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Všem akcĺonářům spoleěnostĺ

Naše značka:4501202l Vyřizuje: Mgľ. Martina Šandová, MBA

Věc:

Y Praze dne:

20.

8.20Żl

oznámení o vÝsledku rozhodnutí valné hľomadv společnosti Zdroi pitné vody
KáranÝ. a.s. formou peľ ľollam

Yâženi akcionáři'
představenstvo společnosti Zdľoj pĺtnévody Káľaný, a.s., lČo: zeąg64o2, se sídlem
Praha l, Żateckâ lIOl2, PSČ 110 00, zapsané v obchođnímrejstříku vedeném Městským
tímto vsouladu s Ş420
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438 (dálejen
',Společnost"),
zâkona č. 9012012 Sb., o obchodních společnostech a dľuŽstvech (zźlkon o obchodních
korpoľacích; dále jen ,,ZoK"), oznamuje akcionářům Společnosti výsledek ľozhodování
valné hľomady Společnosti mimo její zasedání, tj. foľmou peľ rollam, na zźlkladě návrhu ze
dne 10. čeľvna2021 (dâlejen,,Návľh").
K jednotlivým návrhům usnesení v rámci Návľhu se akcionáři Spoleěnosti vyjádřili
s následujícím výsledkem:

Návrh usnesení č. 1: Schválení řádné účetnízávěrky za rok2020
,,Valná hľomada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a's. (dále jen ,,Společnost") tímto
rozhodnutím mimo va|nou hromadu Společnosti schvaluje řádnou účetnízávěrku
Společnosti za rok 2020 sestavenou ke dni 3]. pľosince 2020."

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návľhu usnesení č. 1:

PRO:
PROTI:

ZDRŽELO

98,87

I,l3
0%

SE:

%ő

Yo

Výše uvedené ľozhodnutíbylo přijato dne 2. čeľvence202l.

Návľh usnesení č. 2: Rozhodnutí o ľozdělení zisku za rok2020
,,Valná hromada společnosti Zdroj pitn,ź vođyKáraný, a.s. (dále jen ,,Společnost") tímto
rozhodnutím mimo vąĺnou hľomadu Společnosti schvaĺuje návrh na ľozděĺenízisku za rok 2020 ve
výši 6'2ő3.687,49 Kč po zdanění následovně:
T

T

Sidlo společnosti:
Žalecká 1101 2
1 10 01 Praha 1
Provozovna:

Bankovnĺ spo'|enil UniCredit Bank
Czech Republic, a,s,,
Že|etavská 1525t1, 140 92 Praha 4
č. ú': 2'l04160083/2700

Podolská1

5/1

7

I

I

26496402 DlČ: CZ26496402
TeleÍon Z21 402292
Mobil:603 703 333

veden

ll:

Zápisv0R jeod 1.1.2002
u |\łěstského soudu v Praze
oddil B' vloŽka 7438
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na účetfondu obnovy 6.263.687,49 Kč. "

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návľhu usnesení č. 2
PRo:
98,8] oÁ
PROTI:
I,I3 %;o
ZDRŽELO SE:
0%
Výše uvedené ľozhodnutí bylo přijato dne2. čeľvence2021

Návľh usnesení č.3: Rozhodnutí o změně stanov
,,Valná hromada spoĺečnosti Zdroj pitn,é vody Káľaný, a.s. (dále jen ,,Společnost") tĺmto
rozhodnutím mimo valnou hromadu Společnosti schvaluje změnu stanov Společnosti v souladu
s notářslqlm zápisem o návrhu ľozhodnutí, jehož kopie tvoří přílohu č. 4 návrhu představenstva
Spoĺečnostina přijetí rozhodnutí mimo valnou hľomadu Společnosti."
Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návľhu usnesení č. 3

PRO:
PROTI:
ZDRŽELO

98,87

o/o

7,I3 Yo

SE:

O%

Výše uvedené ľozhodnutíbylo přţato ďne2. července 2021.

o ľozhodování valné hromady

per rollam o návľhu rozhodnutí č. 3 ,,Rozhodnutí o změně stanov" byl
sepsán notářský zźlpisNZ 3601202I ze dne 1 1. srpna 2021 sepsaný JUDľ. Danielou Anderson, Ph.D.,

notářkou v Praze' Kopie tohoto notářského zttpisu tvoří přílohu tohoto oznźtmení.

Návrh usnesení č. 4: Volba člena představenstva
,,Valná hromada společnosti Zdľoj pitné vody Káraný, a.s. (dáĺe jen ,,Společnost") tímto
rozhodnutím mimo valnou hromadu Společnosti volí do funkce čĺenapředstavenstva Společnosti Ing'
Michaeĺu Polidaľovol.ł, nar. 29. září I965, bytem Americká 30]/73a, Horní Lomany, 351 0]
Fľantiškovy Lázně, s účinnostíod ]4. prosince 202]."
Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návľhu usnesení č. 4

PRO:
PROTI:

zoRŽBro

98,87 Yo

I,I3

sp:

Yo

O%

Výše uvedené ľozhodnutí bylo přijato dne2. čeľvence202I'
Vvsvětlení k výsledkům hlasování
Návrh byl poslednímu z akcionářů Společnosti doľučenđne25. čeľvna202l. Ve lhůtě pro
vyjádření dle článku 12. 8. stanov Společnosti v platném zněni, byla doľučena vyjádření
k Návľhu od 7 akcionářů Společnosti:

I

Sidlo společnosti;
Żatecká 1101 2
'110 01 Praha 1
Provozovna:
Podolská'l5/17

I

I

Bankovni spo.jenĺ: UniCredit Bank
Czech Republic, a,s,,
Zeletavská 152511
'14092 Pĺaha4
č. Ú.:2104160083/2700

lČ: 26496402 DlČ: CZ26496402

ZápisvoR jeod 1.1'2002

releÍon'221 402292

veden
u Městského soudu v Praze
oddil B' vloŽka 7438

Mobil: 603 703 333
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Hlavní město Pľaha
Čelákovice
Lázně Toušeň
Bořanovice
Dřevčice
Nehvizdy
Zelęneč

ostatní akcionáři jejich vyjádření nedoľučili,ľesp. je doručili po stanovené lhůtě; v souladu
s $ 419 ođst.1 ZoK se proto uplatní fikce, že tito akcionáři s předloženými usneseními
v Návrhu nesouhlasí' Veškeľévýše uvedené hlasy PROTI navrženým usnesením tak lze
přičítat nedoručení vyjádření ve stanovené lhůtě.
Toto oznámení o výsledku rozhođnutíper rollam je v souladu s ustanovením $ 420

ZoK

doručeno

všem akcionářům Společnosti a současně uveřejněno na inteľnetových stľánkách Společnosti.
S pozdľavem

Zdroj pĺtnévody Káranýo a.s.
Z$ľoJ pitné voţ Káraný, a.s.
zâtecká l l0,/2' l 10 01 Praha
DIÖ: CZ264964o2

l

lČ:26496402

-l-

Podpis:

Podpis:
Jméno:
Funkce

Jméno: Jan Kučera
Funkce: předseda představenstva

Příloha: Notářský zápis NZ3601202l' ze dne

I

Sidlo společnosti
Zalecká 1101 2
110 01 Praha 1
Provozovna:
Podolská'ĺ5/17

11.

Michaela Polidaľová
představenstva

srpna 2021

I

I

I

Bankovni spojenĺ: UniCredit Bank
Czech Republic, a.s.,
Zeletavská 152511
'14092 Pnha4
č' Ú': 2104160083/2700

lČ: 26496402 DlĆ: cz26496402

ZápisvoR jeod 1.1'2002

ÎeleÍon''221402292

veden
u Městského soudu v Praze
oddil B, v|oŽka 7438

Mobil:603 703 333

NZ 360lŻ0Żl

Stľana první

Stejnopis

ľ{otúřskýzá,pis
sepsaný ľlnou' JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři
na adrese Pľaha, Nové Město, Żitnź,|575149, dne jedenáctého srpna ľoku dva tisíce dvacet
jedna (l 1. srpna 2021).

