jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. 

2. Na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas, jak je uvedeno v článku 
12 těchto stanov. 

3. Hlasuje se veřejně, hlasovacími lístky s vyznačeným počtem hlasů, pokud valná hromada 
neodsouhlasí jiný způsob hlasování. 

4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, kromě záležitostí, kde je zapotřebí 
kvalifikované většiny. 

5. K rozhodnutí o záležitostech podle § 416 odst. 1 ZOK, včetně zrušení společnosti s likvidací a 
rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů 
přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, 
vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které 
společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. 

6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým 
druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i 
souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. 

7. K rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a 
prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 
ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu 
úpisem nových akcií podle § 488 a násl. ZOK, jakož i k rozhodování o schválení ovládací smlouvy, 
o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými 
vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže 
společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří 
čtvrtin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. 

8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se 
mají spojit. 

9. O rozhodnutích podle odst. 5 až 8 tohoto článku musí být pořízen notářský zápis (§ 416 odst. 2 
ZOK). 

10. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze na jednání valné hromady projednat nebo 
rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 
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B. PŘEDSTAVENSTVO 
 

Čl. 19 
Postavení představenstva 

 
1. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost a obchodní vedení společnosti a jedná 
v zastoupení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou 
obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí 
rady. 

2. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady společnosti. 

3. Za představenstvo jednají navenek v zastoupení společnosti a za společnost podepisují členové 
představenstva způsobem uvedeným v čl. 5 stanov. 

 
Čl. 20 

Volba a složení představenstva 
 

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 

2. Představenstvo má 5 členů a funkční období člena představenstva je pětileté. 

3. Jestliže člen představenstva zemřel, odstoupil z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční 
období, postupuje se podle § 443 ZOK. 

4. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. 

5. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a splňuje podmínky 
§ 152 a násl. NOZ a § 46 ZOK. 

6. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře v souladu 
s ustanovením § 51 odst. 1 ZOK a § 159 NOZ a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a 
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 

7. Členům představenstva přísluší odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce a dále tantiéma, 
kterou stanoví valná hromada. 
 

Čl. 21 
Působnost představenstva 

 
1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou ZOK a stanovami 
společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí 
rady. 

2. Představenstvu přísluší zejména: 

a) Zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti. 
b) Svolávat řádnou, mimořádnou i náhradní valnou hromadu dle stanov a ZOK a organizačně ji 

zabezpečovat. 
c) Řídit se pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními 

předpisy a stanovami. 
d) Zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení: 

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku (§ 436 odst. 2 ZOK), 
- návrhy na změny stanov, 
- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, 
- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, 
- návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a na stanovení tantiém, 
- návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady. 

e) Zajistit svolání valné hromady v případě zjištění ztráty společnosti ve výši dle ust. § 403 odst. 2 
ZOK. 

f) Projednávat a schvalovat organizační a podpisový řád. 
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g) Rozhodovat o použití fondů společnosti. 
h) Jmenovat a odvolávat ředitele společnosti. 
i) Schvalovat volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady za zaměstnance. 

3. K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li 
hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu 
vlastního kapitálu z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li 
společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Toto ustanovení se 
nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí z podnětu 
nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu nebo na nabytí na evropském regulovaném trhu 
nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu či v evropském mnohostranném obchodním 
systému. 
 

Čl. 22 
Způsob svolávání a rozhodování představenstva 

 
1. Představenstvo se schází zpravidla dvakrát za kalendářní čtvrtletí, jinak dle potřeby. 

2. Jednání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, pozvánkou, 
která obsahuje místo, den a hodinu konání včetně programu jednání. Pozvánka musí být členům 
odeslána nejméně 7 dnů před jednáním. Zasedání představenstva lze svolat také zápisem 
z předchozího jednání představenstva. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i 
bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s plánem zasedání 
představenstva. 
 Zasedání představenstva lze svolat i telefonicky či faxem s informací o programu zasedání. 
V tomto případě musí být přítomni všichni členové představenstva a program zasedání musí být přijat 
jednomyslně na začátku zasedání a vše bude uvedeno v zápise. 

3. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho 
členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. 

4. K přijetí usnesení o projednávaných záležitostech na zasedání představenstva je zapotřebí, aby 
pro ně hlasovala většina hlasů přítomných členů představenstva, v případě rovnosti hlasů je 
rozhodující hlas předsedajícího. 

5. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje dotčený člen představenstva. 

6. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou a 
zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. 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. 

