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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Založení akciové společnosti 

Akciová společnost OKULA Nýrsko a.s. (dále jen společnost) byla založena jednorázově Fondem 

národního majetku České republiky se sídlem v Praha 2, Rašínovo nábř. 42, (dále jen "zakladatel") 

jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve 

smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 

27.4.1992 ve formě notářského zápisu. 

Článek 2 

Obchodní firma a sídlo společnosti 

1.  Obchodní firma společnosti zní: 

  OKULA Nýrsko a.s. 

2.  Sídlem společnosti je: Nýrsko 53, PSČ 340 22 

Článek 3 

Trvání společnosti 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

Článek 4 

Předmět podnikání společnosti 

 Předmětem podnikání společnosti je: 

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

       obory činnosti  -  velkoochod a maloobchod, 

     -   zprostředkování obchodu a služeb, 

     -   výroba plastových a pryžových výrobků,  

                               -   povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 

-      zámečnictví, nástrojařství, 

-      malířství, lakýrnictví, natěračství, 

-      obráběčství, 

-     silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní  provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3,5 tuny včetně. 

Článek 5 

Základní kapitál společnosti 

1.  Základní kapitál společnosti činí 134.994.000 Kč (slovy jednostotřicetčtyřimiliónydevětset-

devadesátčtyřitisícekorunčeských). 

2.  O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně 

závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov. 



Článek 6 

Akcie 

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5, odst.1 je  rozdělen na 134.994 akcií na majitele 
o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč s charakterem neveřejně obchodovatelných cenných 
papírů. Akcie jsou emitovány v listinné podobě. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se 
zapisují mimo skutečnosti uvedené zákonem  i e-mailové adresy akcionářů a případně i specifikace 
datové schránky u akcionářů, kteří ji mají zřízenu. 

2. Společnost může na vydávat akcie i jako hromadné listiny (hromadné akcie). S těmito hromadnými 

listinami jsou spojená stejná práva jako s počtem akcií, v nich uvedených. Požádá-li akcionář 

písemně představenstvo společnosti o výměnu hromadné listiny, nahrazující na ní uvedený počet 

akcií, za jednotlivé akcie nebo její rozdělení na více hromadných akcií, které budou ztělesňovat 

v součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná akcie, je představenstvo povinno mu ve lhůtě 

15 dnů vyhovět. Neuvede-li akcionář v žádosti, zda žádá  o výměnu za jednotlivé akcie nebo za 

jiné hromadné listiny, platí, že žádá o výměnu za jednotlivé akcie. Společně se žádostí je akcionář 

povinen předložit i hromadnou listinu, o jejíž výměnu žádá. 

3. S každou akcií o jmenovité hodnotě1 000 Kč je spojen 1 hlas.    

4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo 

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

akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. 

Článek 7 

Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti 

1. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni. 

2. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, 

zakladatelské listiny společnosti a jejich stanov. 

3. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

 

 II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

Článek 8 

Organizační struktura a orgány společnosti 

1. Vnitřní struktura společnosti je založena na dualistickém systému, kdy členy představenstva 

společnosti volí a odvolání dozorčí rada. 

2. Orgány společnosti jsou: 

 
A. Valná hromada 
B. Představenstvo 
C. Dozorčí rada 

 

A. VALNÁ HROMADA 

Článek 9 

Postavení a působnost valné hromady 

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

 

 

 



2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku 

zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na 

základě jiných právních skutečností, 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu   a o pověření představenstva ke zvýšení 

základního kapitálu,  

c)  rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 

splacení emisního kurzu, 

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, 

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 

vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, 

g) rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, 

h)  rozhodování o 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, 

i)   rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 

j)  jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, s 

k)  schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku společnosti, 

l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání 

nebo činnosti společnosti, 

m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejich vznikem, 

n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, 

rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně 

právní formy, 

o) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 

3. Valná hromada dále rozhoduje: 

a) o změně druhu nebo formy akcií, 

b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií, 

c) o omezení nebo zpřísnění převoditelnosti akcií na jméno, 

d) o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních 

dluhopisů, 

e) o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií, 

f) jsou-li akcie společnosti registrované, o poskytnutí souhlasu s převodem majetku společnosti 

nad hranici stanovenou v zákoně 

g) o schválení jednacího a volebního řádu valné hromady a o volbě orgánů valné hromady 

Článek 10 

Účast na valné hromadě 

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 

2. Valné hromady společnosti se účastní a vykonávají na ní práva akcionáři zapsaní v seznamu 

akcionářů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je sedmý 

den předcházející dni konání valné hromady. 