SpolečnostíZdroj pitné vody Káľanýo a.s.' Sę sídlem Praha l,Žatecká l\0l2, PSČ 11000,
IČo Ż64 96 4O2, spisová značkaB 7438 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu
jsem
notářského zápisu téŽ jen ,,Zdroj pĺtnévody Káľaný, a.s." nebo jen
',Společnost"),
byla požädźlna,abych sepsala notářský zápis ve smyslu ustanovęní Ş80gd a následujících
zźlkona č' 35811992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném zněni, (dtie
v textu notářského zápisu téžjen,,Notářský řád")'

o ľozhodovóní vulné hľomudy peľ ľollum
Já, JUDr. Danięla Andeľson, Ph'D., notářka se sídlem v Praze,jsem dne desátého cervna
ľoku dva tisíce dvacet jedna (10. čeľvnaŻ02I) v kancęláři na adľese Praha, Nové Město,
Žitna l575l49,sepsala tento notářský zâpis o ľozhodování valné hľomady společnosti Zdroj
pĺtnévody Káraný, a.s.' se sídlem Pľaha I, Żatecktl IIOIŻ, PSČ 1 1000, IČo Ż64 96 402,
spisová značkaB 7438 vedená u Městského soudu v Ptaze, mimo zasedtlni, tj. peľ rollam. Přítomen je Mgľ. Jan Lexa, datum narozeni 3. srpna l992, bydliště Kašnice 37' advokátní
koncipient advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.ľ.o., se sídlem
Praha 1, Truhlářskâ l3-|5, PSČ l l000,IČo Ż7636 836, spisováznaćkaC 120572 vedená
u Městského soudu v Ptaze, evidenčníčísloČeskéadvokátní komory 4307l, dle plné moci
ze dne 3. června Ż0Ż| vystavené na Mgr. Michala Pálinkáse' advokáta, (příloha číslojedna
tohoto notářského zápisu) vę znění substitučníplné moci zę dnę 10. čęrvna 20Ż1 (příloha
číslodvě tohoto notařského zdpisĺl) zástupce Společnosti, (dále téżjen,'Mgľ. Jan Lexa"
nebo jen ,,oľganizátoľ"), jehož totožnost byla ověřena dle předloŽeného platného úředního
pľůkazu, jakožto organizátoľo tedy osoba opľávněná svolat valnou hľomadu. -

Existence Společnostĺbyla ověřenanaztlkladě předloženého výpisu z obchodního rejstříku
vydaného dne l 1. sľpna 202l, o němž, zâstupce Společnosti prohlásil, Že obsahuje aktuální
stav údajůo Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku' -_-

Působnost valné hromady k pŤrjetí předmětného rozhodnutí je dána ustanovením $ 421
zźlkona č,. 90l20l2 Sb., o obchodních společnostech a druŽstvech (ztkon o obchodních
koľporacích) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu tež' jen ,,ZoK*),
a ustanovením části ,,II. oRGANIZACE SPoLEČNOSTI"' oddílu ,,A. Valná hľomada,"
článku ,,8. Postavení a působnost valné hľomady", odstavce 8.2., písmene a) stanov

Stľana dľuhá

Společnosti' opľávnění valné hľomady přijmout rozhodnutí per rollam qĺplývá
z ustanovení $ 418 ZoK a ustanovení části
ORGANIZACE SPOLEČNOSTI", oddílu
',II.
,,A. Yalná hľomada," článku ',l2. Rozhodování valné hromady", odstavce l2.8. stanov
Společnosti' Pľavĺdla ľozhodování peľ rollam upľavuje ustanovení l 418 ZoK a
ustanovení části,,II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI", oddílu,,A. Valná hromada,oo článku
Rozhodování valné hromady", odstavce l2.8' stanov Společnosti
''12.

Notářský zápis o návľhu ľozhodnutí valné hľomady peľ ľollam byl sepsán JUDr.
Danielou Anderson, Ph.D', notářkou se sídlem v Praze, dne desátého června roku dva tisíce
dvacet jedna (l0. června 20ŻI), pod spisovou značkou NZ 27012021, (dźůetéžjen
zápĺs o návrhu rozhodnutí").
',notářský

or ganizátor pľohlašuj e, že

-

notářský zápis o návrhu ľozhodnutí byl dne l 1. čenma 202I zas|ćnvšęm akcionářům
Společnosti, a to způsobem stanoveným zákonem a stanovami, coź, bylo doloženo
předložením podací stvrzenky vystavené Českou poštou, s.p. (dále téżjen,,podací
archo'),

všem akcionářům uplynula lhůta stanovená ľozhodnutím představenstva pro
doručenívyjádření akcionářů, což bylo doložęno předložením podacího archu a
tištěnou infoľmací o sledování poštovní zásilky,
společnosti vzniklo Živnostenské opľávnění k činnosti,kterâ mâbýtjako předmět
čínnostinebo podniktni zapsâna do veřejného rejstříku, coż doloŽil předloŽením
výpisu zę živnostenského rejstříku. -

Z pÍedloženéhovýpisu ze seznamu akcionářri Společnostio o němž organizâtor prohlásil,
Že se jedná o úplný ţpis ze seznamu akcionářů ke dni 4. června202l,tj. rozhodnému dni

pro rozhodování peľ ľollam, bylo zjištěno, že společnost má deset akcionářů, kteří ve smyslu

ustanovení části ,,I. ZÁKLADNÍ

usľłNoVENÍ",článku ,,5.

Zt,iKladni kapitál
společnosti", odstavce 5'4', písmene c) stanov Společnosti disponují celkem 399.000.000
(tři sta devadęsáti devíti miliony) hlasů. organizátor prohlásil' že celkem bylo Společnosti
Ve Stanovené lhůtě doručeno sedm vyjádření akcionáÍliu, což doložil předložením písemných
vyjádření akcionářů s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných zaakciontřejednat, což
bylo doloženo veřejnými výpisy űđajůz ľegistru osob' (dále téžjen
vyjádření
',písemná
akcionářů"). organiztltoľ dále konstatoval, že jedno vyjádření akcionáře bylo Společnosti
doručeno po uplynutí stanovené lhůty a dvě vyjádření akcionářů nebyla doručena.
V souladu s ustanovením ô 4l9, odstavcę l) ZoK p|ati, že nedoručí_liakcionář ve
stanovené lhůtě souhlas s návľhem usnesení, plati, ž.e s návľhem nesouhlasí. -

Já' JUDr. Daniela Anderson, Ph.D., notářka se sídlem v Praze, osvědčujio s ohledem
na výše uvedené, existenci pľávních jednání a formalit, ke kterým je Společnost,
popřípadě její oľgán povinen a přĺ kterých byla notářka přítomna, dle nichž je
rozhodování valné hľomady Společnostĺpeľ ľollam v souladu se stanovamĺ
Společnosti a platnými právními předpisy.

stľana třetí

Oľganizátor prohlašuje, že usnesení valné hľomady tohoto znění:
,,Valná hľomada společnosti Zdľoj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje změnu stanov, kdy
stávaiící ustanovení části ,] zÁrĺenlvÍ(ISTANOVENÍ", člónku ,,1. Založ.ení
společnosti" aţčósti,,V. ZÁVĚREČĺvÁ usr,ąNoVENÍ*, čldnku ,,36. Platnost a účinnost
stünov" stanov se zcela nahrazují tímto zněním stanov:

I. zAKLADNÍ UsTANovENÍ

1.1.

