
úp lné znění stanov ke dni 3. února 2014

Úplné znění stanov akciové společností 

RN Solutions a.s.

(ke dni 3. února 2014)

I. Základní u s tan o v en í 

§1
Vznik spo lečnosti

Společnost byia založena ve smyslu § 172 obchodního  zákoníku bez výzvy k upisování akcií 

dvěm a zakladateli.

§ 2
O bchodní firm a a sídlo

1. Obchodní firma: RN Solu tions a.s.

2. Identifikační číslo; 241 75 005

3. Sídlo společnosti: Praha

§ 3

Právní fo rm a

Akciová společnost.

§ 4

P řed m ět podn ikán í a  činnosti

1. P ředm ět podnikání:

•  výroba, obchod a služby neuvedené  v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. Předm ět činnosti:

•  pronájem  nemovitostí, bytů a nebytových p rostor

§ 5

Doba trv án í spo lečnosti

Společnost je  založena na dobu neurčitou.
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II. Základní kapitál 

§ 6
Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

Společnost může na základě rozhodnutí valné hrom ady zvýšit základní kapitál 

za podm ínek a způsobem  stanoveným  v § 202 a násl. obchodního zákoníku.

Společnost může na základě rozhodnutí valné hrom ady snížit svůj základní kapitál 

za podm ínek a způsobem  s tanoveným  v § 211 a násl. obchodního zákoníku.

Pravidla pro zvýšení a snížení základního kapitálu jsou obsažena v těch to  stanovách 

v § 8 ,  § 3 0  a §31 .

lil. C enné pap íry  e m ito v an é  spo lečností 

§ 7  

Akcie

Základní kapitál je  rozdělen na 200 ks kmenových akcií na jm én n o  o jmenovité 

hodno tě  jed n é  akcie 10.000,- Kč (slovy d e se t  tisíc korun českých).

Akcie mají listinou podobu  a jsou vyhotoveny s náležitostmi stanovenými v zákoně. 

Musí být opa třeny  podpisem  s ta tu tá rn ího  orgánu společnosti, který je  oprávněn jednat 

jm én em  společnosti k da tu  emise. Emisní kurs se  rovná jmenovité  hodnotě. Akcie 

nebudou  obchodovány na českém  nebo  zahraničním regulovaném trhu  s investičními 

nástroji, zejm éna nebudou  obchodovány na oficiálním trhu  s cennými papíry tj. 

nebudou  kótované.

Akcie na Jm éno se  převádí rubopisem, v něm ž se  uvede jednoznačná identifikace 

nabyvatele. K účinnosti p řevodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznám ení změny 

osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jm éno  společnosti. Převedením 

akcie se převádějí všechna práva s ní spojená. Společnost vede  seznam  akcionářů. Má 

se  za to ,  že ve vztahu ke společnosti je  akcionářem ten ,  kdo je  zapsán v seznamu 

akcionářů.

Zemře-li akcionář, je  oprávněn  vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li 

zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně. 

Pokud se dědicové nedohodnou , určí na návrh společnosti osobu oprávněnou 

vykonávat práva spojená  s akcií do doby skončerií řízení o dědictví soud.

Společnost je  oprávněna vydat akcie jako h rom adné  listiny nahrazující jednotlivé akcie 

s te jného  druhu  a s te jné  jm enovité  hodnoty  jednoho  majitele (dále jen "hrom adná 

akcie"). O vydání akcií ve fo rm ě h rom adné  akcie rozhoduje představenstvo.
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Akcionář má právo na výměnu h rom adné  akcie za jednotlivé akcie nebo  jiné h rom adné  

akcie, požádá-li o to  p ísem ně představenstvo  společnosti. P ředstavenstvo je  povinno 

p ísem ně vyzvat akcionáře k vým ěně akcií do  30 pracovních dnů  o d e  dne, kdy je 

společnosti doručena  žádost o výměnu. Ve výzvě p ředstavenstvo  stanoví fhůtu 

k vým ěně akcií, která nesmí být kratší 15 pracovních dnů  od odeslání výzvy. 

Nepředloží-li akcionář ve s tanovené  lhůtě h rom adnou  akcii k vým ěně. Jeho právo na 

danou  výměnu zaniká; tím není do tčeno  jeho  právo požádat o  vým ěnu znova.

Náklady na vým ěnu nese  akcionář. Hrom adnou akcii vzatou z oběhu  představenstvo  

z nehodno tí  slovem "vym ěněna" a uloží ji do  archívu společnosti.

§8
D ůsledky nesp lacen í upsaných  akcií

Zakladatelé splatili 100% emisního kursu upsaných akcií, před zápisem společnosti 

do  obchodního rejstříku.

Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs 

upsaných akcií ve lhůtách stanovených valnou h rom adou, příp. p ředstavenstvem , 

nejpozději však ve lhůtách stanovených obchodním  zákoníkem.

Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií neb o  jeho  část zaplatí 

upisovatel společnosti úrok ve výši 2 0 %  per annum  z částky, s Jejímž splacením je 

v prodlení.

Pokud upisovatel neuhrad í emisní kurs nebo  jeh o  splatnou část  v d o d a tečn é  lhůtě 15 

dnů  na základě výzvy představenstva, p ředstavenstvo  vyloučí upisovateíe 

ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přim ěřené  lhůtě, kterou mu určí, 

pokud nepřijme v souladu se stanovam i nebo zákonem  jiné opatřen í. Vyloučený 

upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 

P ředstavenstvo je  oprávněno nam ísto vyloučení upisovateíe ze společnosti rozhodnout 

o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií n ebo  svolat valnou hrom adu  

za účelem snížení základního kapitálu spojené  s prominutím  dluhu snížením jm enovité  

hodno ty  akcií podle § 213a obchodního zákoníku nebo  upuštěn í od vydání akcií podle 

§ 213d obchodního zákoníku.

Pokud vyloučený upisovatel v určené  lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí p ředstavenstvo  

vydaný zatímní list za neplatný, současně  vydá místo něho  nový zatímní list n ebo  akcie 

o so b ě  schválené valnou h rom adou, která splatí emisní kurs t ě c h to  akcií.