 

 



3. Každý akcionář je oprávněn požadovat a obdržet  na valné hromadě  od společnosti vysvětlení 

záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je.li takové vysvětlení potřebné pro 

posouzení obsahu záležitostí zařazených na program valné hromady nebo pro výkon jeho 

akcionářských práv. Žádost o vysvětlení zašle akcionář společnosti , pokud to bude možné , 

písemně alespoň 3 dny před konáním valné hromady tak, aby se společnost mohla na vysvětlení 

připravit a vysvětlení poskytnout přímo na valné hromadě. Na přednesení své žádosti a podání 

vysvětlení má akcionář dobu maximálně 5 minut.  

4. Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na program 

jednání valné hromady. Protinávrhy akcionáře k záležitostem programu valné hromady musí být 

doručeny společnosti s dostatečným časovým předstihem. Návrhy a protinávrhy akcionářů budou 

společností uveřejněny bez zbytečného odkladu způsobem uvedeným v čl. 11 odst. 1 stanov. Na 

přednesení svého návrhu nebo protinávrhu na valné hromadě má akcionář dobu maximálně 5 

minut.  

5. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce, 

správce registrovaného u Střediska cenných papírů nebo v zastoupení na základě písemné plné 

moci, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo 

více valných hromad. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. 

Akcionář či zástupce se prokazuje průkazem totožnosti. Právnické osoby mimo to předloží platný 

výpis z obchodního rejstříku.  

6. Akcionář se účastní valných hromad na své náklady. 

7. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. 

 

Článek 11 

Svolávání valné hromady 

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok tak, aby se uskutečnila nejpozději do 

šesti měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, popř. jeho člen, pokud 

se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo anebo není dlouhodobě 

schopno se usnášet, uveřejněním oznámení o konání valné hromady na oficiálních stránkách 

www.okula.cz. (musí být uveřejněno až do okamžiku konání valné hromady) a zároveň ho zašle na 

e-mailovou adresu akcionářů nebo do datové schránky uvedené v seznamu akcionářů. Každý 

akcionář je povinen sdělit společnosti svoji e-mailovou adresu (pokud ji nemá, musí si ji založit) 

nebo datovou schránku, pokud ji má zřízenu. Tyto údaje musí být evidovány v seznamu akcionářů. 

Oznámení o konání valné hromady společnosti musí být uveřejněno nejméně 30 dní před jejím 

konáním.  

2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: 

a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, 

že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny 

základního kapitálu nebo že to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného 

vážného důvodu, 

b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku, 

c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, 

d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, 

e) požádají-li o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří počtem akcií, jichž jsou majiteli, splňují 

kritérium stanovené § 365 zákona o obchodních korporacích a navrhnou konkrétní záležitosti 

k projednání  na této valné hromadě,  

3. Pokud představenstvo v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci nesvolá valnou 

hromadu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, rozhodne soud 

na žádost tohoto akcionáře nebo akcionářů, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. 

Lhůta uvedená v čl. 11 bod 5. stanov se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno 

navržený pořad jednání měnit. 

http://www.okula.cz/


4. Pozvánka nebo oznámení na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: 

a) obchodní firmu a sídlo společnosti,  

b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,  

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

d) pořad jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, 

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování 

na valné hromadě, 

f) návrh usnesení a jeho zdůvodnění, 

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční 

hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu 

akcionáři.  

5. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3 % základního 

kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání i jimi určenou záležitost za 

předpokladu, že  ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.  

6. Valná hromada se koná v sídle společnosti, ledaže by se předchozí valná hromada usnesla jinak. 

Článek 12 

Jednání valné hromady 

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

hlasů. 

2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen 

představenstva, jehož tím představenstvo pověří. 

3. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Každý akcionář má právo požádat o kopii zápisu 

z valné hromady nebo jeho části, a to za celou dobu existence společnosti. Pokud zápis nebo jeho 

část není uveřejněn do 15 dnů ode dne skončení valné hromady na internetovských stránkách 

společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti, jinak vždy na náklady akcionáře.  

4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu 

z valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 

 

Článek 13 

Rozhodování valné hromady 

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

hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. 

2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá 

usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou či novým oznámením 

dle čl. 11 stanov zveřejněném nejméně 15 dnů před konáním náhradní valné hromady. Pozvánka 

musí být zaslána a oznámení musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla 

svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání 

a musí se konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Je schopná 

usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto 

skutečnost je nutno v oznámení upozornit. 

 Pokud společnost vydala zaknihované akcie, nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných 

cenných papírů, avšak nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné 

hromadě jinak. 

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, může valná 

hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 



4. Hlasování na valné hromadě probíhá písemně na hlasovacích lístcích obsahujících údaje 

identifikující hlasujícího akcionáře, počet jeho hlasů a jeho podpis, pokud se valná hromada 

neusnesla jinak. 

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje k přijetí 

určitého usnesení většinu jinou. 

6. Valná hromada rozhoduje vyšší většinou při schválení usnesení v těchto případech: 

a) dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů: 

 - rozhodnutí o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního 

kapitálu představenstvem, 

 - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky  vůči společnosti proti pohledávce na 

splacení emisního kursu, 

 - rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku, 

b) dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů každého druhu akcií: 

 - rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu  

c) tříčtvrtinovou většinou přítomných akcionářů majících akcie, jichž se týká: 

 - rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, 

 - rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií, 

 - rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno, 

 - rozhodnutí o zrušení registrace (veřejné obchodovatelnosti) akcií, 

d) tříčtvrtinovou většinou přítomných akcionářů každého druhu akcií: 

 - rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných 

a prioritních dluhopisů, 

 - rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,  

 - rozhodnutí o schválení ovládací smlouvy a její změny, 

 - rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku a její změny, 

 - rozhodnutí o schválení zvýšení základního kapitálu nepeněžními vklady, 

 - rozhodnutí o fúzi (schválení smlouvy o fúzi), 

 - rozhodnutí o rozdělení společnosti s rovnoměrným poměrem akcií, 

e) souhlas 90% všech akcionářů je vyžadován u: 

 - rozhodnutí o rozdělení společnosti a nerovnoměrným výměnným poměrem akcií, 

f) souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit, je vyžadován u: 

 - rozhodnutí o spojení akcií. 

7. Hlasování o rozhodnutí valné hromady se děje na základě volebního a jednacího řádu, který bude 

jako 1.bod schvalován na valné hromadě. 

8. Valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu předloženém svolavatelem valné hromady. Je-li tento 

návrh přijat potřebnou většinou, o ostatních návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. V případě 

neschválení návrhu předloženém svolavatelem valné hromady, bude se hlasovat o ostatních 

návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. 

9. Stanovy připouští hlasování valné hromady per rollam v souladu s ustanovením § 418 zákona o 

obchodních korporacích. Hlasování per rollam se řídí následujícími pravidly: 
a) Osoba oprávněná ke svolávání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, a to 

na e-mailové adresy (popř. do datové schránky) uvedené v seznamu akcionářů, který 
společnost vede, a zároveň tyto návrh rozhodnutí zveřejní na webových stránkách společnosti 
www.okula.cz/aktuality 
 
 

http://www.okula.cz/


b) Návrh rozhodnutí obsahuje : 
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,  
b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů ode dne doručení návrhu 

akcionáři způsobem dle písm. a) shora,  
c) podklady potřebné pro jeho přijetí a 
d) tabulku, kde je datumem označen : 

- rozhodný den pro hlasování 
- den odeslání návrhu akcionářům  
- poslední den pro doručení odpovědi svolavateli valné hromady 
- den rozhodnutí o přijetí rozhodnutí 
- den oznámení výsledků hlasování akcionářům 

c) Pokud některý z akcionářů nebude schopen si podklady v elektronické podobě ze svého e-
mailu vyzvednout a seznámit se s nimi, tuto skutečnost sdělí společnosti a podklady mu 
budou zaslány na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů na jeho náklady doručenou 
poštou. Lhůta pro vyjádření zůstává – viz. bod 2 b. 

d) Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí souhlas s návrhem, 
platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyjádření zasílá  akcionář na e-mailovou adresu vh@okula.cz 
nebo na korespondenční adresu: OKULA Nýrsko a.s., Klostermannova 53, 340 22 Nýrsko (k 
rukám představenstva), případně do datové schránky společnosti. 

e) Příslušný návrh rozhodnutí je přijat v okamžiku, kdy je dosaženo počtu hlasů požadovaného 
Stanovami společnosti, případně zákonem o obchodních korporacích.  

f) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.  
g) Podklady z přijatých akcionářských odpovědí zpracuje představenstvo společnosti v termínu 

maximálně 15 dnů od lhůty stanovené pro přijetí odpovědí.  Výsledky rozhodování jsou 
zaznamenány v zápise představenstva.  

h) Výsledek rozhodování oznámí představenstvo způsobem stanoveným pro svolávání VH bez 
zbytečného odkladu (tj. do 7 dnů od přijetí rozhodnutí) a zároveň na webových stránkách 
společnosti www.okula.cz/aktuality. 

i) Pro rozhodnutí valné hromady vyžadující ze zákona osvědčení veřejnou listinou (např. 
notářským zápisem), návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém 
případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření 
akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká a 
podpis akcionáře musí být na vyjádření úředně ověřen. 

 

B. PŘEDSTAVENSTVO 

Článek 14 

Postavení a působnost představenstva 

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

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými 

právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do 

působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.  

     K rozhodnutí ohledně  
a) nákupu, prodeje, pronájmu nebo výpůjčky jakéhokoliv nemovitého majetku nebo jeho zatížení, 

včetně zřizování zástavního práva. 

b) schvalování ročního investičního plánu a dluhové služby, včetně s tím spojeného zatížení majetku 

společnosti. 

c) schvalování nákupů nebo prodejů či jiné dispozice ohledně majetku úvěrů a leasingů, které nejsou 

ve schváleném investičním plánu, a které přesahují jednorázově, či v součtu plnění 1.000 000,- 

CZK, 

d) zavazování společnosti, včetně uzavírání , změn nebo ukončování příslušných smluv (úvěr, 

leasing, půjčka),ručení, dohody o mlčenlivosti , nájemní smlouvy, zástavní smlouvy atp. s dobou 

trvání závazku přesahující dobu funkčního období kteréhokoli člena představenstva nebo 

s hodnotou závazku/plnění přesahujícího částku 10.000 000,- CZK, 

e) zajišťování provozního financování společnosti nad 60.000 000,-Kč nebo odpovídající částce 

přesahující 20% tržeb dle obchodního plánu schváleného pro dané účetní období, musí mít 

mailto:vh@okula.cz
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představenstvo předchozí písemný souhlas dozorčí rady společnosti, přičemž předtím musí 

představenstvo v dostatečném předstihu dozorčí radu s předmětem rozhodnutí seznámit. 

3. Představenstvu přísluší zejména: 

a)  uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, 

b)  vykonávat zaměstnavatelská práva, 

c) svolávat valnou hromadu, 

d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: 

- návrhy na změnu stanov, 

- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, 

- roční účetní závěrku, 

- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, 

- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, 

- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, 

- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, pokud bude rezervní fond 

zřízen, 

- návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na 

vymezení jejich postavení a působnosti, 

- návrh na zrušení společnosti, 

e) vykonávat usnesení valné hromady, 

f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu, pokud bude rezervní 

fond zřízen, 

g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů 

společnosti, 

h) schvalovat koncepci podnikatelské činnosti společnosti, 

i) vyžádat si souhlas dozorčí rady v případech uvedených v čl.14.2 výše. 

4. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v článku 29 a 30 stanov. 

5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. 

6. Představenstvo je oprávněno uzavírat jménem společnosti kolektivní smlouvu s odborovou  

organizací. 

Článek 15 

Složení, ustanovení a funkční období představenstva 

1. Představenstvo společnosti má 3 členy. 

2. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. 

3. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí či vzdá se funkce písemným prohlášením doručeným 

představenstvu, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán v případech 

stanovených zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí dozorčí rada do 3 měsíců zvolit 

nového člena představenstva. V případě odstoupení či vzdání se funkce člena představenstva 

končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení či vzdání projednalo nebo mělo projednat 

představenstvo, pokud se člen s představenstvem nedohodl jinak. 

4. Neklesne-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního 

člena do příštího zasedání dozorčí rady. 

5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. 



Článek 16 

Svolávání zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. 

2. Svolávání představenstva, jeho zasedání a rozhodování se řídí obecně závaznými předpisy, 

stanovami a usnesením valné hromady. Tyto stanovy neřeší podrobnosti, které jsou plně 

v pravomoci představenstva. 

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva požádají-li o to nejméně dva členové 

představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda. 

4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. 

5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby. 

Článek 17 

Zasedání představenstva 

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda jako předsedající. V případě jeho nepřítomnosti řídí 

zasedání předsedou písemně pověřený člen představenstva nebo představenstvem zvolený 

předsedající. 

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

všichni členové představenstva. 

3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost. 

Článek 18 

Rozhodování představenstva 

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

členů. 

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva 

je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

3. Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. 

 

Článek 19 

Rozhodování představenstva mimo zasedání 

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí 

i mimo zasedání. V takovém případě se musí každý člen představenstva písemně, či  

e-mailovou zprávou vyjádřit k návrhu rozhodnutí a takové rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 

2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání 

představenstva. 

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje 

předseda představenstva. 

Článek 20 

Povinnosti členů představenstva 

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí řádného 

hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 

třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 



2. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona o korporacích v tomto 

rozsahu: 

 Člen představenstva nesmí: 

 a) podnikat v předmětu činnosti  a to ani ve prospěch jiných osob , ani zprostředkovávat obchody 

společnosti pro jiného, 

 b) být členem  statutárního orgánu  jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem 

podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,  

 

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

ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, 

3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 vyplývají z obecně závazných právních 

předpisů. 

4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně 

závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při  

výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti 

společně a nerozdílně. 

Článek 21 

Tantiémy členů představenstva 

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou 

a je splatná v zákonem stanovené lhůtě. 

C. DOZORČÍ RADA 

Článek 22 

Postavení a působnost dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 

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

společnosti 

3. Dozorčí radě přísluší zejména: 

a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení 

valné hromady, 

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh 

na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, 

c) přezkoumávat zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, 

d) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, 

e) určit svého člena, který bude zastupovat společnost před soudy a jinými orgány proti členu 

představenstva, 

f) nahlížet kdykoli do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda 

účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost 

společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady 

g) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, 

h)  volit a odvolávat členy představenstva společnosti. 

i)   schvalovat ohledně členů představenstva jejich smlouvy o výkonu funkce, včetně výše odměny 

j)  schvalovat návrh představenstva ohledně zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti. 

Článek 23 

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady 

1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. 



2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti 

3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. 

4. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí či vzdá se funkce písemným prohlášením doručeným 

dozorčí radě, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán v případech 

stanovených zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit 

nového člena dozorčí rady. V případě odstoupení či vzdání se funkce člena dozorčí rady končí 

výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení či vzdání se funkce projednala nebo měla projednat 

dozorčí rada, pokud se člen s dozorčí radou  nedohodl jinak. 

5. Neklesne-li počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada 

jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. 

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

7. V zákonem stanovených případech volí 1/3 členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. 

Článek 24 

Svolávání zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 

2. Svolávání dozorčí rady, její zasedání a rozhodování se řídí obecně závaznými předpisy, stanovami 

a usnesením valné hromady. Tyto stanovy neřeší podrobnosti, které jsou plně v pravomoci dozorčí 

rady. 

3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady 

nebo představenstva, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání. 

4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. 

5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby. 

Článek 25 

Zasedání dozorčí rady 

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. 

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje 

dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. 

3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost. 

Článek 26 

Usnesení dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jeli na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

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

hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. 