Akciová společnost Zdľoj pitné vody Káľaný, a.s. byla založena bez veřejné
nabídky akcií jediným zakladatelem, ztĄmovým sdruženímprávnických osob
"Zdtoj pitné vody Ktĺraný"
I.Ż. Účele- za|ożeni a fungování společnosti je zejména zajištění plynulého a
bezpečnéhopľovozování vodohospodářského majetku spoleěnosti s ohledem
na přípravu a dodávku kvalitní a cenově dostupné pitné vody veřejnosti. Při své
činnosti zohleđňuje společnost své zájmy izájmy veřejné. 2. obchodní firma, sídlo a inteľnetové stránky společnosti
2.I' obchodní firma: Zdroj pitné vody Káraný, a.s
2.2. Sídlo společnosti: Pľaha
2.3. Internetové stránky společnosti jsou dostupné îa elektronické adrese
www.zpvkaĺaîy'cz,případně na jiné adľese, kterou uľčípředstavenstvo (dále jen
',intemetové

3. Trvání společnosti

3.l.

stľánky")

Společnostję za|ožęna na dobu neurčitou.
společnostĺ
podnikání
4.l. Předmětem
společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách l až3 žlvnostenského zâkona, a to v oboru činnosti:
a) Nákup, pľodej, správa audržbanemovitostí,
b) Pronájem a půjčovánívěcí movitych. -----------Zź,JĺI'adníkapitál společnosti a akcie 5' 1. Zźkţadnikapitál společnosti činí399.000.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět
milionů korun českých)
5.Ż. Ztkladni kapitál společnosti je rozvrżen na
a) jeden milion kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč
(slor,1ĺ: tři sta šedesát korun českých) kaŽdé z nich,
jeden
milion kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč
b)
(slovy: třicet devět korun českých) každéz nich.
Se všemi akcięmi jsou spojena stejná pľáva.
5.3. Přęvoditelnost akcií je omezena. Přęvoditelnost akcií je podmíněna souhlasem
valné hromady. Na zźkladě písemnéžádosti akcionářę o udělení souhlasu
k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu' a to tak, aby
se konala nejpozději do dvou měsícůod doručeni tâdosti,je-li to možné.
5.4. Hlasy spojené s akcierni jsou rozděleny následovně: -------a) s kaŽdou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč (slovy: tři sta šędesát
korun českých) je spojeno 360 (slovy: tři sta šedesát) hlasů, sę
všemi akcięmi na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč (slovy: tři sta
šedesát korun českých) je tedy spojeno celkem 360.000.000 (slolry: tři sta
šedesát milionťl) hlasü,

4. Předmět podnikání

5.

strana čtvrtá

5.5.
5.6.

5.7

.

b) s každou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč (slovy: třicet devět
korun českých) je spojeno 39 (slovy: třicet devět) hlasů, se všemi akciemi
na jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč (slovy: třicet devět koľun českých)
je tedy spojeno celkem 39.000.000 (slovy: třicet devět milionů) hlasů. ----c) Celkový počet hlasů ve společnosti je 399.000.000 (slovy: tři sta devadesát
dęvět milionů) hlasů'
Společnost můževydat akcie jako hromadnou akcii či vĺce hromadných akcií.
V případě, že společnost vydala hľomadnou akcii (případně hĺomadné akcie), má
akcionář pľávo požâdat společnost o výměnu hľomadné akcie zajiné hľomadné
akcie nebo za jednotlivé akcie.
Výměna hľomadné akcĺe za jednotlivé akcie se Íidinîžeuvedenými pľavidly: -Společnost je povinna vyměnit akcionáři hľomadnou akciiza odpovídajícípočet
jednotlivých akcií společnosti do 60 (šedesáti) dnů poté, co akcionář o výměnu
hľomadné akcię za jednotlivé akcie společnost písemně požádal. Akcionář je
povinen ve své žâdosti o výměnu hľomadnéakcie za jednotlivé akcie společnosti
uvést rozsah poŽadované výměny. Výměnu hĺomadnéakcie zajednotlivé akcie
zajisti představenstvo. Společnost vyzve ve stanovené lhůtě akcionáře, aby se
dostavil do sídla společnosti k předloŽení a výměně hľomadnéakcie za jednotlivé
akcie, kde předá akcionáři akcie nahľazujici příslušnou hľomadnou akcii
výměnou za předání hromadné akcie společnosti, kteľá je nahrazovtna
jednotlivými akciemi. Hromadné akcie, kteľébyly společnostívyměněny za
jednotlivé akcie' pozbývaji okamžikem výměny platnosti. Společnost zajisti
jejich zniěeni, o černŽ bude sepsán protokol' Náklady spojené s emisí
jednotlivých akcií nahrazujicich hĺomadnou akcii nese společnost' ostatní
náklady spojené s žádostío výměnu a s převzetím jednotlivých akcií,
nahransjicích hromadnou akcii nese sám akcionář. --Při výměně hromadné akcie za jiné hĺomadné akcie se postupuje obdobně dle čl
5.6

ó. Pľáva a povinnosti akcionářů

6.l.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

_

Akcionář je oprávněn účastnitse valné hromady a hlasovat na ní
Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojich, kteý valná
hľomada schválila k ľozdělení mezi akcionáře' V případě zľušeníspolečnosti s
likvidací má akcionář pľávo na podíl na likvidačním zůstatku.
Akcionář műŽe pożâďat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hľomady
nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou_li zápis nebo jeho
částuveřejněny ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne ukončęnívalné hromady
na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady
spo ečno sti, ledaže pr âv
1

ni předp i sy stanoví j inak.

Akcionář se můžedovolávat rreplatnosti usnesení valné hromady v souladu
s pľávními předpisy. Nęstanoví_li právní předpisy jinak, akcionař je opľávněn

podat návrh na rozhodnutí o neplatnosti usnesení valné hromady ve lhůtě tří (3)
měsíců od dne' kdy se akcionář o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět,
nejpozději však dojednoho (l) roku odpřţetí ľozhodnutí.
Akcionář, jemuŽ společnost neoznámila odvolání nebo odloŽęní vałnéhromady
v souladu s právními předpisy a kteý se dostavil na valnou hromadu podle
původnípozvźnky, má právo na úhradu účelněvynaložených nákladů, kteľému

tím vznikly. --Akcionář nemůŽe vykonávat hlasovací právo:
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a)

6.7.

je_li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v ľozsahu pľodlení'
b) pokud valná hľomada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu,
c) ľozhoduje-li valná hľomada o tom, zda jemu nebo osobě, s niž jedná ve
shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z
funkce člena orgánu společnosti pľo porušenípovinností při ýkonu funkce,
d) v jiných případech stanovených pľávními předpisy
omezení výkonu hlasovacích práv podle písm. b) až d) tohoto článku neplatí
v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě
Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichŽ jmenovitá hodnota dosahuje
alespoň 3 % (tţiprocent) zźlkladniho kapitálu (dále jen ,,kvaliťtkovaný akcionář"),
mohou v souladu s pľávními předpisy požâdat:
a) představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zatadilojimi určenou
zźt\ežitosÍ,je-li žádost akcionáře doručena ve lhůtě stanovené právními
předpisy;
b) představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k pľojednání jimi navržených

zźiężitosti,

c) dozorčíľadu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva

6.8.

v zźúeżitostechuvedených v žádosti
Kvalifikovanému akcionáři příslušídalšípráva stanovená pľávními předpisy. ---

II oRGANIZACE sPol.n Čiĺosľr
7. oľgány společnosti -----7 .I. Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury společnosti

7.2.

Společnost má tyto orgány: A. Valnou hromadu B. Přędstavenstvo -_C. Dozoľčíradu --_---------_

A. VALNA HROMADA
8. Postavení a působnost valné hľomady
8.l. Valná hromada je nejvyššímoľgánem společnosti
8.2. Do výlučnépůsobnosti valné hĺomady ntieżi
a) ľozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšeni
základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke kteľé
došlo na zt'kladéjiných pľávních skutečností,
b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva
ke zvýšenízákladního kapitálu'
c) rozhodování o moŽnosti započtení peněžitépohledávky vůčispolečnosti

d)
e)
Đ

g)

proti pohledávce na splacení emisního kursu'
rozhodování o vydání vyměnitelných nebo pľioritních dluhopisů,
volba a odvolání členůpředstavenstva a dozorčírady, -----rady, ľozhodnutí
rozhodnutí o odměňování členůpředstavenstva a đozorčí
o schválení smlouvy o výkonu funkce členůorgánů,
schválení řádné nebo mimořádné účetnízävěrky nebo konsolidované úěetní
ztněrky a v případech' kdy její vyhotovení stanoví právní předpisy' i
męzitimni účetnízźnérky,rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných
vlastních zdľojů,nebo o irhľadě ztrźţy,o vyplacení podĺlu na zisku,
pľojednání zprźwy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku,
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h)

i)

9.