7. Náklady spojené se zasedáním představenstva nese společnost. 

8. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 
představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo 
nebo mělo projednat nejbližší zasedání představenstva společnosti; dále platí ustanovení § 59 odst. 5 
ZOK. 

9. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněno jmenovat náhradního člena 
představenstva za člena, jehož členství v představenstvu zaniklo smrtí, odvoláním nebo který ze své 
funkce odstoupil, či jinak skončilo jeho funkční období. Jmenování náhradníka může být takto 
provedeno nejvýše za dva členy představenstva v období mezi konáním řádných valných hromad a 
na dobu do příštího zasedání valné hromady. Nebude-li jmenován náhradní člen představenstva, musí 
být do 2 měsíců od skončení funkčního období člena představenstva dle věty první tohoto odstavce 
v souladu s ustanovením § 443 ZOK svolána valná hromada a provedeny doplňovací volby 
představenstva. 
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C. DOZORČÍ RADA 
 

Čl. 23 
Postavení dozorčí rady 

 
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a 
uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou 
podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. 

 

Čl. 24 
Volba a složení dozorčí rady 

 
1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy a funkční období člena dozorčí rady je pětileté. 

2. Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů 
dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 
zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby 
stanovené zvláštním předpisem v době konání valné hromady, která volí dozorčí radu. 

3. Jestliže člen dozorčí rady zemřel, odstoupil z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční 
období, postupuje se v souladu s § 453 ZOK. 

 
4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou 
hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. 

5. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti se sdělí valné hromadě spolu 
se závěry ostatních členů dozorčí rady. 

6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. 

7. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla 18 let a splňuje podmínky dle § 152 
a násl. NOZ a § 46 ZOK. 

8. Členům dozorčí rady přísluší odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce a dále tantiéma, kterou 
stanoví valná hromada. 
 
 

Čl. 25 
Působnost dozorčí rady 

 
1. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti 
společnosti. Kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda 
podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a 
pokyny valné hromady. 

2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní 
závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 

3. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže jsou splněny podmínky dle § 404 ZOK nebo to 
vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhne potřebné opatření. 

4. Uděluje souhlas k postupu dle čl. 21 odst. 3 stanov. 
 
 

Čl. 26 
Způsob rozhodování dozorčí rady 

 
1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce.  
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2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda pozvánkou obsahující den, místo a 
hodinu konání včetně programu jednání. Pozvánka musí být členům odeslána nejméně 7 dnů před 
konáním zasedání. Jednání dozorčí rady lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. 

3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna většina jejích členů. Každý člen 
dozorčí rady má jeden hlas. Jednání dozorčí rady řídí její předseda nebo místopředseda. 

4. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů přítomných členů dozorčí rady. 

5. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. 

6. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou; přílohou zápisu je seznam 
přítomných. V zápise se uvedenou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se 
uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci; současně platí též ustanovení § 450 
odst. 2 ZOK. 

7. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. 
V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo 
projednat nejbližší zasedání dozorčí rady společnosti; dále platí ustanovení § 59 odst. 5 ZOK. 

8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněna jmenovat náhradního člena 
dozorčí rady za člena, jehož členství v dozorčí radě zaniklo smrtí, odvoláním nebo který se své funkce 
vzdá, či jinak skončilo jeho funkční období. Jmenování náhradníka může být takto provedeno 
v období mezi konáním řádných valných hromad a na dobu do příštího zasedání valné hromady. 
Nebude-li jmenován náhradní člen dozorčí rady, musí být do 2 měsíců od skončení funkčního období 
člena dozorčí rady dle věty první tohoto odstavce v souladu s § 453 ZOK svolána valná hromada a 
provedeny doplňovací volby dozorčí rady. 
 
 

VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 
 

Čl. 27 
Účetní období 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 
 

Čl. 28 
Evidence a účetnictví společnosti 

 
1. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své 
činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.  

2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným 
právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. 

3. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky. 

4. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, 
k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti. 

5. Představenstvo uveřejní účetní závěrku nebo hlavní údaje z účetní závěrky současně s pozvánkou na 
valnou hromadu, která bude účetní závěrku schvalovat, s uvedením doby a místa, kde je účetní 
závěrka k nahlédnutí; tím není dotčeno ustanovení § 436 odst. 1 věta druhá a § 436 odst. 2 ZOK. 
Společnost zveřejňuje údaje účetní závěrky ověřené auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním 
předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční 
situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém 
obchodním roce. 
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Čl. 29 
Fondy společnosti 

 
1. Společnost vytváří rezervní fond, jenž slouží ke krytí ztrát společnosti. Společnost je povinna 
vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý 
zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního 
kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje nejméně o částku 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše 
rezervního fondu 20 % základního kapitálu. Rezervní fond může být tvořen i vyšší na základě 
rozhodnutí valné hromady o dalším přídělu do tohoto fondu. 