Článek 27 

Povinnosti členů dozorčí rady 

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 

způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající 

z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 

2. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu § 451 zákona o korporacích  v tomto 

rozsahu: 

Člen dozorčí rady nesmí: 



 a) podnikat v předmětu činnosti  a to ani ve prospěch jiných osob , ani zprostředkovávat obchody 

společnosti pro jiného, 

 b) být členem  statutárního orgánu  jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem 

podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,  

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

ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, 

3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 vyplývají z obecně závazných právních  

předpisů. 

4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou 

hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. 

Článek 28 

Tantiémy členů dozorčí rady 

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou 

a je splatná v zákonem stanovené lhůtě. 

.  

III.  

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 

Článek 29 

Zastupování společnosti 

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu 

představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem dva členové představenstva společně. 

Článek 30 

Podepisování za společnost 

Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu obchodní 

firmy společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně. 

 

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Článek 31 

Účetní období 

Účetní období je totožné s kalendářním rokem.  

Článek 32 

Evidence a účetnictví společnosti 

Společnost je povinna zajišťovat řádné vedení účetní evidence. Evidence účetnictví společnosti je 

vedena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. 

Článek 33 

Roční účetní závěrka 

1.  a) Sestavení roční účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu 

vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje 

představenstvo. 



 b) Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději 

do 30.dubna každého roku dozorčí radě. 

  c) Nejpozději do 30.dubna každého roku, pokud dozorčí rada neurčí jiný termín, předloží 

představenstvo účetní závěrku auditorovi, který byl schválen valnou hromadou. 

2. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním 

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

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

v uplynulém obchodním roce. 

Článek 34 

Rozdělování zisku společnosti 

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

hospodaření společnosti určila k rozdělení mezi akcionáře. 

 O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání 

tohoto návrhu dozorčí radou. O rozdělení zisku lze rozhodnout jen jsou-li dány podmínky 

stanovené zákonem, zejména je přidělena příslušná část zisku do rezervního fondu (pokud bude 

zřízen), jestliže se příděl do rezervního fondu podle těchto stanov a zákona vyžaduje. 

2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na 

dotaci rezervnímu fondu, pokud bude zřízen, a na další účely schválené valnou hromadou, lze 

použít k rozdělení na dividendy a tantiémy, pokud tak rozhodne valná hromada. Dividendu vyplatí 

společnost akcionáři na jeho náklady. Den splatnosti dividendy a způsob její výplaty oznámí 

představenstvo společnosti způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady s tím, že 

dividenda bude vyplacena v bezhotovostní formě převodem na účet akcionáře zapsaný v seznamu 

akcionářů, jinak na účet, který akcionář představenstvu na jeho dotaz sdělí.  

3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního 

kapitálu společnosti. 

4. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál 

zjištěný ze řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl, nižší 

než základní kapitál společnosti, zvýšený o: 

 a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního 

kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné účetní závěrky zapsán 

v obchodním rejstříku a 

 b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost 

použít k plnění akcionářům, pokud budou společností zřízeny. 

Článek 35 

Rezervní fond 

Společnost rezervní fond nezřizuje. 

Článek 36 

Krytí ztrát společnosti 

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada 

na návrh představenstva. 

2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, je možné krýt mimo jiné z rezervního fondu, 

bude-li zřízen. Valná hromada může však rozhodnout též o úhradě ztráty: 

 a) z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, 

 b) snížením základního kapitálu společnosti, 

 c) přeúčtováním ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let, nebo 



 d) z nerozděleného zisku uplynulých let. 

Článek 37 

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu 

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná 

hromada, po schválení tohoto návrhu dozorčí radou. Činí tak za podmínek stanovených obecně 

závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. O uvedeném rozhodnutí pořizuje 

notářský zápis. 