M ajetek, který získá společnost prodejem  vráceného zatímního listu nebo  vydáním 

nového  či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků společnosti vzniklých z porušení 

povinností upisovateíe a zbývající část se vydá upisovateli.
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Po dobu prodlení se splácením  emisního kurzu upsaných akcií nebo  jeho  části nemůže 

upisovateí vykonávat hlasovací právo spojené  se zatímním listem nahrazujícím jim 

upsané  a nesp lacené akcie s te jného  druhu.

§ 9

Zatím ní listy

Společnost vydává zatímní listy stvrzující upsané vklady v penězích nebo  Jiných 

majetkových hodno tách  a rozsah jejich plnění, není-li hodnota  emisního kursu 

upsaných akcií splacena jednorázově při jejich úpisu.

Zatímní list Je cenným  papírem  poskytujícím plná práva akcionáře. Musí být vystaven 

na jm éno  a tep rve  po úplném  splacení akcie může být vym ěněn za akcii společnosti.

Jestliže akcionář převede  zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního 

kursu upsané  akcie, odpovídá za závazek zaplatit zbytek emisního kursu jako ručitel.

Právo na výměnu zatímního listu za akcie má akcionář na první valné h rom adě  konané 

po splacení jím upsaného  podílu na základním kapitálu, bude-li výměna zatímního listu 

za akcie technicky m ožná. Výměna zatímního listu za akcie bude provedena 

p ředstavenstvem  společnosti na základě předloženého dokladu o splacení emisního 

kursu upsaných akcií.

Právo na vydání akcií má akcionář na první valné h rom adě  po zapsání zvýšení 

základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejsou-li vydávány zatímní listy 

a za podmínky splacení celého emisního kursu.

§10
V ym ěnite lné  n eb o  p rio ritn í d luhopisy

Společnost může na základě usnesení valné hrom ady vydat dluhopisy, s nimiž je 

spojeno:

•  právo na Jejich vým ěnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo

•  p řednostn í  právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně 

rozhodne o podm íněném  zvýšení základního kapitálu.

Usnesení valné hrom ady  musí být přijato alespoň 2/3  hlasů přítomných akcionářů 

a musí obsahovat:

•  hodnotu  dluhopisů a určení výnosu z dluhopisů,

•  poče t  dluhopisů.
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•  místo a lhůtu delší jak dva týdny pro up latnění práv z dluhopisů s určením 

počátku jejího běhu,

•  druh, formU; podobu, jm enovitou hodnotu  a poče t  akcií, k teré  lze za jeden  

dluhopis vyměnit nebo  upsat,

•  emisní kurs akcií upisovaných s uplatněním přednostn ího  práva z prioritních 

dluhopisů nebo způsob, jak bude  stanoven, nebo  zm ocnění pro p ředstavenstvo  

společnosti, aby stanovilo Jeho výši, ledaže je  vyloučeno neb o  om ezeno  

p řednostn í  právo akcionářů na získání těc h to  dluhopisů.

Výměnné nebo p řednostn í právo u dluhopisů vydaných v zaknihované pod o b ě  může 

vykonat osoba vedená v evidenci cenných papírů v rozhodný den.

Přednostní právo z prioritních dluhopisů je  sa m o s ta tn ě  převoditelné na základě 

opčního listu.

Akcionáři společnosti mají přednostn í právo na získání dluhopisů.

IV. Práva a povinnosti akcionářů

§11 
Práva akcionářů

Každý akcionář v pom ěru  svého podílu na základním kapitálu řídí společnost 

prostřednictvím valné hromady.

Každý akcionář je  oprávněn se valné hrom ady účastnit, požadovat vysvětlení a podávat 

připomínky. Na základě akcie s právem  hlasovacím je akcionář oprávněn  podávat 

návrhy a hlasovat o nich, jakož i o návrzích jiných akcionářů. Pokud jde  o návrhy 

akcionáře, up la tněné  je š tě  před uveřejněním oznám ení o  konání valné hrom ady, platí 

pro ně v plném rozsahu ust. § 180 odst. 7 obchodního zákoníku.

Akcionář má právo během  trvání společnosti na podíl ze zisku (dividenda), který valná 

h rom ada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividenda je  závislá 

na zisku, který vyplyne z řádné  účetní závěrky po zaplacení daní a odvodů a naplnění 

fondů.

Nároky na dividendy a podíl na likvidačním zůstatku jsou individuálním právem  

akcionáře. Tato práva nem ohou  být do tčena  žádným usnesením  nebo  jiným 

rozhodnutím  společnosti a jejích orgánů. Akcionář není povinen vracet dividendu 

přijatou v dobré  víře.
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5. Nárok akcionáře na vrácení splaceného vkladu je ze zákona vyloučen po dobu trvání 

akciové společnosti i po jejím zániku. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu, 

s výjimkou případu, kdy Jde o snížení základního kapitálu, není přípustné.

6. Akcionář má p řednostn í  právo upsa t  část nových akcií společnosti upisovaných 

ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho  podílu na základním kapitálu společnosti, 

pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být om ezeno nebo 

vyloučeno jen  rozhodnutím  valné hromady, a to  v důležitém zájmu společnosti.

7. Akcionář m ůže požádat představenstvo  o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo 

jeho  části za celou dobu  existence společnosti.

8. Akcionář m ůže požádat soud, aby  prohlásil nep la tnost  usnesení valné hromady, pokud 

je  v rozporu s právními předpisy, nebo  stanovami společnosti. Není-li to to  právo 

uplatněno  do  tří  měsíců o d e  dne konání valné hrom ady nebo  pokud nebyla řádně 

svolaná, ode  dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, zaniká.

9. Akcionář nebo  akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná Jmenovitá 

hodnota  dosahuje  a lespoň 5% základního kapitálu (kvalifikovaná minorita) mohou 

požádat p ředstavenstvo  o svolání m im ořádné valné hrom ady k projednání navržených 

záležitostí. Způsob svolání t é to  valné hromady, podmínky a další náležitosti svolání 

jsou upraveny zákonem.

