Představenstvo společnosti
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
IČ: 264 96 402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7438 (dále jen „společnost“)

Ř Á D NO U

svolává
V A LN O U H RO M AD U
a k c i o n á ř ů,

která se bude konat dne 16. června 2014 od 14:00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 1,
Žatecká 110/2, PSČ 110 00 (dále jen „valná hromada“).
POŘAD JEDNÁNÍ:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013,
seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2013, návrhem představenstva na
rozdělení zisku a se závěry zprávy o vztazích za rok 2013 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání
zprávy o vztazích za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, o
přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok
2013
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Rozhodnutí o změně stanov a o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen „ZOK“)
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, udělení souhlasu s poskytnutím
odměn členům orgánů společnosti a udělení souhlasu s určením mzdy a jiným plněním
zaměstnancům společnosti, kteří jsou současně členy představenstva
8. Závěr
Podmínky pro výkon hlasovacích práv dle stanov společnosti
Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky oprávněn účastnit se
valné hromady, na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání
valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
Práva spojená s akciemi společnosti je na valné hromadě oprávněna vykonávat osoba uvedená
v seznamu akcionářů. Průběh jednání valné hromady se řídí ustanoveními právními předpisy,
stanovami a jednacím a hlasovacím řádem.
Prezence akcionářů bude probíhat od 13:15 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v
zastoupení na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením
valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z
níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Akcionář, který je právnickou osobou, musí předložit platný výpis z obchodního rejstříku nebo doklad
jej nahrazující, ze kterého bude vyplývat právní subjektivita právnické osoby a osoba, která je
oprávněná za ni jednat.
Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na
základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 97,2 %

základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na
valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo,
nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo
rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
Návrhy a dotazy k jednotlivým bodům pořadu jednání je možno na valné hromadě předložit ústně
nebo písemně prostřednictvím pomocných organizátorů v době od zahájení valné hromady až do
vyhlášení hlasování k věci, které se návrh nebo dotaz týká. Postup projednávání návrhů a dotazů k
jednotlivým bodům pořadu jednání určuje a jeho průběh řídí předseda valné hromady. Akcionář, který
má právo na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti potřebných pro posouzení obsahu
záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, musí za
podmínek stanovených právními předpisy a stanovami dostat na valné hromadě informaci. Informace
musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení
může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí
ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního
právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí
poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila,
že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit.
Jestliže dozorčí rada nesouhlasí s poskytnutím vysvětlení, rozhodne o tom, zda je společnost povinna
informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.
Na valné hromadě se hlasuje způsobem uvedeným v jednacím a hlasovacím řádu valné hromady.
Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li návrh přijat, hlasuje se postupně o
návrzích a protinávrzích akcionářů. Návrhy a protinávrhy akcionářů jsou k hlasování předkládány v
pořadí, které odpovídá počtu akcií akcionáře, a to od akcionáře s nejvyšším počtem hlasů. Je-li některý
návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších se nehlasuje. K přijetí usnesení valné hromady se
vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6 % přítomných hlasů, nevyžaduje-li zákon vyšší
kvalifikovanou většinu.
Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 360 Kč spojeno 360 hlasů, s
jednou akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč je spojeno 39 hlasů.
Návrh změny stanov je k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné
hromady, a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin.
Účetní závěrka společnosti, zpráva o vztazích za rok 2013 a případně další dokumenty či informace
budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zpvkarany.cz.
Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným
záležitostem
Předkládané návrhy usnesení valné hromady včetně jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k
ostatním navrhovaným záležitostem jsou uvedeny v příloze této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást
této pozvánky na valnou hromadu.

Praha dne 16. 5. 2014
Za představenstvo společnosti
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

_________________
Jan Kučera
předseda představenstva

_________________
Mgr. Martina Šandová, MBA
místopředsedkyně představenstva

Příloha
Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. svolané na den
16. června 2014 včetně jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným
záležitostem