ľegulovaném trhu, -

ľozhodnutío zľušęníspolečnosti s likvidací, jmenování

a odvolání
likvidátora, včetně schválení výše jeho odměny, schválení konečnézprâvy
o pľůběhu likvidace a schválení návľhu na ľozdělení likvidačního zůstatku,
j) rozhodnutí o ztlkazu uzavÍeni smlouvy mezi společnostía členem jejího
orgánu v případech stanovenými pľávními předpisy' -----k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by
znamena|a podstatnou změntl skutečnéhopředmětu podnikání nebo
činnosti společnosti,
1) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv,
jimiŽ se zaklâdá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdľojích
společnosti, ----m) ľozhodnutí o udělení souhlasu k převodu akcií ve smyslu článku 5.3 stanov,
n) ľozhodnutí o dalšíchottnkźrch, kteľéprávní předpisy nebo stanovy zahmlji
do působnosti valné hromady; o) ľozhodnutí o přeměně společnosti, lędažę zëlkon upravujícípřeměny obch
odních společností a druŽstev stanoví jinak.
8.3. Valná hromada si nemůževyhradit k rozhodovâni ztiežitosti' které jí nesvěřuje
zŕ,kon nebo stanovy
Účast na valné hľomadě a způsob hlasování
9.1. Kaž'dý akcionář je v souladu s právními předpisy oprávněn účastnitse valné
hľomady, hlasovat na ní, požadovat a obdľŽet na ní vysvětlęni zá,lęžitosti
týkajicich se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pľo posouzení obsahu
zźúežitostizaÍazených na valnou hľomadu nebo pľo výkon jeho akcionářských
práv na ní, a uplatňovat návrhy a pľotinávrhy k zźúežltostemzaŕazeným na pořad

9'2.

9.3'

9.4.
9.5.
10.

rozhodování o podání źâdosti k př1etí účastnickýchcenných papíru
společnosti k obchodování na evľopském ľegulovaném trhu nebo
ovyţazeni těchto cenných papírůz obchodování na evropském

Akcionář se zúčastňujęvalné hromady osobně nebo vzastoupení. Zâstupce
akcionáře na ztlkladě plné moci je povinen pÍed zahâjením valrré hromady
odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným
akcionářem, z niž vyplývá ľozsah zástupcova opľávnění. Plná moc pľo
zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ni vyplývat, zdabyla
udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hľomadách. Podpis
akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. osoba zastupující akcionáře'
kteľý je pľávnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat
oprávnění této osobyj ednat za zastoupeného akcionáře
Valné hromady se účastníčlenovépředstavenstva a členovédozorčíľady. _----Valné hromady se dále mohou zúčastnitosoby pŕizvanépředstavenstvem
společnosti. Valná hromada není přístupná veřejnosti. Současná účastakcionáře
a jeho zplnomocněného zástupce na valné hromadě je vyloučena. ----Na valné hľomadě se hlasuje hlasovacími lístky

Svolání valné hľomady
l0.1. Řaĺna valná hĺomada se koná nejméně jednou zakalendźřní ľok. Svolâvâ ji
představenstvo, a to tak, aby se konala nejpozději do šęsti (6) měsícůod
posledního dne předcházejiciho účetníhoobdobí' _
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l0.Ż. Představęnstvo je povinno na Žádost

kvalif,rkovaného akcionáře svolat valnou

hĺomadu k pľojednání jimi navľŽených zćiežitosti. Představenstvo není
oprávněno navržený pořad jednání měnit, se souhlasem źâdajiciho akcionáře jej

můžedoplnit. Představenstvo svolá valnou hľomadu tak, aby se konala
nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne doručenížádosti na její svolání

l0.3.

představenstvu.
Představenstvo svolá valnou hľomadu bez zbyteč'néhoodkladu poté, co zjisti, że
celková ztrâta společnosti na zćkladě účetníztxěrky dosáhla takové výše, že
při jejím uhrazęni z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztţźLÍa
dosáhla poloviny (IlŻ) zâkladního kapitálu nebo to |ze s ohledem na všechny
okolnosti očekávat, nebo z jiného vâžĺéhodůvodu, a navľhne valné hľomadě
zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -_--

l0.4' Valnou

hľomadu můžesvolat dozorčírada také tehdy, vyŽadují-li Ío zâjmy

spo1ečnosti'

10.5. Svolavatęl nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní
pozvánku na valnou hĺomadu na internetových stránkách společnosti a současně

ji zašle doporučeně akcionářům na adľesu uvedenou v Seznamu akcionářů. ----l0'6. Představenstvo uveřejní na intemetových stránkách společnosti zněni
akcionářova návrhu nebo protinávrhu, byl-li návľh nebo protinávrh doľučen
společnosti nejméně 3 (tři) dny před konánírn valné hľomady. Spolu s návľhem
nebo pľotinávrhem uveřejní představenstvo také své stanovisko, byl-li návľh
nebo protinávľh doručen společnosti nejméně 5 (pět) dnů před konání valné
hromady. --I0.7 . Lhůta pľo uveřejněni a zas|áni pozvtnky na valnou hromadu svolanou na Žádost
kvaliÍikovaných akcionářů se zl<racu1e na 15 (patnáct) dnů. ---l0.8. Lhůta pro uveřejněni azasltnípozvtnek na náhľadní valnou hľornadu se zkľacuje
na 15 (patnáct) dnů. 10.9. Nestanoví-li právní předpisy jinak, musí pozvánkana valnou hromadu obsahovat
alespoň:

a)
b)
c)

firmu a sídlo společnosti,
místo, datum a hodinu konání valné hromady, oznaěeni, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navľhována jako člen
voleného orgánu společnosti,
podrnínky pro výkon hlasovacích prtx, dalšískutečnosti stanovené právními předpisy.
10.10. Ve svém sídle společnost umožni každémlakcionáři, aby ve lhůtě uvedene
v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov.
Na toto pľávo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hľomadu. --l0.l 1. Na žádost kvalifikovaného akcionćře zaÍadipředstavenstvo jím určenézźiežitosti

e)
Đ

na pořad jednání valné hľomady' byla-li doľučenave lhůtě uľčenéprávními
předpisy. Pokud żâdost došla po uveřejnění a odeslání pozvânek, uveřejní
představenstvo doplnění pořadu j ednání valné hromady nejpozděj i 1 0 (deset) dnů
pŤede dnem jejího konání způsobem uvedeným v čl. 10.5 těchto stanov.
l0.l2. Valná hromada se koná zpravidlav obci, jež je sídlern společnosti, můževšak být
svolána i jinam, ne však mimo iľrcmi Českérepubliky
l0.13. Náklady související s űčastína valné hľomadě nese akcionář
l0.14. Pro odvolání valné hromady platí podmínky stanovené právními předpisy.
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l0.15. Souhlasí_li s tím všichni akcionáři, můžesę valná hromada konat i bez splnění
požadavků právních předpisů najejí svolání
11.Jednání valné hľomady --l1.1. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídíjejí jednání svolavatel nebo jím
uľčenáosoba. Je-li svolavatęlęm valné hľomady představenstvo společnosti, řídí
valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy předseda představenstva,
neurčí-lipředstavenstvo j inak
11.2. osoba řídícíjednání valné hromady oznâmi akcionářům počet přítomných
akcionářů na valné hľomadě a sdělí její usnášeníschopnost. Je-li valná hľomada
usnášeníschopná (viz č)L. l2.1 až lŻ.3 stanov), pokračuje její jednání
11.3. Valná hľomada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatęle zápisu a osoby
pověřené sčítánímhlasů. Pľůběh jednźnivalné hľomady se řídípľávními předpisy
a stanovami. --11.4.Návľhy a dotazy k jednotlivým bodům pľogramu je možno na valné hľomadě
předložit ústně nebo písemně pľostřednictvím pomocných oľganizâtoril v době
od zaht|eĺi valné hromady až' do vyhlášení hlasování k věci, kteľése návrh nebo
dotaz týká. Po stup proj ednáván í návrhů a dotazi k j ednotlivým bodům pľo gľamu
určuje a jeho pľůběhřídípředseda valné hľomady. Akcionář je opľávněn
požadovat a obdržet na valné hľomadě od společnosti vysvět|eni ztieżitosti
týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pľo posouzení obsahu
ztiežitosti zaŕazených na valnou hľomadu nebo pro výkon jeho akcionářských
pľáv na ní. Informace musí být tľčitáa musí poskytovat dostatečný obraz o
skutečnosti. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hľomadu' mohou
poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud (i) by jeho
poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, (ii) jde
o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného pľávního předpisu,
nebo (iii) je požadovanévysvětlení veřejně dostupné' Splnění podmínek pro
odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody
akcionáři. Akcionář má pľávo požadovat, aby dozorěí rada uľčila,že podmínky
pľo odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je
sdělit. V případě, že s poskytnutím vysvětlením dozorčírada nesouhlasí nębo se
nevyjádří ve lhůtě dle právních předpisů, rozhodne o tom, zda je společnost
povinna infoľmaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na
zahájeniţizeni lze u soudu uplatnit do 1 (ednoho) měsíce ode dne konání valné
hľomady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí
nebo neposkytnutí informace ve lhůtě určenéprávními předpisy; k později
uplatněnému právu se nepřihlíŽí. -_---11.5. o průběhu jednání valné hľomady se pořizuje zápis' kteľý musí mít nálęžitosti
stanovęné právními předpisy. Zápis podepisují osoby určenéprávními předpisy.
Ztryisy uchovává společnost po celou dobu své existence.
11.6. Společnost vyhotoví listinu přítomných v souladu s právními předpisy. K listině
přítomných se připojí i plné moci zástupců akcionářů. -_--12. Rozhodování valné hľomady
Iz.L Valná hľomada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni' ať uż osobně nebo
pľostřednictvím zástupçę na zźtkladě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se
jmenovitou hodnotou představující vice neŽ 97 ,2 o/o (devadesát sedm celých dvě
desetiny procenta) základního kapitálu společnosti.
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12.2. Při posuzování usnášenischopnosti valné hromady a při hlasování na valné
hĺomadě se nepřihlížík akciím nebo zatímnímlistům, s nimiž není spojeno
hlasovací pľávo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno,
vykonávat.