10. Na žádost kvalifikované minority:

a. p ředstavenstvo  zařadí jí určenou záležitost na pořad jednán í valné hromady, 

pokud je  m ožno t e n to  pořad  doplnit zákonem  stanoveným  způsobem  (§ 182 

odst. 1. písm. a) obchodního zákoníku),

b. dozorčí rada přezkoum á výkon působnosti představenstva v záležitostech 

určených v žádosti,

c. dozorčí rada uplatní právo na náhradu  škody, které má společnost vůči členovi 

představenstva,

d. p ředstavenstvo  uplatní sankční postup  proti akcionářům, kteří jsou v prodlení 

se splacením emisního kursu.

§12  
Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je  povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.

2. Akcionář je  povinen hájit zájmy společnosti a její dobré  jm éno, ctít povinnost 

mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo  jejími 

obchodními pa rtne ry  a k teré  Jsou p řed m ětem  obchodního tajemství společnosti nebo
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O skutečnostech , jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde 

o  důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům  na valné 

h rom adě  je  představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je  upozornit na jejich 

charakter.

V. O rgány společnosti 

§ 1 3

Orgány společnosti Jsou:

1. valná hrom ada,

2. představenstvo,

3. dozorčí rada,

4. výbor pro audit (dále viz § 24 těch to  stanov).

§ 1 4  

Vainá h rom ada

1. Valná h rom ada je  nejvyšším orgánem  společnosti. Skládá se  ze všech na ní přítomných 

akcionářů, jedná  a rozhoduje ve všech věcech, k teré  jí náleží do  výlučné působnosti  

podle  zákona a n eb o  podle těc h to  stanov.

2. Členská práva akcionářů v záležitostech společnosti se vykonávají nedělitelně 

prostřednictvím valné hromady.

3. Do výlučné působnosti valné hrom ady náleží:

a. rozhodování o  zm ěně  a doplnění stanov, nejde-li o  zm ěnu v důsledku zvýšení 

základního kapitálu představenstvem  podle § 210 obchodního  zákoníku nebo  

o změnu, ke k teré  došlo na základě jiných právních skutečností;

b. rozhodování o zvýšení čí snížení základního kapitálu nebo  o pověření 

p ředstavenstva  podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započten í 

peněžité  pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního 

kursu;

c. volba a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady;

d. schválení řádné  nebo m im ořádné 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 tan tiém ;

0 . rozhodování o výplatě, výši, do b ě  a místa splatnosti dividend {§ 178 obchodního  

zákoníku);
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f. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jm enování a odvolání likvidátora, 

včetně  určení výše jeho  odm ěny, schválení návrhu rozdělení likvidačního 

zůstatku;

g. rozhodnutí o fúzi, převodu jm ěn í na jednoho  akcionáře nebo  rozdělení, 

popřípadě o z m ěn ě  právní formy podle zák. č. 125/2008 Sb., o přem ěnách 

obchodních společností  a družstev;

h. rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž p ředm ětem  je převod podniku nebo jeho  

části a jeho  nájem , nebo  rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou 

osobou;

i. schválení jednán í učiněných jm én em  společnosti do  jejího vzniku podle § 64 

obchodního zákoníku;

j. schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu 

zisku (§ 190a obchodního  zákoníku) a smlouvy o tichém  společenství a jejich 

změn;

k. rozhodování o  vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle § 160

obchodního zákoníku,

I. rozhodnutí o zm ěnách  druhu nebo formy akcií, o změnách práv spojených

s určitým d ruhem  akcií, o om ezen í převoditelnosti akcií na jméno,schvalování 

převodu akcií;

m. rozhodnutí o vyloučení nebo  om ezení přednostního práva na získání dluhopisů,

o  om ezení nebo  vyloučení p řednostn ího  práva na upisování nových akcií; 

n. rozhodování o š těp en í  akcií nebo  o spojení akcií (§186b obchodního zákoníku);

o. rozhodování o nabývání vlastních akcií (§ 161a obchodního zákoníku) a jejich

vzetí do zástavy společnosti (§§ 161e, 161f obchodního zákoníku); 

p. rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního

právního předpisu  a o zrušení Jejich registrace; 

q. schvalování smluv o výkonu funkce a rozšíření zákazu konkurence (§196

obchodního zákoníku) 

r. rozhodování o odm ěňován í členů představenstva a dozorčí rady;

s. schválení uzavření smluv dle §196a obchodního zákoníku, vyžaduje-li to  zákon;

t. rozhodování o zřízení dalších fondů vytvářených akcionáři jejich dalšími vklady

mimo základní kapitál, o pravidlech jejich hospodaření, změnách a zrušení těch to  

fondů;

u. jm enování členů výboru pro audit, pokud Je to  podle zákona č. 93/2009 Sb.

o auditorech zapotřebí, 

v. určení auditora podle téhož  zákona, a to  na dobu 1 roku,

w. rozhodování o dalších otázkách, k teré  zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti

valné hromady.
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4. Valná h rom ada  si nem ůže vyhradit k rozhodování záležitosti, k teré  jí nesvěřuje zákon 

neb o  stanovy.

§ 1 5

Svolávání vainé h rom ady

1. Valné hrom ady  mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hrom ady se 

zúčastňují č lenové představenstva a dozorčí rady.

2. Valná h rom ada  se uskutečňuje jako řádná valná hrom ada, m im ořádná nebo  náhradní.

3. Řádná valná h rom ada  se  koná Ix  ročně nejpozději do konce še s tého  měsíce 

po uplynutí účetn ího  období a na Jejím pořadu jednán í je zejména schválení řádné 

účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.

4. Valnou h rom adu  svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem  jeh o  člen, 

neb o  dozorčí rada.