2. Rezervní fond vytvořený do výše 20 % základního kapitálu lze použít jen k úhradě ztráty. 

3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. 

4. Společnost vytváří podle § 316 ZOK také zvláštní rezervní fond. 

5. Společnost může vytvářet sociální fond. O přídělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada a 
pravidla použití stanovuje představenstvo. 

6. Společnost může vytvářet také jiné fondy (ostatní fondy). Vytvoření fondu a pravidla jeho použití 
schvaluje představenstvo. 
 

Čl. 30 
Rozdělování zisku a úhrada ztráty 

 
1. O rozdělení zisku a krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva 
v tomto pořadí: 
a) k zákonem stanovených odvodům, 
b) k přídělu do rezervního fondu, příp. zvláštního rezervního fondu, 
c) k přídělu do ostatních fondů, pokud jsou zřízeny, 
d) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady, 
e) k výplatě dividend akcionářům, 
f) k výplatě na základě ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, byla-li taková uzavřena. 

2. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření může 
být vedena jako neuhrazená ztráta minulých let, jinak bude kryta z těchto zdrojů v pořadí: 
a) nerozdělený zisk z minulých let, 
b) ostatní fondy tvořené zisky, 
c) kapitálové fondy, 
d) rezervní fond, 
e) snížení základního kapitálu. 
 

Čl. 31 
Pravidla nabývání akcií společnosti 

 
1. Pravidla jsou stanovena v souladu s § 298 a násl. ZOK, především pak v souladu s § 301 až 306. 

2. Tyto stanovy v ustanovení čl. 6 odst. 15 určují, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie 
společnosti za zvýhodněných podmínek. 

3. Společnost může nabývat vlastní akcie ve smyslu § 301 ZOK za účelem jejich prodeje 
zaměstnancům a tyto akcie je povinna zcizit do 5 let od jejich nabytí.  

Nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt na období příštích 12 měsíců, a jejich 
jmenovitou hodnotu, jakož i nevyšší a nejnižší kupní cenu, za niž může společnost akcie nabýt, 
stanovuje usnesením valná hromada společnosti, maximálně však v rozsahu stanoveném ZOK. 

4. Akcie nabyté dle odstavce 3 tohoto článku lze prodat za zvýhodněných podmínek jen 
zaměstnancům společnosti, jejichž pracovní poměr ke společnosti trvá nepřetržitě (po dobu delší než 
jeden rok) ke dni rozhodnutí představenstva společnosti o vyhlášení nabídky o zvýhodněném prodeji 
akcií zaměstnancům. 
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5. Představenstvo společnosti vyhlašuje nabídku prodeje akcií zaměstnancům, podrobnosti 
zvýhodněného prodeje a stanovuje dobu trvání závaznosti nabídky, která nesmí být kratší než čtyři 
týdny a delší než osm týdnů. Nabídka se zveřejňuje na vývěsních deskách na jednotlivých střediscích 
společnosti.  

Zaměstnanec uplatňující nárok na odkoupení akcií za zvýhodněných podmínek od společnosti 
musí ve vyhlášené době závaznosti nabídky doručit písemně svůj požadavek na koupi akcií do sídla 
společnosti. 

6. Prodej akcií zaměstnancům se realizuje za cenu sníženou maximálně o 60 % z průměrné pořizovací 
ceny všech akcií nakoupených společností k datu rozhodnutí představenstva o zvýhodněném prodeji. 
Souhrn části kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splacení zaměstnanci, nesmí překročit 5 % 
základního kapitálu v době, kdy se o jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje. 

7. Po uplynutí vyhlášené doby závaznosti nabídky představenstvo vyhodnotí požadavky zaměstnanců 
a schválí prodej akcií za zvýhodněných podmínek jednotlivým zaměstnancům. Podmínkou schválení 
je uspokojení všech požadavků uplatněných zaměstnanci. Pokud uplatněné požadavky zaměstnanců 
na koupi akcií překročí vyhlášenou nabídku akcií, představenstvo zruší tuto nabídku prodeje akcií a 
vyhlásí druhé kolo nabídky prodeje akcií na stejné množství akcií, ale s nižší slevou, minimálně 
o 10 % z průměrné pořizovací ceny všech akcií nakoupených společností, oproti původní nabídce. 
Pokud by i v tomto druhém kole uplatněné požadavky zaměstnanců na koupi akcií překročily 
vyhlášenou nabídku akcií, bude i toto kolo zrušeno a vyhlášeno kolo třetí opět se slevou minimálně 
o 10 % nižší, než byla v druhém kole nabídky, z průměrné pořizovací ceny všech akcií nakoupených 
společností. V tomto třetím kole může představenstvo v případě, že požadavky překročí nabídku akcií, 
provést redukci požadavků zaměstnanců. 

