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Stanovy  
akciové společnosti 

"Sportovní areál Harrachov a.s." 

 

 

I. Základní ustanovení 
 

 

Článek 1 

Firma a sídlo společnosti 

1. Obchodní firma společnosti zní: Sportovní areál Harrachov a. s. 

2. Sídlem společnosti je Harrachov č.p. 225, PSČ 512 46.  

3. Identifikační číslo (IČO) společnosti je 474 68 149. 

4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.skiareal.com. 

5. Společnost je plně podřízena právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jako celku. 

 

 

Článek 2 

Založení a vznik společnosti 

1. Společnost byla založena jediným zakladatelem, kterým byl Český svaz tělesné výchovy, nyní Česká 

unie sportu. Své rozhodnutí vyjádřil zakladatel ve formě notářského zápisu dne 11.9.1992. Společnost 

vznikla dnem 31. 12. 1992 zapsáním do obchodního rejstříku vložky B 875, který vede Krajský soud 

v Hradci Králové. 

2. Společnost je založena na dobu neurčitou. 

 

 

Článek 3 

Předmět podnikání 

 

Předmětem podnikání společnosti jsou: 

- Hostinská činnost 

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

obory činnosti: 

- potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) 

- velkoobchod 

- maloobchod se smíšeným zbožím 

- maloobchod použitým zbožím 

- ubytovací služby 

- zprostředkování služeb 

- organizování sportovních soutěží 

- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 

- výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

- Masérské, rekondiční a regenerační služby 

- Provozování drah s výjimkou celostátních 

- Směnárenská činnost 

- Zemědělská výroba 

http://www.skiareal.com/
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Článek 4 

Základní kapitál společnosti 

 

Základní kapitál společnosti činí 149,976.000,- Kč  

(slovy: Jednostočtyřicetdevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisíc korun českých ). 

 

 

 

Článek 5 

Akcie společnosti 

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 220 kmenových akcií o dvou jmenovitých hodnotách: 207 

kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 720.000,- Kč (slovy: Sedmsetdvacettisíc  korun českých) 

a 13 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 72.000,- Kč (slovy: Sedmdesátdvatisíce korun 

českých). 

2. Všechny akcie společnosti znějí na jméno. Práva spojená s akcií je oprávněna ve vztahu ke společnosti 

vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností, pokud zákon nestanoví jinak. 

Akcionáři vlastní akcie na jméno a jsou povinni neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů 

obsažených v seznamu akcionářů. 

3. Akcie lze převést pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo udělí vždy souhlas k převodu 

akcií v případě, že převod akcií je uskutečňován mezi akcionáři. Nabídka k převodu musí být učiněna 

písemně prostřednictvím představenstva, přičemž to je povinno ji uveřejnit bez zbytečného odkladu. 

Pokud akcionáři nevyužijí práva ke koupi akcií do tří měsíců od uveřejnění nabídky obsahující návrh 

smlouvy o převodu akcií včetně kupní ceny a její splatnosti prodávajícím, udělí představenstvo souhlas 

k převodu akcií i na osobu, která není akcionářem v případě, že náležitosti smlouvy o převodu akcií 

včetně ceny a její splatnosti budou nezměněny oproti příslušné nabídce učiněné akcionářům 

4. Akcie jsou převoditelné rubopisem na základě písemné smlouvy o úplatném převodu akcie a předáním. 

V rubopise se uvede obchodní firma nebo název a sídlo osoby, na níž se akcie převádí, den převodu 

akcie a podpis převodce. K účinnosti převodu akcie na jméno se vyžaduje zápis o změně v osobě 

akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny osoby akcionáře bez 

zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.  

5. Všechny akcie společnosti mají listinnou podobu. 

6. Akcie obsahují: 

a) firmu a sídlo společnosti, 

b) číselné označení akcie a její jmenovitou hodnotu,  

c) označení formy akcie, 

d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, 

e)  firmu nebo název akcionáře,  

f) datum emise a podpis předsedy představenstva. 

7. Podpis na akciích může být rozmnožen mechanicky. 

 

 

Článek 6 

Akcionáři, seznam akcionářů a změny v tomto seznamu 

1. Akcionáři společnosti mohou být pouze české osoby, právnické nebo fyzické.  

2. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá 

hodnota, číselné označení akcie, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, rodné 

číslo a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu akcionáře a změny těchto 

údajů. Společnost může také vést seznam akcionářů prostřednictvím nosiče dat. 
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3. Společnost je povinna akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu 

všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 

sedmi dnů od doručení žádosti. 

4. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude 

taková změna prokázána. 

 

5.  Změna v osobě akcionáře se prokazuje předložením akcie s úplným rubopisem a smlouvy o převodu 

akcie prokazujících převod akcie nebo předložením akcie a doložením příslušných právních skutečností 

(např. rozhodnutí soudu) o převodu akcie. Společnost nezapíše změnu v případě, že smlouva o převodu 

akcie nabyvatelem nebyla předložena, smlouva o převodu akcie neodpovídá smlouvě, k níž 

představenstvo udělilo souhlas, rubopis je neúplný, řada rubopisů po posledním zápisu do seznamu 

akcionářů není nepřetržitá, nabyvatel prokazatelně jednal ve zlé vůli nebo věděl, že ve zlé vůli jednal 

převodce, rubopis obsahuje údaje, jejichž akceptaci by bylo lze kvalifikovat jako hrubou nedbalost a 

v případě, že rubopis určuje jako nabyvatele osobu, která nemůže být akcionářem podle stanov 

společnosti. 

6. Změna v osobě akcionáře je vůči společnosti účinná dnem zápisu této skutečnosti do seznamu 

akcionářů. 

 

 

 

II. Práva a povinnosti akcionářů 
 

Článek 7 

Vymezení práv 

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle 

hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho 

akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu 

přijatou v dobré víře. 

2. Akcionář po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat vrácení 

svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují pouze plnění stanovená příslušným zákonem. Po 

zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Podíl na 

likvidačním zůstatku nelze akcionáři poskytnout dříve, než jsou uspokojeny nároky všech známých 

věřitelů společnosti, kteří včas přihlásili své pohledávky. Podíl akcionáře na likvidačním zůstatku se 

stanoví poměrem odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Valná hromada schvaluje 

návrh rozdělení likvidačního zůstatku. 

3. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní 

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

předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 

4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 

kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžními 

vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen usnesením valné hromady, a to jen v 

důležitém zájmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny 

akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře. 

5. Akcionář může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu 

s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo stanovami společnosti. Není-li toto právo 

uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo pokud  nebyla řádně svolaná, ode dne, 

kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, nejdéle však do jednoho roku od konání valné hromady, 

zaniká. 

6. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou 

dobu existence společnosti. Kopie se pořizuje na náklady akcionáře. 
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Článek 8 

Kvalifikovaní akcionáři 

 

1. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet 

kusů dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, (dále jen „kvalifikovaný akcionář“).   

2. Kvalifikovaní akcionáři, požívají zvláštních práv stanovených zákonem o obchodních korporacích, 

kromě jiného mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí 

valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.   

3. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu způsobem stanoveným 

tímto zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 

žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě 

zkracuje na 15 dnů.  Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit s výjimkami 

stanovenými v zákoně.  

 

Článek 9 

Povinnosti akcionářů 

 

1. Upisovatelé mají povinnost splatit upsané akcie včas podle termínů stanovených rozhodnutím valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu. Důsledky porušení této povinnosti stanoví zákon a tyto stanovy. 

2. Akcionář má povinnost nahlásit případné, změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v 

seznamu akcionářů. Tyto změny nahlašuje akcionář písemně a musí je řádně doložit. Společnost 

neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti. 

3. Akcionář má povinnost šířit dobré jméno společnosti a přispívat k její propagaci. 

 

 

III. Orgány společnosti 
 

Článek 10 

Struktura orgánů společnosti 
 

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

A)  valná hromada,  

B)  představenstvo,  

C)  dozorčí rada. 

 

Část A. 

Valná hromada 
 

Článek 11 

Postavení valné hromady a lhůta jejího konání 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého 

účetního období. 

3. Kromě náhradní valné hromady jsou ostatní valné hromady, svolávané představenstvem nebo dozorčí radou 

nebo na žádost kvalifikovaného akcionáře, mimořádnými valnými hromadami. 