l2.3' Není-li valná

hromada schopná se usnášet' svolá představenstvo způsobem
stanoveným právními předpisy a stanovami, je-li to stále potřebné, bez
zbytečnéhoodkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní
valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů
a ýši jmenovité hodnoţ jejich akcií. Pozvânka na náhradní valnou hĺomadu se
akcionářům zašle nejpozději do l5 (patnácti) dnů ode dne, na ktery byla svolána
původnívalná hľomada, a náhľadní valná hľomada se musí konat nejpozději do
šesti (6) týdnů ode dne, na kteý byla svolána původnívalná hľomada. l2.4. Ztiežitosti, kteľénebyl y zaţazeny na pořad j ednání valné hrom ady , lze na j ej ím
jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni
akcionáři
l2.5. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, neníli návrh přijat, hlasuje se postupně o návľzích aprotinźxrzíchakcionářů. Návrhy
a protinávrhy akcionářů jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá
počtu akcií akcionáře, a to od akcionáře s nejvyššímpočtem hlasů. Je-li některý
návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalšíchse nehlasuje
12.6. K ľozhodnutí valné hromady se vyŽaduje souhlas kvalífikovanévětšiny 97,6 Yo
(devadesát sedm celých šest desetin procenta) přítomných hlasů, nevyžaduje-li
ztlkon vyššíkvalifikovanou většinu.
I2.7. Má-li být zvýšenízákladního kapitálu společnosti provedeno upsáním noých
akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení.
Rozhodnutím valné hromady rnůžebýt v souladu s právnímipředpisy přednostní
pľávo úpisu omezeno nebo vyloučeno. K takovému rozhodnutí je třeba souhlasu
98,6102 % (devadesát osm celých šest tisíc jedno sto dvě deseti tisíciny procenta)
hlasů přítomných akclonářu.
I2.8. Akcionáři společnosti mohou přţímat rozhodnutí také formou per rollam, tj.
mimo valnou hromadu. Přędstavenstvo či jiná oprávněná osoba ke svolání valné
hľomady zašle všem akcionářům na adľesu uvedenou v Seznamu akcionářů
písemný návľh rozhodnutí' Návľh rozhodnutí obsahuje text navľhovaného
ľozhodnutí, jeho zdůvodnění a podklady potřebné pro jeho přţetí. Podklady je
možnétaké přiloŽit na datovém médiu (např. CD). Vyjádření akcionáře musí být
písemné a musí být doručeno na adľęsu uvędenou v písemném návrhu usnesení
nejpozději do 15 (patnácti) dní ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh
rozhodnutí doľučenakcionáři. Pokud sę akcionář v této lhůtě nevyjádţi,plati, že

s návľhem nesouhlasí. K přijetí ľozhodnutíakcionářů fonnou per ľollam se
vyžaduje souhlasu většiny akcionářů, která je stanovena pľo přijetí příslušného
rozhodnutí valné hĺomady. Podpis akcionáře či jeho zástupce na vyjádření musí
být úředně ověřen. Je-li akcionář zastoupen na ztlkladě plné moci, je nutné
k tomuto vyjádření přiloŽit i plnou moą zniž vyplývá opľávnění zástupce
zastupovat akcionáře, přičemžpodpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí
být úředně ověřen. _--B. PŘEDSTAvBNsTvo ----------13. Postavení a působnost představenstva
l3.l. Statutárním oľgánem společrrosti je představenstvo.
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13.3

Představenstvu příslušíobchodní vedení společnosti.

Představenstw příslušízejména: - - - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajilšťovatpľovozní ztieżitosti společnosti,
b) svolávat valnou hromadu,
c) zajistit zpracovâni podkladů a předkládat valné hromadě kę schválení
návľhy ľozhodnutí,
d) vykonávat rozhodnutí valné hromady a dozorěi rady' rozhodovat o změně
stanov v souladu s rozhodnutím valné hľomady v souladu s pľávními
předpisy,
e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, űčetnictví,obchodních knih
a ostatních dokladů společnosti'
f) předkládatđozorčiradě podklady potřebné pľojejíjednánía ľozhodování,
g) schvalovat jednací řád představenstva,
h) udělovat pľokuru a jmenovat pľokuristy, stanovit jejich oprávnění a
odměnu, ---i) podat insolvenčnínávrh v souladu se zvláštním pľávnímpředpisem'
j) vykonávat prtxa zaměstnavatele, ---k) vymezovat předmět obchodního tajemství,
l) podávat návrh na změnu či doplnění stanov valné hľomadě po předchozím
projednání návrhu dozorčíľadou.
l3'4. Představenstvo se při své činnosti řídíobecně závaznými pĺávními předpisy a
těmito stanovami.
l3.5. Představenstvo můževsouladu správními předpisy naztlk|adé pověření valné
hľomady rozhodnout o zvýšenízákladního kapitálu' -13.6. Představenstvo poskytuje dozorčíľadě informace potřebné pro její činnost. ----_
13.7 . Člen představenstva je oprávněn nah|ižet do všech dokladů a ztrznamű týkajících
se společnosti a její činnosti'
13.8. Yztahy mezi představenstvem a dozoľčíľadou se řídí pľávními předpisy a těmito
stanovamr
14. Složení, ustanovení a

|4.|'
l4,2.
14'3.
14.4.
14.5.

funkčníobdobí členůpředstavenstva

Představęnstvo společnosti má 5 (pět) členů.
Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
Funkčníobdobí jednotlivých členůpředstavenstva je pětileté. opětovná volba
člena představenstva je možnâ.
Člen představenstva musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy. --_Člen představenstva mlužę zę své funkce odstoupit písemným oznámęním
předloženým představenstvu. Výkon funkce skončídnem, kdy odstoupení

pľojednalo nębo mělo projednat představenstvo. JestliŽe odstupujícíčlęn

představenstva ozntlmi své odstoupení na zasędâni představenstva, končíýkon

funkce uplynutím 2 (dvou) měsícůpo takovém oznâmeĺi, neschválí-li
představenstvo na žâdost odstupujícíhočlena představenstva jiný okamŽik
zźniku funkce. 14.6' Představenstvo, jehož počet členůneklesl pod polovinv, (ll2), je opľávněno na
místo jednoho člena představenstva' jehož členstvív představenstvu zaniklo nębo
kteý z funkce odstoupil' jmenovat náhradního člena představenstva do příštího
zasedźni valné hĺomady. __--_------
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l4.7.