5. Svolávající je  povinen uveřejnit (zveřejnit) pozvánku na valnou h rom adu  ne jm éně  30 

dnů p řed e  dnem  konání valné hrom ady na internetových stránkách společnosti a 

současně  tu to  zaslat akcionářům vlastnícím akcie na Jméno na jejich adresu  uvedenou  

v seznam u akcionářů nebo tu to  p ředa t  osobně akcionářům proti jejich podpisu.

6. Pozvánka na valnou hrom adu  musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 90 /2012 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.

7. Valnou h rom adu  lze odvolat nebo  změnit da tum  jejího konání na pozdější dobu 

nejpozději jeden  týden  před  oznámeným  da tem  jejího konání výše uvedeným  

způsobem , jinak je  společnost povinna nahradit akcionářům náklady se  zrušením valné 

h rom ady  související.

8. Při určení nového da ta  konání valné hrom ady musí být dodržena lhůta dle bodu  5. 

to h o to  článku.

9. Akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá  hodno ta  dosahuje a lespoň 5% základního 

kapitálu společnosti, m ohou požádat představenstvo:

•  o  svolání m im ořádné valné hrom ady k projednání navržených záležitostí,

•  o odvolání či zm ěně da ta  konání m im ořádné valné hrom ady svolané na jejich 

žádost

10. Představenstvo, příp. jeho  člen, je povinno svolat m im ořádnou valnou h rom adu  dle 

předchozího bodu tak, aby se konala do  40 dnů ode  dne, kdy mu došla žádost o její 

svolání.

11. Valná h rom ada  je  usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž 

jm enovitá  hodno ta  přesahuje  30% základního kapitálu společnosti.
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12 . Přítomní akcionáři se  zapisují do listiny přítomných, jejíž součástí Jsou plné moci 

zástupců akcionářů. Osoby Jednající jm én em  akcionáře - právnické osoby, jsou povinny 

předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší tří  měsíců, příp. jiný listinný doklad 

osvědčující oprávnění jed n a t  jm én em  akcionáře. Plná moc k zastupování platí jen 

pro jednu  valnou h rom adu, včetně  jejího opakovaného svolání z důvodu Její 

neusnášeníschopnosti. Plná moc musí být odevzdána při prezenci do zahájení valné 

hromady.

13. V případě, že není valná h rom ada schopna se  usnášet, svolá představenstvo do 15 dnů 

novou pozvánkou náhradn í valnou hrom adu  tak, aby se konala do 6 týdnů ode  dne, na 

který byla svolána původní valná hrom ada.

14. Náhradní valná h rom ada  musí mít nezm ěněný  pořad Jednání a je  schopna usnášení bez 

ohledu na ustanovení bodu 11. to h o to  článku.

§ 1 6

Jednac í řád  va lné  h rom ady

1. Do doby zvolení orgánů valné hrom ady řídí valnou hrom adu pověřený člen 

představenstva  nebo  dozorčí rady, svolává-li valnou hrom adu  dozorčí rada. Valná 

h rom ada  volí nejprve dvě osoby pověřené  sčítáním hlasů, hlasy pro ně sčítá pověřený 

člen představenstva {dozorčí rady). Poté Je volen předseda  valné hromady, hlasy 

pro něj sčítají již zvolené osoby, pověřené  sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy 

valné hrom ady řídí jednán í  t e n to  zvolený předseda , přičemž prvními dvěm a návrhy, 

k teré  p řednese ,  je  volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.

2. Jednání valné hrom ady se řídí po řadem  Jednání uvedeným  v oznám ení o  konání valné 

hromady.

3. O záležitostech, k teré  nebyly uvedeny ve zveře jněném  pořadu jednání, lze rozhodnout 

Jen za účasti a se souhlasem  všech akcionářů společnosti.

4. O procedurálních otázkách při jednán í valné hromady, pokud nejsou přímo určeny 

jednacím  řádem , rozhoduje p ředseda  valné hromady.

5. Jednán í valné hrom ady  je  vedeno  v českém  jazyce, připouští se účast simultánních 

tlumočníků.

§ 1 7  

H lasování

1. K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze majitelé akcií nebo  zatímních 

listů, s kterými je  spojeno hlasovací právo.
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2. Akcionář nem ůže  vykonat hlasovací právo:

a. pokud je  v prodlení se  splácením emisního kursu.

b. pokud valná h rom ada  rozhoduje o:

•  jeh o  nepeněž i tém  vkladu,

•  tom , zda jem u  nebo  osobě, s níž jedná  ve shodě, má být poskytnuta výhoda

n ebo  jim má být prom inuto  splnění povinnosti a nebo  zda má být odvolán 

z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinnosti při výkonu 

funkce;

c. v jiných zákonem  stanovených případech.

3. Hlasovací práva náležející akcii se řídí jm enovitou hodnotou  akcie. Každá akcie 

o jm enovité  h o d n o tě  10.000,- Kč poskytuje majiteli při zasedání valné hrom ady jeden  

hlas.

4. Akcionář m ůže vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě 

p ísem né plné moci.

5. V průběhu  jed n á n í  valné hrom ady se  hlasuje zdvižením ruky.

6. Hlasuje se  v po řad í pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům  pořadu  jednán í

sam osta tně .

7. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hrom ada prostou 

většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné. Postup podle 

§ 184 odst. 2 obchodního  zákoníku se nepřipouští.

8. Valná h rom ada  hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné 

hrom ady. V případě  jeh o  neschválení je  pos tupně  hlasováno o protinávrzích v pořadí 

tak, jak byly vzneseny. Hlasování je  ukončeno v okamžiku schválení návrhu 

představenstva, příp. svolavatele, nebo  kteréhokoliv z protinávrhů.

9. Valná h rom ada  rozhoduje  prostou  většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud

obchodn í zákoník n ebo  zvláštní zákon nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů.

V tě c h to  stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném 

rozsahu platí obchodn í zákoník, zákon č. 125/2008 Sb., event, jiný zákon.