 

 

 

 

 

Článek 12 
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Vymezení působnosti valné hromady 

 

Do působnosti valné hromady patří zejména: 

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

pověřeným k tomu příslušným rozhodnutím valné hromady nebo o změnu, ke které došlo na základě 

jiných právních skutečností; 

b) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál nebo 

o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;  

c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu; 

d) volba a odvolání členů představenstva; 

e) volba a odvolání členů dozorčí rady; 

f) schválení výroční zprávy, řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v 

zákonem stanovených případech mezitímní účetní závěrky; 

g) rozhodnutí o rozdělení zisku a o úhradě ztráty a stanovení tantiém; 

h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce; 

i) podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském 

regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném 

trhu; 

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

odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku; 

k) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení a rozhodnutí o změně právní 

formy; 

l) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části a jeho nájem nebo 

rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou; 

m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn; 

n) schválení návrhu finančního plánu společnosti na hospodářský rok a vzetí na vědomí návrhu finančních 

plánů na následující čtyři roky;  

o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 

 

 

Článek 13 

Způsob svolávání valné hromady 

 

1. Orgány svolávající valnou hromadu: 

a) valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může svolat také člen představenstva, 

pokud se představenstvo na svolání valné hromady bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon 

ukládá valnou hromadu svolat nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet; 

b) jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada a navrhuje na ní 

potřebná opatření. Při svolání valné hromady dozorčí radou je představenstvo povinno náležitou 

součinností; 

c) za podmínek stanovených zákonem může soud zmocnit kvalifikovaného akcionáře svolat 

mimořádnou valnou hromadu. 

2. Orgán svolávající valnou hromadu je povinen uveřejnit písemnou pozvánku na valnou hromadu tak, že 

uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle 

doporučeným dopisem nebo doručí osobně, popřípadě poslem všem akcionářům na adresu sídla 

akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet dnů před jejím konáním. Tato lhůta se zkracuje 

na patnáct dnů v případě konání náhradní valné hromady nebo mimořádné valné hromady svolané na 

žádost kvalifikovaných akcionářů. Ve stejných lhůtách se pozvánka zasílá také všem členům 

představenstva a dozorčí rady. 
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3. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo 

změna musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejméně týden před 

jejím konáním. Mimořádnou valnou hromadu svolanou na žádost kvalifikovaného akcionáře lze odvolat 

nebo změnit datum jejího konání, jen pokud o to požádá tento kvalifikovaný akcionář. 

4. Pořad jednání valné hromady je před jejím konáním a po zaslání pozvánky možno doplnit jen na žádost 

kvalifikovaného akcionáře, a jen tehdy, pokud je možno doplnění pořadu jednání uveřejnit způsobem 

stanoveným pro svolání valné hromady alespoň pět dnů před konáním valné hromady. Jestliže takové 

uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad valné hromady zařadit jen za účasti a se 

souhlasem všech akcionářů společnosti. 

5. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou 

hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionáři 

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 musejí být 

akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. 

 

 

Článek 14 

Účast na valné hromadě 

 

1. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni 

konání valné hromady. 

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě 

písemné plné moci. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.  

3. Všichni akcionáři, osoby oprávněné jednat za akcionáře a zmocněnci se na valné hromadě při prezentaci 

prokazují platným průkazem totožnosti, dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat a listinou 

prokazující existenci a totožnost akcionáře. Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc podle odst. 2 včetně 

dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat. 

4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo 

právnické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou 

hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. 

Pokud společnost na základě rozhodnutí představenstva odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných 

provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny 

přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. 

5. Valné hromady se mimo akcionářů účastní členové představenstva, dozorčí rady a členové vedení 

společnosti. Představenstvo také rozhoduje o účasti osob, které provádějí organizační a technické 

zajištění valné hromady. Tyto osoby jsou oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě, právo 

akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady a jsou do okamžiku zvolení osob pověřených 

sčítáním hlasů, oprávněny vykonávat jejich funkci. O účasti dalších osob rozhoduje valná hromada na 

návrh akcionáře nebo představenstva prostou většinou přítomných akcionářů. 

 

 

Článek 15 

Usnášení schopnost a náhradní valná hromada 

 

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota 

přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. 

2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se 

nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací 

právo, které je s nimi spojeno vykonávat podle zákona o obchodních korporacích.  

3. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v oznámení o 

svolání valné hromady, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 

do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se 
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svolává způsobem určeným stanovami s tím, že lhůta pro doručení pozvánky na náhradní valnou 

hromadu se zkracuje na patnáct dní. 

4. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na 

ustanovení odst. 1. 

 

 

Článek 16 

Hlasování a rozhodování valné hromady 
 

1. S každou akcií o jmenovité hodnotě 72.000,- Kč je spojen jeden hlas a s každou akcií o jmenovité 

hodnotě 720.000,- Kč je spojeno deset hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2083. 

2. Hlasuje se hlasovacími lístky obsahujícími identifikační znak akcionáře podle rozhodnutí orgánu 

svolávajícího valnou hromadu; hlasování probíhá aklamací. 

3. Valná hromada rozhoduje: 

a) nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví většinu 

jinou, 

b) alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů o: 

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

představenstvem podle § 511-515 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 

skutečností, 

bb) zvýšení základního kapitálu, 

bc) pověření představenstva rozhodnout o zvýšení základního kapitálu, 

bd) snížení základního kapitálu, 

be) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního 

kursu, 

bf) zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku,  

bg) podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském 

regulovaném trhu, 

c) alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů o: 

ca) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 484-486 ZOK 

cb) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, 

cc) schválení ovládací smlouvy a jejích změnách, 

cd) schválení smlouvy o převodu zisku a jejích změnách, 

ce) fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, o změně právní formy,  

cf) uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části a jeho nájem či o uzavření 

takové smlouvy ovládanou osobou, 

d) určenou většinu je třeba doplnit souhlasem alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících 

akcie v případě rozhodování o: 

da) změně druhu nebo formy akcií, 

db) změně práv spojených s určitým druhem akcií, 

dc) omezení převoditelnosti akcií na jméno, 

dd) vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; 

e) k rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se 

mají spojit. 
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4. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se 

nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze 

hlasovací právo, které je s nimi spojeno vykonávat. 

5. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: 

a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií 

nebo jeho části, 

b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, 

c) pokud valná hromada rozhoduje o tom, zda s ním nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, má být 

uzavřena smlouva mimo běžný obchodní styk, ledaže jde o smlouvu týkající se přeměny společnosti, 

smlouvu o převodu zisku nebo o ovládací smlouvu, smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části nebo 

smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být 

poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z 

funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; za rozhodování o 

uzavření smlouvy se nepovažuje rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu společnosti,  

d) v jiných případech stanovených zákonem 

6. Zákaz výkonu hlasovacích práv podle odst. 5 písm. b) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s 

akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. 

7. Zákaz výkonu hlasovacích práv podle odst. 5 a 6 neplatí, jednají-li všichni akcionáři ve shodě. 

8. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden 

v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání nebo v případě, že o rozhodnutí valné 

hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo 

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

li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho 

protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání 

valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu nebo protinávrhu představenstva, byl-li podán. O dalších 

návrzích nebo protinávrzích se hlasuje v pořadí tak, jak byly předloženy nebo doručeny. Jakmile je návrh 

nebo protinávrh přijat, o protinávrhu nebo dalším návrhu v téže věci se již nehlasuje. Akcionář přítomný 

na valné hromadě má dále právo na vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných 

společností. 

9. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytnout dostatečný obraz o skutečnosti. 

Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, 

že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou podle zvláštního právního 

předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle 

zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li 

představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude 

s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s jejím poskytnutím ani dozorčí rada, 

rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím 

nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů na ochranu informací. 

10. Záležitosti, které nebyly zařazeny do uveřejněného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za 

účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 

 

 

Článek 17 

Jednání valné hromady 

 

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené 

sčítáním hlasů. 

2. Jednání valné hromady řídí její předseda, do doby jeho zvolení řídí valnou hromadu z pověření 

představenstva předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva, 

nestanoví-li zákon jinak. 
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3. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů, 

a požadavků na vysvětlení podaných akcionáři. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď 

na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání 

valné hromady. 

4. Návrhy, protinávrhy a protesty, které mají procedurální účinky nebo směřují k formulaci usnesení, se 

kromě ústního podání pro formulační přesnost ještě zásadně podávají písemnou formou. Představenstvo 

je povinno zajistit materiální a technické podmínky, aby je akcionář mohl na valné hromadě písemně 

podat. 

5. Zápis o valné hromadě obsahuje: 

a) firmu a sídlo společnosti,  

b) místo a dobu konání valné hromady, 

c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, 

d) popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady,  

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, 

f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné 

hromady, jestliže o to protestující požádá. 

Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do patnácti dnů od jejího ukončení. 

Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. 

K zápisu se připojí písemné návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání a seznam 

přítomných na valné hromadě. 

6. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinou přítomných akcionářů včetně 

odevzdaných plných mocí se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. 

7. Zápis rozhodnutí valné hromady, které se zapisují do obchodního rejstříku, zajišťuje představenstvo. 

 

Část B. 

Představenstvo 
 

Článek 18 

Vymezení působnosti představenstva 

 

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

společnost způsobem upraveným těmito stanovami. Výkon funkce člena představenstva je 

nezastupitelný. 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito 

stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti.  

3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a řídí 

společnost prostřednictvím organizačního řádu, který schvaluje. Dále předkládá valné hromadě ke 

schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a 

návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.  

4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s 

právními předpisy a stanovami. Představenstvo je povinno při své činnosti dodržovat obecně závazné 

předpisy a tyto stanovy. Při výkonu své funkce je každý člen představenstva povinen jednat s péčí 

řádného hospodáře a postupovat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Ustanovení 

§ 435 odst.3 ZOK tím není dotčeno. 

5. Na valné hromadě, konané nejpozději do konce šestého měsíce po skončení účetního období, předkládá 

představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy 

součástí výroční zprávy zpracovávané podle zákona. 
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6. Představenstvo svolá valnou hromadu, pokud člen představenstva nebo dozorčí rady, volený valnou 

hromadou, je odvolán, zemře, vzdá se funkce, ztratí způsobilost pro výkon funkce stanovenou zákonem 

nebo jinak skončí jeho funkční období a to tak, aby byl do dvou měsíců zvolen nový člen. 

7. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti. 

8. Představenstvo uděluje a odvolává prokuru. 

9. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh na 

společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Jestliže 

představenstvo tuto povinnost nesplní, odpovídá věřitelům za škodu, která jim tím vznikne, ledaže 

prokáže, že škodu nezavinilo. 

 

Článek 19 

Počet členů představenstva a funkční období 
 

1. Představenstvo má pět členů.  

2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.  

3. Členové představenstva volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. 

4. Funkční období člena představenstva je pětileté. 

5. Člen představenstva se může vzdát funkce. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost 

nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla 

společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů 

představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. 

Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout 

valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady 

bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady 

oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na 

valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu 

funkce. 

6. Pokud člen představenstva je odvolán, zemře, vzdá se funkce, ztratí způsobilost pro výkon funkce 

stanovenou zákonem nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada za něj do dvou měsíců 

zvolit nového člena představenstva. 

7. Představenstvo má právo, aby při výkonu svých funkcí bylo zabezpečeno příslušným materiálním, 

technickým a personálním vybavením. Rozsah zabezpečení stanoví představenstvo svým rozhodnutím. 

 
 

Článek 20 

Povinnosti členů představenstva 

 

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dát ve 

prospěch společnosti všechny své vědomosti a zkušenosti, zachovávat mlčenlivost o důvěrných 

informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Povinnost zachovávat mlčenlivost může 

bývalému členu představenstva zrušit představenstvo.  

2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s 

platnými právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů 

představenstva vůči třetím osobám. Nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, není nikdo 

oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Členové 

představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti 

představenstva škodu, za tuto škodu odpovídají. Smlouva mezi společností a členem představenstva 

nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou 

neplatné. Pravidla jednání členů představenstva se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních 

korporacích.  
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3. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákonem stanovený zákaz konkurence. Člen 

představenstva nesmí:  

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností 

do obchodních vztahů, 

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, nebo jako 

ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,  

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické 

osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. 

4. V případě, že člen představenstva poruší některá ustanovení odst. 3 tohoto článku stanov, je společnost 

oprávněna požadovat aby: 

a) vydal prospěch z obchodu, při kterém tento zákaz porušil, 

b) převedl tomu odpovídající práva na společnost, 

c) nahradil škodu způsobenou porušením zákazu konkurence. 

 

Článek 21 

Způsob rozhodování představenstva 

 

1. Představenstvo se na svých zasedáních řídí jednacím řádem. 

2. Představenstvo se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení 

je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. K rozhodnutí o volbě předsedy 

nebo místopředsedy představenstva a jmenování ředitele společnosti je nutný souhlas nadpoloviční 

většiny všech členů představenstva. K rozhodnutí o odvolání předsedy nebo místopředsedy 

představenstva a k odvolání ředitele společnosti je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů 

představenstva. 