Jestliže člen představenstva zemÍe, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo jinak
skončíjeho funkčníobdobí' musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit
nového č1ena představenstva'
14.8' Představenstvo volí ze svého středu předsedu a rnístopředsedu
15. Svolávání jednání představenstva
15.l. Představenstvo jedná podle potřeby, nejméně jednou zatÍi(3) měsíce.
l5.Ż. Jednání představenstva svolává jeho předseda nebo v době jeho nepřítomnosti
místopředseda, písemnou pozvánkou, v niž' uvede místo, datum a hodinu konání
a pľogľamjednání.Podrobnosti o svoláváníjednání pŤedstavenstva a doručování
pozvánky stanoví jednací řád představenstva.
l5.3. Předseda je povinen svolat jednání představenstva vždy, požâđâ-|io to někteý
z členůpředstavenstva, dozoľčírada' anebo kvalifikovaný akcionář, a to písemně
se zdůvodněním Žádosti. Na zćlkladé takové žádostije předseda povinen svolat
jednání do 20 (dvaceti) dnů od doručenítéto Žádosti. ---_15.4. Jednání představenstva se koná zpľavidla v sídle společnosti, |edażępozvźnkana
toto jednání určíjinak. -15.5. Představenstvo můŽe podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánü
společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně dalšíosoby. Jednání
představenstvamâ právo se zúčastnitpověřený člęn dozoľčiĺady.
16. Jednání představenstva -------16.l. Jędnání představenstva řídíjeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí
j ednání místopředseda.
16.Ż. o pruběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují ztryisy
podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam
přítomných
16.3. Náklady spojené s jednáními i s dalšíčinnostípředstaverrstva nęse společnost. -17. Rozhodování představenstva ---17.I. Představenstvo je způsobilé Sę usnášet, je-li na jeho jednání přítomna
nadpoloviční většina jeho členů.
|7.Ż. K přţetí ľozhodnutí vę všęch ztůežitostech projednávaných na jednání
představenstva je zapotÍebi, aby pľo ně hlasovala nadpolovičnívětšina všech
členůpředstavenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti
hlasů není hlas předsedy představenstva rozhodující
ţ7.3. Jestliže o to člen představenstva potâdt1 musí být v zápise uvedeno jeho
stanovisko.
17.4
Člęnovépředstavenstva, kteří hlasovali proti rozhodnutí představenstva nebo se
zdtżęli hlasování, musejí býtvŽdyjmenovitě uvedęni v zápise. Má se zato,že
neuvedení členovéhlasovali pľo přţetí ľozhodnutí'
17.5. Představenstvo můžeľozhodovat i mimo jednánĺ (peľ ľollarn); souhlas všech
členůpředstavęnstva s tímto postupem se nevyžaduje. Připouští se i písemné
hlasování nebo hlasování pomocí sdělovací techniky
17.6. Rozhodnutí učiněnémimo jednání musí byt uvedeno v zápisu nejbližšíhojednání
představenstva. Za všechny organizačĺi činnosti vztahujici sę k ľozhodování
představenstva mimo jeho jednání je zodpovědný předseda představenstva,
v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
I7.7. Podľobnosti o svolání jednání, pľůběhu jednání a rozhodování (včetně
rozhodování per rollam mimo jednání) představenstva stanoví jednací řád
představenstva schvalovaný představenstvem. -----
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18.

Povinnosti členůpředstavenstva a jejich odměňování --------__
18.1. Členovépředstavenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčířádného
hospodáře, dodržovat zâkaz konkurence, pravidla o střetu zźĄmű a další
povinnosti a omezeni stanovęné právními předpisy. Ztlkaz konkuľence pro člena
představenstva neplatí v ľozsahu činností,na kteľéčlen představenstva upozorĺil
valnou hromadu před jeho zvolením, anebo jejichŽ vykon členem představenstva
valná hľomada schválila po zvolení člena představenstva.
18'2. Člen představenstva, kteý porušil povinnost péčeřádného hospodaře, vydá
společnosti prospěch, kteý v souvislosti s takovým jednáním ziskal. Není-li
vydání prospěchu možné,nahradí ho člęn představensÍvav penězích. ---------_18.3. Členůmpředstavensßĺa ntl\eżi za výkon funkce odměna stanovená v souladu
pľavnlm1 přeđpisy

C.

DoZoRČÍRADA

-

19. Postavení a působnost

dozoľčíľady
Dozorčíradaje kontľolním oľgánem společnosti. I9.Ż. Dozoľčírada dohlíŽína výkon působnosti představenstva

19'l.

společrrosti'

19'3. Dozorčíradamá v působnosti zejména: --

a)

a na

činnost

kontľolovat dodľžováníobecně zćxazných předpisů, stanov společnosti
a usnęsení valné hromady, ------b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i
mezitímníúčętnízâvěrku a návľh na rozdělení zisku nebo na úhĺadu
zÍľźlĘa předkládat svá lry'jádření valné hromadě,
c) svolat valnou hľomadu, vyžaduji-Ii to zâjmy společnosti a na valné
hĺomadě navľhovat potřebná opatření,
d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vy'jádření, doporučerría
návrhy'
e)
seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti, přezkoumávat
výkon působnosti představenstva, --------Đ
zastupovat
společnost
vůčičlęnůrnpředstavenstvav Íizenipřed soudy a
s)
Jlnymloľgany' ---h) schvalovat na návľh představenstva finančníplán včetně jeho změn, ---Đ schvalovat na návrh představenstva rozhodnutí o změnách organizační
struktury společnosti a o zaklâdéní dalšíchobchodních společnostínebo
nabývání účastína obchodních spoleěnostech, na kteých se společnost
bude majetkově podílet,
j) schvalovat na návľh představenstva rozhodnutí o poÍizeni, pľodeji,
nájmu, pachtu, leasingu majetku společnosti v hodnotě, kteľá v jednom
nebo více souvisejících přĺpadech přełyšuje částku 3 miliony Kč (tři
miliony korun českých)' nebo uzavření nájmu, pachtu nebo leasingu
majetku na dobu uľčitoudelšínež 3 (tři) roky, která nespadají pod jiná
ustanovení tohoto článku stanov,
k) schvalovat na návrh představensţĺa uzavÍeni smlouvy o zřizeni
zástavního pľáva k majetku společnosti či zatížęĺimajetku společnosti
právy třetích osob nebo o převzetí ručení,poskytnutí zápůjčeka úvěrů,
kteľénespadají podjiná ustanovení tohoto článku stanov'
l) projednávat návrhy představenstva na změnu či doplnění stanov.
19.4. Dozorčíľada je oprávněna:
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a)

nahližet kdykoliv do ęvidencę, účetnictví,obchodních knih a ostatních
dokladů společnosti, vyžadovat a dostat dalšíinformace potřebné pľo
svoji činnost od představenstva a jeho členů,managementu a dalších
vedoucích zaměstnanců společnosti, -------schvalovatjednací řád dozorčírady' --------udělovat představenstvu předchozí souhlas k uľčitymjednáním,
vyžaduji-li to právní předpisy nebo stanor,y
Dozoľčíľada se při své činnosti řídíprávními předpisy, stanovami a ztsadami
schválenými valnou hromadou, lędažęjsou v rozporu s pľávními předpisy nebo

b)
c)

19.5.

l9'6.

stanovamt.