10. O průběhu  valné hrom ady  se pořizuje zápis, který musí splňovat náležitosti s tanovené  

obchodním  zákoníkem a být podepsán  zapisovatelem, předsedou valné hrom ady 

a dvěm a ověřovateli. P ředstavenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné h rom adě 

do  30 dnů od jejího ukončení.
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§18

Výkon p ráv  va lné  h ro m ad y  jed n ím  akcionářem

Má-li společnost pouze jed n o h o  akcionáře, nekoná se valná h rom ada a působnost valné

hrom ady vykonává t e n to  akcionář.

§ 1 9

P řed stav en stv o

1. Představenstvo Je s ta tu tá rn ím  orgánem  společnosti, jenž řídí činnost společnosti 

a jedná  jejím Jménem .

2. Představenstvo je  tříčlenné. Má-li společnost jed iného  akcionáře, je  představenstvo 

pouze jednočlenné, pokud jediný akcionář nestanoví jinak. Funkční období jednotlivých 

členů představenstva je  pětileté . Členy představenstva  volí valná hromada.

3. Každý člen představenstva  m ůže být volen opakovaně. Valná hrom ada ho zároveň 

může kdykoliv odvolat. Člen představenstva m ůže ze své funkce odstoupit. Odstoupení 

z funkce člena p ředstavenstva  se oznam uje  představenstvu  společnosti. Výkon funkce 

končí dnem , kdy ods to u p en í  projednalo nebo  mělo pro jednat představenstvo. 

Představenstvo je  povinno odstoupen í p ro jedna t na svém zasedání do tří  měsíců poté, 

co se o ods toupen í  z funkce dozvědělo. Jestliže je  ods toupen í oznám eno na zasedání 

představenstva n ebo  valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců 

po takovém  oznám ení, neschválí-li p ředstavenstvo  na žádost odstupujícího jiný 

okamžik zániku funkce.

4. Pro první funkční období zvolili členy představenstva zakladatelé.

5. Představenstvo je  oprávněno , klesne-li poče t  jeho  členů volených valnou hromadou,

nikoli však pod jejich polovinu, jm enova t  náhradn í členy představenstva do  příštího

zasedání valné hrom ady. Konáním nejbližšího zasedání valné hromady společnosti 

končí funkční období náhradn ího  člena představenstva.

6. Členové představenstva  volí ze svého s tředu  p ředsedu a m ístopředsedu.

7. Rozsah pravom ocí p ředstavenstva  je  dán obchodním  zákoníkem, v p latném  znění, 

a těm ito  stanovami.

§20
Práva a pov innosti p řed s tav en stv a

1. Při realizaci svého postavení ve společnosti p ředstavenstvo  zejména:

• svolává valnou h rom adu  a vykonává její usnesení,
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• odpovídá za vypracování všech účetních závěrek, včetně zpracování návrhu 

na rozdělení zisku nebo  úhrady ztráty a jejich zveřejnění,

• vyhotovuje pro valnou hrom adu  zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího 

majetku, která je  součástí  výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu, 

a to  Jednou ročně, pro valnou hrom adu  svolanou podle § 15 odst. 3 těch to  

stanov,

• zajišťuje řádné  veden í účetnictví a obchodních knih společnosti,

• schvaluje organizační, podpisový a pracovní řád,

• vykonává i další práva a plní i jiné povinnosti vyplývající z těch to  stanov a obecně 

závazných právních předpisů nebo  rozhodnutí valné hromady,

• rozhoduje o  všech otázkách, k teré  nejsou stanovam i nebo obchodním  zákoníkem 

svěřeny do působnosti  valné hrom ady či jiného  orgánu společnosti.

2. P ředstavenstvo  svolá valnou h rom adu  bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 

celková z trá ta  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 oh ledem  na všechny okolnosti předpokládat, 

n ebo  pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné h rom adě 

zrušení společnosti nebo  přijetí jiného  opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis 

něco jiného.

3. K uzavření smlouvy, na jejímž základě má spo lečnost nabýt nebo  zcizit majetek, 

přesahuje~li hodno ta  nabývaného nebo  zcizovaného majetku v p růběhu jednoho  

účetn ího  období jednu  tře t inu  vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní 

závěrky nebo  z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou 

účetn í  závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-íi společnost registrované 

účastnické cenné  papíry, vyžaduje se i souhlas valné hromady.

§21
Povinností a  p ráva  členů p řed stav en stv a

1. Členové p ředstavenstva  jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného 

hospodá ře  a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Jejichž 

prozrazení t ře t ím  osobám  by m ohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen 

představenstva  jednal s péčí řádného  hospodáře , nese  důkazní b řem eno  o tom , že 

jednal s péčí řádného  hospodáře , t e n to  člen představenstva. Ti členové 

představenstva, kteří způsobili společnosti porušením  právních povinností při výkonu 

působnosti  p ředstavenstva  škodu, odpovídají za tu to  škodu společně a nerozdílně. 

Smlouva mezi společností  a č lenem  představenstva  nebo  ustanovení s tanov vylučující 

neb o  omezující od p o v ěd n o s t  člena představenstva  za škodu jsou neplatné. Členové
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představenstva odpovídají za škodu, k terou způsobili společností plněním pokynu 

valné hromady, jen Je-li pokyn valné hrom ady v rozporu s právními předpisy.

Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky 

společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu 

neuhradil a věřitelé nem ohou  do sáh n o u t  uspokojení své pohledávky z majetku 

společnosti pro její p latební neschopnost,  nebo  z důvodu, že společnost zastavila 

platby. Rozsah ručení je  om ezen  rozsahem  povinnosti členů představenstva k náhradě  

škody. Ručení člena představenstva  zaniká, jakmile způsobenou  škodu uhradí.

Jestliže vyžadují stanovy nebo  zákon k určitým jednán ím  představenstva předchozí 

souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovém u jednán í  nedá  nebo využije-li 

dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu  určité  jednán í jm énem  společnosti, 

neodpovídají členové představenstva  společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění 

takového  rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu tak to  vzniklou odpovídají společně 

a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí to h o to  rozhodnutí, 

pokud nejednali s péčí řádného  hospodáře .