3. Zasedání představenstva řídí předseda nebo místopředseda. V mimořádných případech představenstvo 

pověří řízením zasedání jiného člena. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se 

pořizuje zápis podepsaný řídícím zasedání, zapisovatelem a ověřovateli zápisu. V zápisu z jednání 

představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým 

usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Jestliže některý člen představenstva hlasoval proti 

usnesení představenstva, musí být do zápisu ze zasedání, na jeho přání, uvedeno jeho odchylné 

stanovisko. 

4. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. 

5. Představenstvo může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové 

představenstva. Předseda nebo místopředseda představenstva nebo v případě jejich dlouhodobé zdravotní 

neschopnosti nebo jejich úmrtí, fyzicky nejstarší člen představenstva, může vyvolat rozhodnutí "per 

rollam" písemným, faxovým nebo elektronickým dotazem u všech členů představenstva. Podrobnosti o 

hlasování "per rollam" upravuje jednací řád. Toto rozhodnutí je platné pouze tehdy, jestliže s usnesením 

souhlasí všichni členové představenstva. Rozhodnutí musí být zapsáno do zápisu při následujícím 

zasedání představenstva. 

6. Představenstvo se schází nejméně šestkrát ročně. Představenstvo svolává předseda představenstva nebo v 

jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Pokud se předseda a místopředseda představenstva 

vzdají současně své funkce, zemřou nebo byli odvoláni, svolává zasedání představenstva k volbě nového 

předsedy a místopředsedy fyzicky nejstarší člen představenstva. 

7. Pokud je ředitel odvolán, zemře či se vzdá funkce, musí představenstvo bez zbytečného odkladu 

jmenovat nového ředitele. 
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Část C. 

Dozorčí rada 

 

Článek 22 

Vymezení působnosti dozorčí rady 

 

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 

společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. 

2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti 

společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se 

podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné 

hromady. Výkon těchto práv je upraven jednacím řádem dozorčí rady. 

3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, v případě mezitímní 

účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 

4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě 

navrhuje potřebná opatření. 

5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu 

představenstva. 

6. Dozorčí rada má právo, aby při výkonu svých funkcí byla zabezpečena příslušným materiálním, 

technickým a personálním vybavením. Rozsah zabezpečení stanoví představenstvo svým rozhodnutím. 

 

Článek 23 

Počet členů dozorčí rady a funkční období 

1. Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady nemohou být členové představenstva, prokuristé, ředitel 

nebo osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.  

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.  

3. Členové dozorčí rady volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. 

4. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. 

5. Člen dozorčí rady se může vzdát funkce. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. 

Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu 

sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů 

dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-

li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná 

hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude 

zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že 

odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné 

hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu 

funkce.  

6. Pokud člen dozorčí rady je odvolán, zemře, vzdá se funkce, ztratí způsobilost pro výkon funkce 

stanovenou zákonem nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců za něj 

zvolit nového člena dozorčí rady. 

 

 

Článek 24 

Povinnosti člena dozorčí vady 

 

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 
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společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Povinnost 

zachovávat mlčenlivost může bývalému členu dozorčí rady zrušit dozorčí rada. 

2. Pravidla jednání členů dozorčí rady se řídí příslušnými ustanoveními zákona  

o obchodních korporacích. 

3. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními 

předpisy a stanovami. Členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností 

při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu. Smlouva mezi společností a členem 

dozorčí rady nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena dozorčí rady za škodu 

jsou neplatné.  

4. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákonem stanovený zákaz konkurence. Člen dozorčí rady 

nesmí: 

a) podnikat ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do 

obchodních vztahů, 

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,  

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající 

osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, 

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické 

osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. 

5. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s 

výsledky své kontrolní činnosti.  

 

 

Článek 25 

Způsob rozhodování dozorčí rady 

 

1. Dozorčí rada rozhoduje na svém zasedání většinou hlasů všech svých členů.  

2. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska 

menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených 

zaměstnanci. 