8. V případě, že nebude část akcií odkoupena postupem dle předcházejících ustanovení tohoto článku, 
je představenstvo oprávněno, po uzavření nabídek a schválení prodeje akcií, rozhodnout o prodeji 
zbývajících akcií kterémukoliv zaměstnanci společnosti za původně nabídnutou cenu. 

9. Kupní cena akcií musí být zaplacena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií. 
Při podpisu smlouvy musí být zaplaceno alespoň 30 % kupní ceny. 
 
 

VII. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI 
 

Čl. 32 
Zrušení společnosti 

 
1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení 
§ 168 až 173 NOZ, § 185 až § 209 NOZ, 93 až 94 ZOK a § 549 až 551 ZOK. 

2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 

3. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 172 NOZ a § 93 ZOK. 
 
 

VIII. OZNÁMENÍ A ZVE ŘEJŇOVÁNÍ  
 

Čl. 33  
Zveřejňování a oznamování předepsaných skutečností 

 
Ve vztahu k údajům, u nichž je zákonem o obchodních korporacích stanovena povinnost 

zveřejnění, je tato povinnost splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku; ve vztahu k údajům, u 
nichž je zákonem o obchodních korporacích stanovena povinnost uveřejnění, je tato povinnost splněna 
jejich uveřejněním v elektronické formě na internetu (www.zasuzice.cz). Pozvánky na valnou 
hromadu se uveřejní jen dle ust. čl. 16 odst. 3 těchto stanov. 
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IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Čl. 34 

Obchodní tajemství 
 

 Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo 
na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, související 
se společností, pokud nejde o informace, které jsou v běžných obchodních kruzích veřejně dostupné, 
ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Proti rušiteli se postupuje podle obecně 
závazných právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo. 
 

Čl. 35 
Postup při doplňování a změně stanov 

 
1. Rozhodování o změně stanov patří do působnosti valné hromady, nejde-li o změnu v důsledku 
zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, 
ke které došlo na základě jiných právních skutečností. 

2. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka 
na valnou hromadu charakterizovat alespoň podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí 
být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. 
Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato 
práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. 

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden 
v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí musí být pořízený notářský zápis, je 
povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních 
dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým 
stanoviskem, pokud je to možné, tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. 

4. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více 
akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či 
její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. 
Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich 
valná hromada rozhodla, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že 
nabývají účinnosti později. 

5. Příjme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, a toto rozhodnutí 
neobsahuje rozhodnutí o změně stanov, a jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda a 
popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, změní obsah stanov představenstvo v souladu 
s rozhodnutím valné hromady. 

6. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo 
společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva 
o takové změně dozví, úplné znění stanov. 

7. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií 
účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Při přeměně zaknihovaných akcií 
na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie se mění právní postavení akcionáře až výměnou 
akcií nebo prohlášením akcie za neplatné. 
 

Čl. 36 
Výkladové ustanovení 

 
 V případě, že se některá ustanovení stanov vzhledem k platnému právnímu řádu anebo 
vzhledem k jeho změnám ukáží být nebo stanou neplatnými, neúčinnými nebo spornými, anebo 
jestliže úprava určitých vztahů ve stanovách chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto 
skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně 
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závazného předpisu, které je svojí povahou a účelem nebližší zamýšlenému účelu stanov, nebo pokud 
takové ustanovení právního předpisu neexistuje, nastupuje způsob řešení, jaký je v obchodním styku 
obvyklý. 
 

Čl. 37 
Platnost a účinnost 

 
 Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti v úplném znění přijatém valnou hromadou 
společnosti konanou dne 12. června 2014 v Úžicích. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního 
rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. Stanovy 
jsou přístupné všem akcionářům v sídle společnosti. 
 

Čl. 38 
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 

 
Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. 
 
 
V Úžicích dne 12. června 2014 
 
 
 
 
 

____________________________   ______________________________ 
Ing. Jiří Kmoch, Ph.D.     Ing. Roman Hromas 

předseda představenstva            místopředseda představenstva 
 
 
 