§22
Z asedán í p řed s tav en stv a

Zasedání představenstva svolává p ředseda  představenstva. Zasedání představenstva 

řídí p ředseda  představenstva. V případě  jeho  nepřítom nosti  řídí zasedání nejstarší 

přítomný člen představenstva. Má-li p ředstavenstvo  jed iného  člena, zasedání 

představenstva se nekonají.

Zasedání se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Zasedání se svolává 

podle potřeby  společnosti, nebo  na žádost kteréhokoliv člena představenstva, vždy 

však alespoň 4x ročně.

Zasedání se svolává p ísem ně a pozvání musí obsahovat místo a term ín  konání a jeho  

program , musí být doručena osobně, doporučeně  držitelem poštovní licence nebo 

faxem, nejm éně  pě t  dn í před zasedáním.

Představenstvo je  usnášeníschopné, je-li přítom na nadpoloviční většina všech členů 

představenstva.

V mimořádných případech m ůže být zasedání svoláno i jinak než písemně, pak musí 

být přítomni všichni tři členové představenstva.

K přijetí usnesení představenstva  je  v každém případě  třeba  souhlasu většiny všech 

členů představenstva.

O průběhu zasedání představenstva  a o jeho  rozhodnutích se pořizují zápisy 

podepsané  p ředsedou  a zapisovatelem . V zápisu z jednán í představenstva musí být
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jm enovitě  uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením 

představenstva, nebo  se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že 

neuveden í členové hlasovali pro přijetí usnesení.

Připouští se  p ísem né hlasování členů p ředstavenstva  a hlasování členů představenstva 

pom ocí p rostředků sdělovací techniky. Souhlasí-li s t ím  všichni členové představenstva 

m ůže tak to  hlasovat celé představenstvo  nebo jen  ti jeho  členové, kteří nejsou 

na zasedání p ředs tavenstva  přítomni. Hlasující se  pak považují za přítomné. Většina se 

počítá z celkového počtu hlasů příslušející všem  členům  představenstva. Rozhodnutí 

učiněné mimo zasedán í musí být uvedeno  v zápise nejbližšího zasedání 

p ředstavenstva, včetně  podkladů zachycující průběh hlasování. Souhlas s hlasováním 

m im o zasedán í lze p ísem ně udělit pro celé funkční obdob í s t ím , že je  m ožné jej kdykoli 

odvolat. V konkrétních případech pak postačí, že je  souhlas udělen ústně. Návrh 

na přijetí usnesen í mimo zasedání předkládá p ředseda  představenstva s tím, že určí 

lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O hlasování m im o zasedání pak předkladatel 

návrhu pořídí záznam a o jeh o  výsledku vyrozumí os ta tn í  členy představenstva.

§ 2 3  

Dozorčí rad a

Dozorčí rada  společnosti je  tříčlenná. První funkční období členů dozorčí rady je  jeden  

rok od vzniku společností. Funkční obdob í  dalších členů dozorčí rady je  pětileté.

První členy dozorčí rady zvolili zakladatelé. Další č lenové dozorčí rady jsou voleni 

a odvoláváni valnou h rom adou.

Každý člen dozorčí rady m ůže být volen opakovaně. Člen dozorčí rady m ůže ze své 

funkce odstoupit . O dstoupen í z funkce člena dozorčí rady se oznam uje  dozorčí radě 

společnosti. Výkon funkce končí dnem , kdy ods toupen í  projednala nebo  měla 

p ro jedna t  dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je  povinna ods toupen í projednat 

na svém  zasedání do  tří  měsíců po té , co se  o ods to u p en í  z funkce dozvěděla. Jestliže je 

o d s to u p e n í  oznám eno  na zasedání dozorčí rady n ebo  valné hromady, končí výkon 

funkce uplynutím dvou měsíců po takovém  oznámení, neschválí-li dozorčí rada 

na žádost  odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Člen dozorčí rady nesm í být zároveň členem  představenstva, prokuristou nebo  osobou 

oprávněnou  podle zápisu v obchodním  rejstříku jedna t  jm é n e m  společnosti.

Dozorčí rada  je  oprávněna , klesne-li p o če t  jejích členů volených valnou hrom adou, 

nikoli však pod jejich polovinu, Jm enovat náhradní členy dozorčí rady do  příštího 

zasedán í valné hrom ady. Konáním nejbližšího zasedání valné hrom ady společnosti 

končí funkční období náhradn ího  člena dozorčí rady.
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6. Dozorčí rada volí ze svého s tředu  předsedu.

7. Dozorčí rada je  oprávněna ověřovat postup  ve věcech společnosti, kdykoli nahlížet 

do účetních dokladů a spisů společnosti a zjišťovat s tav společnosti.

8. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, m im ořádnou a konsolidovanou, popřípadě

i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku n ebo  úhradu  ztráty a předkládá 

své vyjádření valné hrom adě.

9. Zasedání dozorčí rady svolává předseda . Zasedání se  svolává p ísem ně a pozvání musí 

obsahovat místo a term ín konání a její program, m usí být doručena osobně, 

doporučeně držitelem poštovní licence nebo  faxem, ne jm éně  pě t  dní před zasedáním.

10. Zasedání se  pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Zasedání se svolává 

podle potřeby  společnosti, nebo  na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady, vždy však 

alespoň 2x ročně.

11. Dozorčí rada je  usnášeníschopná, je-li přítom na nadpoloviční většina všech jejich 

členů.

12. K platnosti usnesení dozorčí rady je zapo třeb í prosté  většiny všech hlasů členů.

13. O zasedáních dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje  p ředseda  a zapisovatel.

V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže t i to  o to  požádají, a vždy se 

uvede odchylný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci.