Dozorčírada uľčísvého člena, kteý zastupuje společnost v řízení před soudy a
jinými oľgány pľoti členu představenstva.
20. Složení, volba, funkčníobdobí členůdozorčíľady
20.l. Dozorčírada společnosti má 9 členů.----Ż0'Ż. Členy dozorč,i ľady volí a odvolává valná hľomada. -------Ż0.3. Funkčníobdobí jednotlivých členůdozoľčírady je pětileté. opětovná volba člena
dozorčírady je možna.
20.4. Člen dozorčírady musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy.
2O.5. Člen dozorč,i rady műže zę své funkce odstoupít písemným oznźĺmenim
pŤedloženým dozorč,i radě. Výkon funkce skončídnem' kdy odstoupení
projednala nebo měla projednat dozoľčíľada. Jestliže odstupující člen dozorčí
rady ozntlmí své odstoupení na zasedtni dozorčíľady, končívýkon funkce
uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznameni, neschválí-li dozoľčírada na
žâdost odstupujícíhočlena jiný okamŽik zźnlkufunkce'
Ż0.6. Dozoľčírada, jejiž počet členůneklesl pod polovinu (I12),je oprávněna na místo
jednoho člęna dozorči ľady, jehož členstvív dozorčíľadě zaniklo nebo kteý ze
své funkce odstoupil, jmenovat náhradního člena dozorčírady do příštího
zasędtni valné hĺomady. -------Ż0.7 . Jestliže člen dozorči rady zemÍe, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí
jeho funkce, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena dozorčí
rady. -

20.8' Člen dozorč i

rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou

opľávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
20.9. Dozorčíľada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -------21. Svolávání jednání dozoľčíľady --------Dozorčírada jedná dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně.
Żl.Ż. Jednání dozorčírady svolává její předseda' vdobě jeho nepřítomnosti
místopředseda, písemnou pozvánkou, v niž uvede místo, datum a hodinu konání
a progľam jednání. Podľobnosti o svolávání jednání dozoľčíľady a doručování
pozvćĺĺtkystanoví jednací řád dozoĺčírady
ŻI.3. Předseda je povinen svolat jednání dozorčírady vždy, pożádá-Li o to některy z
členůdozorčírady, představenstvo, anebo kvalifikovaný akcionář, a to písemně
se zdůvodněním žádosti. Na zźkladě takové Žádosti je předseda povinen svolat
jednání do 20 (dvaceti) dnů od doľučenítéto žádosti
21.4. Jednání dozorčíľady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže pozvánka na
toto jednání uľčíjinak.

2l'l.

21'5. Dozoľčíľada můžepodle své rivahy pÍizvat na jednání i členy jiných
společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně dalšíosoby

oľgánťr
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22.Jednání dozorčíľady -----22.L Jednání dozoľčírady řídíjejí předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídíjednánĺ
místopředseda. -pľůběhujednání dozorčírady a o jejích rozhoďrutích se pořizuj e zâpis, kteý
podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných'
ŻŻ3. Náklady spojené s jednáními i s dalšíčinnostídozoľčíľady nese společnost. -_-

22.2. o

Rozhodování dozorčíľady --------23.l' Dozorčírada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční
většina jejích členů.
23.2. K přijetí usnesení ve všech zá|ežitostech projednávaných dozoľčíľadou je
zapotţebi, aby pľo ně hlasovala nadpoloviční většina všech členůdozorčíľady.
Při hlasování má każdý člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů není hlas předsedy
dozorčírady ľozhodující.
23.3. JestliŽe o to člen dozorčírady požádtl musí býtv ztlpise uvedeno jeho stanovisko.
Ż3'4' Členovédozorči ľady, kteří hlasovali pľoti ľozhodnutí dozoľčíľa,dy nebo se
zdrželi hlasování, musejí býtvżdy jmenovitě uvedeni v zápise. Má se zato,te
neuvedení členovéhlasovali pľo přijetí ľozhodnutí.
23.5' Dozorčíradaműžę učinit rozhodnutí i mimo jednání (per rollam); souhlas všech
členůdozorčírady s tímto postupem se nevyŽaduje. Připouští se i písemné
hlasování nebo hlasování pornocí sdělovací techniky. -_--Ż3.6. Rozhodnutí učiněnémimo jednání musí byt uvedeno v zápisu nejbližšíhojednání
dozorčírady' Za všechny organizačníčinnosti vztahujici se k rozhodování
dozorčírady mimo její jednání je zodpovědný předseda dozorči rady, v případě
jeho nepřítomnosti místopředseda dozoľčírady. _------Ż3.7. Podľobnosti o svolání jednání, pľůběhu jednání a rozhodování (včetně
ľozhodování per rollam mimo jednání) dozorěí ľady stanoví jednací řád dozorčĺ
rady schvalovaný dozorčíľadou.
24. Povinnosti členůdozorčírady a jejich odměňování
Ż4.l. Členovédozorči ľady jsou povinni vykonávat svou funkci spéčĺřádného
hospodáře, dodľŽovat zttkaz konkurence, pľavidla o střetu zâjm:ü a další
povinnosti a omęzení stanovené pľávními předpisy. Zëĺkaz konkuľence pľo člena
dozorč,i ľady neplatí v ľozsahu činností,na kteľéčlen dozorčíľady upozornil
valnou hĺomadu před jeho zvolením, anebo jejichŽ výkon členem dozoľčíľady
valná hromada schválila po zvolení člena dozorčírady. -_---_
Ż4.2. Člen dozorči rady, který porušil povinnost péčeřádného hospodáře, vydá
společnosti pľospěch, kteý v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li
vydání pľospěchu możné,nahradí ho člen dozoľčírady v penězich.
Ż4.3. ČlenůmdozorčÍrudy ntĺ|ežiza výkon funkce odměna stanovęná v souladu
pľávními předpisy.
23.

III.
25.

JEDNÁľÍ zł SPoLEčNosT -

Jednání a podepisování za společnost 25.1
Za společnost jednají navenek vž,đydva člęnovépředstavenstva společně' -----_Ż5^Ż Podepisování za společnost sę uskutečňuje tak, że k vytištěné, otištěnénebo
napsané obchodní fiľmě připojí sr,uj podpis a údaj o své funkci dva členové
představenstva. ---_---

strana patnáctá

Iv.
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Hospodářský ľok a účetníobdobí
26 '1 . Hospodářský ľok společnosti j ako účetní
období j e totožnés rokem kalendářním'
nestanoví_li zvlâštni pľávní předpisy j inak.
27. Evidence a účetnĺctví
společnosti
27 .1. Předepsané evidence a účetnictvívede společnost v souladu s právními předpisy,
zľ. Řĺoná účetnízâvěrka
28.t . Sestavení řádné účetni ztxěrky a návrhu na ľozdělení zisku nebo jiných vlastních
zdrojů včetně stanovęní ýše a způsobu vyplacení podílu na zisku nebo jiných
vlastních zdrojich, popřípadě návrhu na způsob úhľady ztľát společnosti,
zabezpećlje představenstvo. Sestavenou řádnou účetnízâvětku spolu
s uvedenými návrhy pÍedložipředstavenstvo auditorovi a poté předloŽí tuto
závěrku k přezkoumání dozoľčíľadě
Ż8.2. Auditorem ověřenou a dozorčíľadou přezkoumanou řádnou účetnízźwěrku
předloží představenstvo valné hľomadě. Dozorči rada zâroveň předloží valné
hĺomadě své vyjádření o výsledku přezkoumání.
Ż8.3. Řaona účetnízâvěrka musí být sęstavena způsobem odpovídajícímpĺávním
předpisům a zásadćlm řádného účętnictvítak, aby poskytovala úplnéinfoľmace
o majetkové a finančnísituaci, v nížse společnost nachźni a o výši dosaženého
zisku nebo ztrźtvzniklých v uplynulém hospodářském ľocę. _
Ż8.4. Představenstvo je dále povinno Zpracovat zpttxl o podnikatelské činĺosti
společnosti a o stavu jejího majetku (tato zprâva je vŽdy součástívýročnízpráxy
zpracované dle zvláštního právního předpisu)
29. Rozdělení zisku a úhľadaztrát -29.I. Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdĄů nebo o úhľadě ztrtintilężi
do výlučnépůsobnosti valné hromady
Ż9.Ż. K úhľaděztrźúylze pouŽit ľezervního fondu, na zźkladě rozhodnutí valné
hĺomady téžnerozděleného zisku let minulých. Připouští-li to právní předpisy,
|ze za űč,elern úhrady ztrźiy sníżitzákladní kapitál.
30. Rezeľvní fond a dalšífondy zŕlzené společností
30.l. Společnost vytvéĺŕírezęrvnifond ze zisku společnosti. Takto vytvořený rezewĺi
fond můžespolečnost poużit pouze k úhradě zttáţ; o použitíľezervnĺho fondu
za timto účelemrozhoduje představenstvo. o doplňování ręzervního fondu
26.