3. Dozorčí rada se schází nejméně třikrát za rok. 

4. Jednání dozorčí rady se řídí jejím jednacím řádem. Předseda řídí činnost dozorčí rady, svolává její 

zasedání a řídí je. V době nepřítomnosti předsedy řídí zasedání dozorčí rady místopředseda. Dozorčí radu 

svolává předseda dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady. 

5. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové 

dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických 

prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.  
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IV. Ředitel a prokurista společnosti 
 

Článek 26 

Ředitel a prokurista společnosti 

 

1. Ředitele společnosti (dále také jen „ředitel") jmenuje a odvolává představenstvo společnosti. 

2. Ředitel společnosti vykonává působnost, kterou na něho delegovalo představenstvo. Vždy mu přísluší: 

a) výkon zaměstnavatelských práv společnosti,  

b) stanovit organizační strukturu společnosti, 

c) vykonávat usnesení představenstva,  

d) řídit činnosti společnosti v rozsahu a způsobem vyplývajícího z organizačního řádu,  

e) jmenovat a řídit své zástupce a další zaměstnance v souladu s organizačním řádem společnosti. 

3. Vzdá-li se ředitel funkce, je-li odvolán nebo zemře, přecházejí jeho kompetence na nezbytně nutnou 

dobu v pořadí na předsedu představenstva, místopředsedu představenstva, případně člena představenstva 

pověřeného jeho řízením. 

4. Prokuru uděluje představenstvo společnosti. 

5. Prokurou je prokurista zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při činnosti společnosti v 

rozsahu stanoveném zákonem. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. 

 

 

 

V. Právní úkony a podepisování za společnost 
 

Článek 27 

Právní úkony společnosti 

1. Společnost zastupuje představenstvo společnosti. Za představenstvo společnost navenek zastupují 

předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti. 

2. Společnost může zastupovat také prokurista, na základě prokury. Předseda nebo místopředseda 

představenstva mohou zastupováním společnosti pověřit i jiné osoby, a to na základě plné moci.  

 

 

Článek 28 

Podepisování za společnost 

 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě připojí svůj podpis dvě 

osoby (členové představenstva) s tím, že nejméně jeden z těchto dvou podpisů musí být vždy předsedy nebo 

místopředsedy představenstva. Nebo prokurista při činnosti společnosti v rozsahu stanoveném zákonem. 

 

 

 

VI. Hospodaření společnosti 
 

Článek 29 

Účetní období 

 

1. První účetním období začalo zápisem společnosti do obchodního rejstříku a skončilo k 31. prosinci 

příslušného roku. 
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2. Počínaje dnem 1.10.2011, se účetní období shoduje s hospodářským rokem začínajícím vždy 1. října 

příslušného kalendářního roku a končícím 30. září následujícího kalendářního roku. 

 

 

 

Článek 30 

Výroční zpráva 

 

Společnost zajistí zpracování výroční zprávy za každé účetní období, i když to zákon za dané účetní 

období nepřikazuje. Ve výroční zprávě musí být uvedeny údaje z řádné účetní závěrky, které mají být 

zveřejňovány, údaje o důležitých skutečnostech, vztahujících se k závěrce. 

 

 

Článek 31 

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty 

 

1. Ze zisku společnosti (výsledku hospodaření) se provádí nejprve doplnění rezervního fondu a jiných 

fondů podle článku 32 stanov, a to tak, že se nejprve vytváří nebo doplňuje rezervní fond podle článku 

32 odst. 2 stanov a poté vytváří nebo doplňují ostatní fondy podle článku 32 stanov, dále výplata 

dividend akcionářům a tantiém členům představenstva a dozorčí rady; zůstatek zisku lze ponechat k 

využití v následujících obdobích ve formě nerozděleného zisku. 

2. Výše zisku určeného na dividendy, tantiémy a pro příděl do fondu odměn ze zisku nesmí být vyšší, než 

je výše zisku vykázaná za poslední účetní období snížená o povinný příděl do rezervního fondu podle 

článku 32 odst. 2 stanov a o neuhrazené ztráty a zvýšená o nerozdělený zisk minulých let a fondy 

vytvořené ze zisku, které společnost může použít podle svého uvážení. 

3. Představenstvo je povinno oznámit den splatnosti dividendy, místo a způsob výplaty způsobem určeným 

zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. 

4. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu nebo 

jiných fondů společnosti, v souladu s jejich statuty, z nerozděleného zisku, popřípadě snížením 

základního kapitálu společnosti. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu 

neuhrazené ztráty minulých let.  