14. Připouští se  p ísem né hlasování členů dozorčí rady a hlasování členů dozorčí rady 

pomocí prostředků sdělovací techniky. Souhtasí-li s t ím  všichni členové dozorčí rady 

může tak to  hlasovat celá dozorčí rada neb o  jen  tl její členové, kteří nejsou na zasedání 

dozorčí rady přítomni. Hlasující se pak považují za přítom né. Většina se počítá 

z celkového počtu hlasů příslušející všem  členům  dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné 

mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání dozorčí rady, včetně 

podkladů zachycující p růběh  hlasování. Souhlas s hlasováním mimo zasedání lze 

p ísem ně udělit pro celé funkční období s t ím ,  že je m ožné jej kdykoli odvolat.

V konkrétních případech pak postačí, že je  souhlas udělen ústně. Návrh na přijetí 

usnesení mimo zasedání předkládá p ředseda  dozorčí rady s tím, že určí lhůtu 

pro hlasování a způsob hlasování. O hlasování mimo zasedán í pak předkladatel návrhu 

pořídí záznam a o jeho  výsledku vyrozumí os ta tn í  členy dozorčí rady.

15. Pro povinnosti člena dozorčí rady platí o b d o b n ě  § 20 těc h to  stanov.
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§24

V ýbor p ro  a u d it, další o rgány  a  p rokura

Bude-ii podle zákona o aud itorech  zapotřeb í jm enova t  výbor pro audit, rozhodne 

o jeh o  jm enování valná hrom ada.

Výbor pro audit  je  tříčlenný a funkční období jeho  členů činí tři roky. Každý člen výboru 

pro audit může být volen opakovaně. Člen výboru pro audit  m ůže ze své funkce 

odstoupit. Odstoupení z funkce člena výboru pro audit  se oznam uje  dozorčí radě 

společnosti. Výkon funkce končí dnem , kdy ods toupen í  pro jednala  nebo  měla 

pro jednat dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je  povinna ods to u p en í  pro jednat 

na svém zasedání do tří měsíců poté, co se o ods to u p en í  z funkce dozvěděla. Jestliže je 

ods toupen í  oznám eno  na zasedán í dozorčí rady, končí výkon funkce  uplynutím dvou 

měsíců po takovém  oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost  odstupujícího jiný 

okamžik zániku funkce.

Jinak platí pro výbor pro audit  o bdobně  ust. § 23 odst. 4, 6, 9 , 10 , 11 , 12, 14 a 15 

t ě c h to  stanov a p řim ěřeně  odst. 13 těc h to  s tanov a zákon č. 93 /2009  Sb. o auditorech, 

zejm éna jeho  ust. § 44.

Valná h rom ada je  oprávněna rozhodnou t o zřízení dalších o rgánů nebo  o udělení 

prokury.

VI. Úkony spo lečností 

§ 2 5

Je d n án í a  p o d ep iso v án í Jm énem  spo lečnosti

Jm énem  společnosti jedná  vůči t ře t ím  osobám , před  soudy a před  jinými orgány 

v celém rozsahu představenstvo, a to  vždy alespoň dva jeho  členové společně.

Podepisování jm én em  společnosti se děje  v souladu s organizačním a podpisovým 

řádem  společnosti tak, že k n apsané  nebo vytiš těné firmě společnosti připojí své 

vlastnoruční podpisy s uvedením  jm éna  a funkce vždy a lespoň dva členové 

představenstva.

Ustanovení to h o to  § 25 odst. 1, 2 neplatí v případě, že p ředs tavenstvo  společnosti má 

Jediného člena. Pak te n to  člen jed n á  jm én em  společnosti sam osta tně .  Podepisování 

jm énem  společnosti se děje  tak, že jediný člen p ředstavenstva  připojí svůj podpis 

k napsané  nebo  vytištěné obchodní firmě společnosti.
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VII. H ospodařen í spo lečnosti

§ 2 6  

Ú četní obdob í

Účetní období je  to tožné  s kalendářním rokem počínajícím 1 .1 .  a končícím 31 .1 2 .

§ 2 7

O dpovědnost m aje tková, ú h rad a  z trá ty

Akciová společnost odpovídá za své závazky celým m ajetkem .

Akcionáři neručí za závazky společnosti a společnost neručí za závazky akcionářů, 

pokud by výslovně takovou záruku nepřevzala.

Ohledně ztráty může valná h rom ada rozhodnout o:

a) jejím uhrazení z rezervního fondu;

b) jejím uhrazení z jiných fondů, k teré  nejsou účelově vázány;

c) jejím uhrazení z účetního zisku nebo nerozdě leného  zisku minulých let;

d) převedením na účet neuhrazené  ztráty minulých let;

e) jejím uhrazení snížením základního kapitálu;

f) jejím uhrazením jiným způsobem  v souladu s platnými právními předpisy.

§ 2 8  

R ozdělení zisku

Společnost hradí své potřeby a závazky z příjmů získaných podnikatelskou činností 

a z dalších zdrojů.

Valná hrom ada m ůže rozhodnout o rozdělení zisku některým  z níže uvedených 

způsobů:

a. k minimálnímu povinnému přídělu do  rezervního fondu;

b. k dalším přídělům do rezervního fondu a přídělům do  osta tn ích  fondů zřízených

ve společnosti;

c. k tvorbě  fondů ze zisku;

d. k úhradě  ztráty minulých let;

e. k výplatě tan tiém  a dividend; a to  pouze do výše 50% disponibilního zisku,

f. ke zvýšení základního kapitálu;

g. k převodu zisku na účet nerozdě leného  zisku minulých let.
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Výše uvedeným  není do tčena  povinnost provést v souvislostí s rozdělením zisku zákonem

s ta n o v e n é  odvody, srážky daní a poplatků.

3. Zisk určený na dividendy bude  rozdělen mezi akcionáře tak, že na 1 akcii o jm enovité  

h o d n o tě  10.000,- Kč připadá 1 podíl.

4. Rozdělení zisku schvaluje valná h rom ada na návrh představenstva, přičemž m ůže být 

zvolena i více způsobů rozdělení zisku.

§ 2 9  

Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné  účetní závěrce 

za rok, v něm ž poprvé zisk vytvoří, a to  ve výši 20% z čistého zisku, nestanoví-li valná 

h rom ada  vyšší podíl, avšak ne více než 10% základního kapitálu. Výše rezervního fondu 

činí 20% základního kapitálu společností.