2. Kromě rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu za podmínek 

stanovených § 511 až 515 zákona o korporacích, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu vždy 

valná hromada a to: 

 a) upsáním nových akcií, a to za podmínek a při dodržení postupu dle 474 až 494 zákona o 

obchodních korporacích, 

 b) z vlastních zdrojů společnosti, za podmínek a při dodržení postupu dle § 495 až 504 zákona o 

obchodních korporacích, 

 c) jako podmíněné zvýšení základního kapitálu za podmínek a postupu stanovených § 505 až 510 

zákona o obchodních korporacích, je-li přijato valnou hromadou současně usnesení o vydání 

vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

 d) jako kombinované zvýšení základního kapitálu za podmínek a postupu stanovených § 209a 

obchodního zákoníku, 

2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada 

stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané 

akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 

 Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášené ve výzvě k upisování akcií 

nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií výše navrhovaného základního kapitálu. 

3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí se tento kapitál snížit 

pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy a nesmí dojít snížením 

základního kapitálu ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se 

řídí ustanoveními § 516 až 548 zákona o obchodních korporacích.  

4. Snížení základního kapitálu se připouští: 

 a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, 

 b) vzetím akcií z oběhu na základě losování, 

 c) upuštěním od vydání akcií, 

     d)  vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy 

 

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

Článek 38 

Zrušení a zánik společnosti 

1. Společnost může být zrušena na základě: 

 a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně, 

 b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, 

 c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti nebo o neplatnosti společnosti, 

d) prohlášením konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu 

pro nedostatek majetku. 

2. Při přeměně společnosti dochází k jejímu zrušení bez likvidace. Způsoby přeměny jsou: 

a) fúze, 

b) převodem jmění na společníka, 

c) rozdělením. 



Fúze se může uskutečnit formou sloučení nebo splynutí a rozdělení se může uskutečnit formou 

rozdělení se založením nových společností nebo rozdělení sloučením anebo kombinací těchto 

forem.  

3. Sloučit se nebo splynout mohou pouze společnosti, které mají stejnou právní formu. Společnosti 

vzniklé rozdělením musí mít formu zrušené společnosti. 

4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými předpisy. 

5. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. O výši 

a způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude 

rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. 

6. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného 

odkladu, jmenuje ho soud.  

7. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 

 

 

 
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 39 

Oznamování 

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím 

valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními způsobem stanoveným pro uveřejnění 

oznámení o konání valné hromady, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jiný způsob 

zveřejňování. 

2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich e-mailovou 

adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo do  datové schránky. Tito akcionáři jsou povinni 

neprodleně oznámit představenstvu  všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. 

Článek 40 

Právní poměry společnosti a řešení sporů 

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

společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského 

pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými 

právními předpisy. 

2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož 

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

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

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

sídla společnosti. 

Článek 41 

Změny stanov 

1. Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov, jiným rozhodnutím valné 

hromady nebo jinou právní skutečností. 

2. Je-li na programu valné hromady schválení změny stanov, musí pozvánka na valnou hromadu 

nebo oznámení o konání valné hromady: 

 a) charakterizovat podstatu navrhovaných změn, 

 b) obsahovat upozornění pro akcionáře, že jsou oprávněni nahlédnout v sídle společnosti do 

návrhu změn stanov, nebo si na svoje náklady a nebezpečí vyžádat zaslání návrhu stanov. 



 Ve lhůtě pro oznámení valné hromady musí být akcionářům v sídle společnosti k dispozici úplný 

návrh změn stanov k nahlédnutí. 

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhu stanov, je povinen doručit 

písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů před 

konáním valné hromady. 

 Představenstvo je povinno uveřejnit jeho návrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 

3 dny před oznámeným datem konání valné hromady. 

4. O rozhodnutí o změně stanov je pořizován notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně 

stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. 

5. Dojde-li ke změně stanov a to nejenom rozhodnutím valné hromady, ale na základě jakékoliv 

právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění 

stanov. 

6. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uložit změny stanov, stejně jako úplné znění 

stanov do sbírky listin obchodního rejstříku. 

 

Článek 42 

Výkladové ustanovení 

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

vzhledem k jeho změnám, ukáže nebo stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé 

ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto 

dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, 

které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového 

ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. 

Článek 43 

Účinnost stanov 

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením valnou hromadou. Od tohoto dne plně nahrazují dosud 

platné stanovy. včetně jejich změn a doplňků. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení 

základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti 

akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do 

obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná 

hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají 

účinnosti později. 

 

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jako celku 

postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