5. Se zůstatkem nerozděleného zisku z předchozích období lze nakládat podle odst. 1 až 4 tohoto článku 

obdobně. 

 

 

Článek 32 

Rezervní fond, zvláštní rezervní fond a jiné fondy a způsob jejich tvorby 

 

1. Společnost vytvořila rezervní fond. 

2. Rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5 % z čistého zisku za daný rok po splnění odvodové 

povinnosti podle těchto stanov, až část rezervního fondu vytvořená ze zisku dosáhne výše 20 % z 

hodnoty základního kapitálu. Tuto část rezervního fondu lze použít pouze k úhradě ztráty. 

3. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí představenstvo rozhodnout o 

vytvoření zvláštního rezervního fondu ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, 

pokud vlastní akcie zcela anebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu, Jiným 

způsobem tento rezervní fond využít nelze. Na vytvoření tohoto rezervního fondu může společnost 

použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít podle svého uvážení. 

4. Sociální fond podle těchto stanov zřizuje představenstvo a stanovuje zásady jeho použití.  

5. Fond odměn ze zisku podle těchto stanov zřizuje představenstvo a stanovuje zásady jeho použití. 
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VII. Změna základního kapitálu 
 

Článek 33 

Zvyšování a snižování základního kapitálu 

 

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná 

ustanovení zákona o obchodních korporacích. Podrobná pravidla postupu při zvyšování základního 

kapitálu stanoví orgán společnosti, který o zvyšování základního kapitálu rozhoduje. 

2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. 

3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém 

případně v každém dalším upisovacím kole. 

4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních 

korporacích. 

 

Článek 34 

Pravidla postupu zvýšení základního kapitálu představenstvem 

 

Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o 

obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, 

nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada 

představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Postup při zvyšování základního kapitálu podle 

tohoto článku se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a usnesením valné 

hromady pověřujícím představenstvo zvýšením základního kapitálu.  

 

 

Článek 35 

Pravidla postupu zvýšení základního kapitálu valnou hromadou 
 

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle zákona a těchto stanov s výjimkou 

zvýšení základního kapitálu představenstvem podle těchto stanov.  

2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení 

základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Každý 

akcionář má rovněž přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný 

akcionář.  

3. Akcie vydávané při zvýšení základního kapitálu znějí vždy na jméno.  

4. Při zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady lze upsat akcie nepeněžitými vklady, jen je-li to 

v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo 

předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady 

a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu nebo způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi 

nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musejí být splaceny před 

podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým 

vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným 

podpisem o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního 

kapitálu do obchodního rejstříku. Hodnota nepeněžitého vkladu se stanoví na základě posudku 

zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem. Pokud hodnota 

nepeněžitého vkladu přesahuje částku 10.000.000,- Kč nebo je předmětem vkladu podnik, jeho část 

nebo know-how, je zapotřebí společného posudku dvou znalců nezávislých na společnosti, 

jmenovaných soudem.  

5. Zvyšování základního kapitálu se jinak řídí zákonem o obchodních společnostech.  
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Článek 36 

Pravidla postupu snížení základního kapitálu 

 

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle příslušných ustanovení zákona o 

obchodních korporacích a těchto stanov. 

2. Při úplatném vzetí z oběhu musí být zajištěny rovné podmínky všem akcionářům. Akcie nemohou být 

staženy z oběhu proti vůli svých majitelů. 

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

Článek 37 

Postup při doplňování a změně stanov 

Představenstvo předkládá návrh na doplnění a změny stanov ke schválení valné hromadě. Po schválení 

změn valnou hromadou se změny stávají nedílnou součástí stanov s účinností, kterou stanoví zákon, 

pokud nejde o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Představenstvo je povinno 

zabezpečit ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v něm uvedeným vypracování a uložení 

úplného znění stanov. 

 

Článek 38 

Závěrečná ustanovení 

V ostatním se činnost společnosti řídí právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V případě, že se některé ustanovení stanov, 

ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným 

nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení 

nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu nebo ustanovení právního předpisu, které je svojí 

povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. Právní poměry společnosti se řídí českým 

právním řádem. 

 

 

 

Ing. Marek Hájek      Ing. Jiří Krejčí 

 

Předseda představenstva      Mpř. představenstva 