2. Společnost naplňuje každoročně rezervní fond přídělem ve výši minimálně 5% ze zisku 

po  odvodech  a daních do s tá tn ího  rozpočtu až do dosažení výše rezervního fondu  dle 

předchozího  odstavce.

3. Povinný minimální zůsta tek  rezervního fondu ve výši 20% m ůže být použit pouze 

ke krytí ztráty  společnosti a při nedosta tku  vytvořeného zisku pro splnění odvodů 

a daní do s tá tn ího  rozpočtu.

4. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hrom ada, neurčí-li zákon Jinak.

Vin. Zvýšení a  snížení zák ladního  kapitálu  

§ 3 0

Zvýšení základního  kapitálu

1. Společnost m ůže na základě rozhodnutí valné hrom ady zvýšit základní kapitál

za podm ínek  a způsobem  stanoveným  v § 202 a následujících obchodního zákoníku 

jen ,  je-li akcionáři zcela splacen souhrn jmenovitých hodnot dříve vydaných akcií. Toto 

o m ezen í  se  netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

2. Zvýšit základní kapitál společnosti lze upsáním  nových akcií nebo  z vlastních zdrojů.

3. Akcionáři společnosti mají p řednostn í právo na upsání nových akcií v rozsahu jejich

podílu na základním kapitálu společnosti. Rozhodnout o om ezen í či vyloučení

p řednos tn ího  práva je  oprávněna pouze valná hromada.
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Pokud se valná hrom ada usnesla na vydání vyměnitelných neb o  prioritních dluhopisů; 

je  povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém 

m ohou  být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo  p řednostn í  

práva z prioritních dluhopisů - podm íněné zvýšení základního kapitálu.

§ 3 1

Snížení základního kapitálu

Společnost může na základě rozhodnuti valné hrom ady snížit svůj základní kapitál 

za podm ínek a způsobem  stanoveným v § 211 a následujících obchodního zákoníku.

Snižovat základní kapitál může společnost pouze pos tupem  dle § 213a obchodního 

zákoníku, tj. snížením jmenovité hodnoty  akcií společností nebo  pos tupem  dle § 213d 

obchodního zákoníku, tj. upuštěním od vydání akcii'. Snížení základního kapitálu vzetím 

akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

Při rozhodování o rozsahu snížení základního kapitálu bude  zohledněna zvolená forma 

tak, aby došlo k zatizení všech akcionářů v rozsahu odpovídajícím podílu na akciovém 

kapitálu a částka představující snížení, aby zatížila rovnom ěrně  všechny em itované 

akcie, pokud se nejedná o snížení základního kapitálu dle § 213d obchodního  zákoníku 

- upuštěn ím  od vydání akcií.

Základní kapitál nelze snížit pod jeho  zákonnou výši. Snížením základni'ho kapitálu 

se nesm í zhoršit dobytnost  pohledávek věřitelů.

IX. Zrušení a likvidace spo lečnosti 

§ 3 2

Zrušení a zánik společnosti

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.

Pro zrušení a zánik společnost platí ust. §§ 68 až 75b obchodni'ho zákoníku, není-li dále 

s tanoveno  jinak.

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

§ 3 3

likvidace spo lečnosti

Při likvidaci bude pos tupováno dle §§ 219 až 220 a §§70 až 75b obchodního zákoníku.
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Funkci likvidátora plní fyzická osoba, kterou na návrh představenstva jm enuje  valná 

hrom ada. Likvidátor jmenovaný valnou hrom adou  m ůže být valnou h rom adou  odvolán 

a nahrazen Jiným likvidátorem.

Akcionáři mající akcie představující alespoň 5% základního kapitálu m ohou s uvedením  

důvodů požádat soud, aby určil jinou osobu jako likvidátora.

X. Zm ěna s tan o v  

§ 3 4

Postup  pří zm ěně a d o p ln ěn í s tanov

O zm ěně  stanov rozhoduje valná hrom ada. Je-li na program u valné hrom ady změna 

stanov, musí oznám ení o konání valné hrom ady kromě obecných náležitostí obsahovat 

též  náležitosti uvedené  v ust. § 184a odst. 6 obchodního  zákoníku.

O zm ěně  s tanov rozhoduje valná hrom ada kvalifikovanou většinou, obsaženou v ust. 

§ 186 odst. 2 obchodního zákoníku.

Ke zm ěně s tanov  může dojít též  na základě jiných skutečností než rozhodnutí valné 

hromady, zejm éna se jedná o rozhodnutí valné hrom ady o  zvýšení či snížení základního 

kapitálu.

Jestliže dojde ke zm ěně obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je  

p ředstavenstvo  společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se 

kterýkoli člen představenstva o takovéto  zm ěně dozví, úplné znění s tanov a založit je  

do Sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.

Změna stanov nabývá účinnosti dnem  rozhodnutí valné hromady, není-li v rozhodnutí 

s tanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení 

základního kapitálu, š těpen í či spojení akcií, zm ěně  form y nebo druhu akcií, či om ezen í 

převoditelnosti akcií na jm éno nebo její zm ěně, které nabývají účinnosti dnem  právní 

moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu těc h to  změn.

XI. Závěrečná u s tan o v en í 

§ 3 5

Společnost je  českou právnickou osobou založenou podle obchodního  zákoníku. Znění 

těch to  stanov vychází ze zákona o obchodních korporacích, obchodního  zákoníku, zák. 

č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, zák. č. 125/2008 Sb., o p řem ěnách  obchodních 

společností a družstev a zák. 93/2009 Sb. o auditorech, fu n d am e n te m  fungování
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společnosti jsou zásady form ulované v citovaných zákonech do znění s tanov expressis 

verbis nepřejaté.

V Praze dne  3. února 2014

M arek Unčovský

předseda představenstva

Ing, P e te r Bittó

m ístopředseda představenstva

M artina Bóckiová

člen představenstva