30.2'
30.3.
30.4.

v.
31.

rozhoduj e valná hľomada.

Společnost zÍizuje fond obnovy a rozvoje. Pľavidla pro doplňování tohoto fondu
stanoví valná hľomada.
Společnost je opľávněna zŤiditv souladu s právními předpisy dalšíúčelovéfondy.
Pravidla pro jejich zÍizęni a doplňování stanoví valná hromada.
V rárrrci valnou hľomadou stanovených pravidel ľozhoduje o použitítěchto fondů
představenstvo.

zÁvĚnľČľÁusľłNovENÍ

Uveřejňování a zveřejňování infoľmací
3 1 .1. Společnost uveřejňuje či zveřejňuje předepsané skutečnosti v souladu
předpisy

s

právnĺmt
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32. Koľespondence společnosti

32.l.

Rozhodnutí a ztryisy z jedntni představenstva a dozorčíľady společnosti se
doručujíjejich členůmdopisem na jejich adľesu' popřípadě ę-mailęm nebo
osobně pľoti podpisu. -------_------

32.2. Není-li v konkĺétnímpřípadě stanoveno jinak, oznâmęni a podání akcionářů
společnosti i členůoľgánů společnosti adresovaná společnosti musí být učiněna
vżdy na adresu sídla společnosti. -

33.

obchodní tajemství
33 ' 1. Akcionáři, členovépředstavenstva, dozorčírady azaměstnanci společnosti nesmí
porušit nebo ohľozit pľávo na obchodní tajemství' které tvoří konkurenčně
významné, uľčitelné,ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně
nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem, ani nesmí jinak vědomě
poškozovat zájmy společnosti.

33.2. Při porušení obchodního tajemství se postupuje podle právních předpisů.

Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo.
34. Právní poměľy společnosti a řešení sporů

34.I. Yznlk, právní poměry a zźnik společnosti, jakož i všechny pľávnívztahy
vyplývajícíze stanov společnosti a pracovně prâvni i jiné vztahy uvnitř
společnosti se řídíprávními předpisy a těmito stanovami

34.Ż' Případnéspory rnezi akcionáři a společností,spory mezi společnostía členy
jejích oľgánů, jakož i vzâjemné spory mezi akcionáři' související s jejich účastí
ve společnosti' budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spoľ

smírně, bude k jeho pľojedntni a rozhodnutí příslušnýčeský soud, a to,
nevylučují-li to právní předpisy, podle sídla společnosti
34.3' Společnost se změnou svých stanov podřídila ztlkonu č,. 90l20IŻ Sb., o
obchodních společnostech a družstvech, jako celku. -----35. Výkladové ustanovení
35.1. V případě, že někteľé ustanovení stanov se, ať uŽ vzhledem k platnému pľávnímu
řádu' nębo vzhledem k jeho změnâm, ukâžę neplatným, .neúčinnýmnebo
spomým anebo některé ustanovení chybí' zűstávaji ostatní ustanovęní stanov
touto skutečnostínedotčena. Na místo dotčenéhoustanovení nastupuje buď
ustanovení příslušnéhoobecně zâvazného pľávního předpisu, které je svou
povahou a účelemnejbližšízamýšlenému účeluStanov, nebo, není-li takového
ustanovení pľávního předpisu, způsob řešení, jenŽje v obchodním styku obvyklý.
36. Platnost a účinnoststanov
36.1. Stanovy nabývaji platnosti a účinnostidnem jejich schválení, nestanoví-li právní
předpisy dęn účinnostijinak. Ty části Stanov, kdę změna zápisu do obchodního
ľejstříku má konstitutivní charakter, nabývaji ričinnosti kę dni zźtpisu
v obchodním ľejstříku." bylo přijato' neboť Se pľo něj vyslovilo 394.478.853 (tři sta devadesćft čtyti miliony čtyři
sta sedmdesát osm tisíc osm set padesát tři) hlasů, coŽ představuje 98,87 % (devadesát osm
celých osmdesát sedm setin pľocenta) hlasů všęch akcionářů. V souladu s ustanovením
Ş419, odstavcę 1) ZoKplati, že 4.52I.L47 (čtyři miliony pět sęt dvacęt jeden tisíc jedno
sto čţřicet sedm) hlasů, tj. 1,l3 (edno cęlé třináct setin procenta) hlasů všech akcionářů
s návrhem nesouhlasí. Tyto skutečnosti byly notářce doloŽeny předložením Společnosti
doručených písemných vyjádření osmi akcionářů a pľohlášenímorganizátora' -

strana sedmnáctá

Hlasovárrí pľoběhlo mimo zasędtni valné hľomady, tj. per rollam, formou písemných
vyjádření akcionářů s úředně ověřeným podpisem doručených Společnosti. V souladu
s ustanovęním části ,'II. oRGANIZACE SPoLEČNoSTI", oddílU ,,A. Valná hĺomada",
článku ,,12. Rozhodování valné hromady"' odstavce l2.8. stanov společnosti bylo k přijetí
rozhodnutí třeba souhlasu většiny akcionářů, která je stanovena pľo přţetí příslušného

ľozhodnutívalné hľomady. V souladu s ustanovením části ,,II. ORGANIZACE
SPOLEČNOSTI", oddílu
Valná hromadao', článku ,,1Ż.Rozhodování valné hľomady",
',A.
odstavce 12.6' stanov společnosti bylo k přţetí ľozhodnutí třeba souhlasu kvalilrkované

většiny 97,6 oÁ (devadesát sedm celých šęst desetin pľocenta) hlasů' neqlŽaduje-li zákon
vyššíkvalifikovanou většinu. D1e ustanovení Ş416, odstavce 1) ZoK bylo kpřtjetí
ľozhodnutío změně stanov třęba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných
akcionářů. Dle ustanovení Ş417, odstavce 2) ZoKk ľozhodnutí o změně druhu nebo formy
akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií' o omezení převoditelnosti akcií na
jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvľtinovévětšiny hlasů přítomných akcionářů
vlastnícíchtyto akcie. V souladu s ustanovením Ş419, odstavce 3) ZoK plati, że pÍi
hlasování mimo zasedéni se rozhodná většina počítáz celkového počtu hlasů všech
akcionářů. Společnost ęmitovala pouze jeden druh akcií.

Já, JUDľ. Daniela Andeľson, Ph.D.o notářka se sídlem v Praze, osvědčuji' že usnesení
valné hľomady o změně stanov shoľa uvedené bylo přĺjato, a dále pľohlašuji, že obsah
tohoto ľozhodnutío jakož i veškeľá pľávní jednání a foľmalĺty, které k němu vedly,
jsou v souladu s pľávními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem)
Společnosti.
Stejnopis tohoto notářského zttpisu se vydává Společnosti

o

tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečteníoľganizátotem schválen.

organizátoľ Mgľ. Jan Lexa
Jan Lexa v.r.

L.S.

JUDľ. Daniela Anderson,

Ph.D.

malý státní znak
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notářka v Praze

Notářka:
Andęľson v.ľ
Daniela
JUDľ.
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hromady Společno.sti Ío1n9u per ĺollam (mimo zasedání
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je
oprávněn nechat vyhotovią podepsat

;.l',é'ń;;-';ăv spor.ľnl''tĺ)v roce zozĺ. Zmocněnec

výslovně

a převzít Notářské zápĺsy.

orávních věcech a činitza tímto
Zmocnönec je oprávněn zastupovatSpolečnost ve všech souvisejících
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Mgr. Ma

k

představenstva

ka cl<ý, člen představenstva

haela Polidarová, místopředseda představenstva

lng. Karel Korba, člen představenstva
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Tento stejnopis notářského zëpisu vyhotovený dne třináctého srpna ľoku dva tisíce dvacet
jedna (13. sľpna 202Í) doslovně souhlasí s notářským zápisem ataktéžpřílohačíslojedna
a příloha číslodvě tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou číslojedna a přílohou
číslodvě originálu notářského zápisu sepsaného JUDr. Danielou Andeľson, Ph.D., notářkou
se sídlem v Praze, dne j edenáctého srpna roku dva tisíce dvacet j edna ( 1 1 . srpna 20Żl) pod
sp. zn. N236012021.
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