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
(bod č. 1 pořadu jednání)
Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.“
Pozn.: Znění návrhu jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je přílohou této pozvánky.
Zdůvodnění: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady představují organizační kroky
nutné k zahájení valné hromady. Průběh valné hromady se mimo jiné řídí i jednacím a hlasovacím
řádem, který dle článku 11 stanov společnosti schvaluje řád valná hromada.
Volba orgánů valné hromady (bod č. 2 pořadu jednání)
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí tyto své orgány:
 předsedou valné hromady: pana Jana Kučeru,


zapisovatelem: Mgr. Martinu Zdeňkovou, MBA,



ověřovateli zápisu: Hanu Kletečkovou a Bc. Hanu Míškovou,



osobami odpovědnými za sčítání hlasů: Hanu Kletečkovou a Bc. Hanu Míškovou.“

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 ZOK. Představenstvo si
vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na
neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013,
seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2013, s návrhem představenstva na
rozdělení zisku a se závěry zprávy o vztazích za rok 2013 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání
zprávy o vztazích za rok 2013 (bod č. 3 pořadu jednání)
Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání zprávu o
podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku vyhotovenou v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK
a v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK také řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.
Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích a se závěry
zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích.
Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013,
o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích
za rok 2013 (bod č. 4 pořadu jednání)
Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK
seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, mimo jiné i s přezkoumáním řádné účetní
závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku dle § 447 odst. 3 ZOK a přezkoumáním zprávy o
vztazích.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku (bod č. 5 pořadu
jednání)
Návrh usnesení č. 1:
„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 předloženou
představenstvem.“
Návrh usnesení č. 2:
„Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku za rok 2013 ve výši 9.827.613,75 Kč po zdanění
takto:
Tvorba rezervního fondu ve výši 5 % čistého zisku
491.380,- Kč
Tvorba fondu obnovy a rozvoje
8.336.233,75 Kč
Nerozdělený zisk
1.000.000,- Kč.“
Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke
schválení řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka bude v souladu s druhou větou ustanovení § 436
odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.
Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v kompetenci valné
hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné
hromadě návrh na rozdělení zisku.
Rozhodnutí o změně stanov a o podřízení se ZOK jako celku (bod č. 6 pořadu jednání)
Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti tak, že dosavadní znění článků 1 až
44 stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním článků 1 až 36,
přičemž ustanovení článku 34 odst. 3 stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se
tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku:“
Pozn.: Znění návrhu nových stanov je přílohou této pozvánky.
Zdůvodnění: Společnost je v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK povinna do 1. července 2014
přizpůsobit své stanovy ZOK a doručit je do sbírky listin. Do působnosti valné hromady mimo jiné
náleží i rozhodování o změně stanov společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh
nových stanov společnosti vypracovaný za účelem splnění výše uvedené povinnosti. V souvislosti se
změnou stanov společnosti představenstvo společnosti rovněž navrhuje, aby se společnost podřídila
změnou svých stanov ZOK jako celku. Podrobnější odůvodnění návrhu změny stanov společnosti a
podřízení se ZOK bylo akcionářům společnosti poskytnuto písemně dopisem ze dne 30. dubna 2014.
Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, udělení souhlasu s poskytnutím
odměn členům orgánů společnosti a udělení souhlasu s určením mzdy a jiným plněním
zaměstnancům společnosti, kteří jsou současně členy představenstva (bod č. 7 pořadu jednání)
Návrh usnesení č. 1:
„Valná hromada společnosti schvaluje následující vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva společnosti určenou pro všechny současné i budoucí členy představenstva společnosti.“
Návrh usnesení č. 2:
„Valná hromada společnosti schvaluje následující vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí
rady společnosti určenou pro všechny současné i budoucí členy dozorčí rady společnosti.“
Návrh usnesení č. 3:
„Valná hromada uděluje souhlas s určením mzdy ve výši 25.000,- Kč měsíčně (v hrubém) Mgr.
Martiny Šandové, MBA, která je zároveň zaměstnancem a členem představenstva společnosti.“

Pozn.: Znění návrhu vzorových smluv o výkonu funkce je přílohou této pozvánky.
Zdůvodnění: Valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvy
o výkonu funkce uzavírané se členy jejích orgánů. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo
společnosti předkládá valné hromadě vzorové smlouvy, které budou uzavřeny s jednotlivými členy
jejích orgánů.
Při koncepci smluv o výkonu funkce uzavíraných se členy představenstva společnosti se vycházelo ze
skutečnosti, že výkon funkce člena představenstva společnosti představuje vysoce kvalifikovanou
činnost se zásadním a dlouhodobým dopadem na společnost a provozování jejího majetku.
K určení mzdy zaměstnance společnosti, který je současně i členem jejího statutárního orgánu, ZOK
vyžaduje dle ustanovení § 61 odst. 3 ZOK mimo jiné i souhlas valné hromady společnosti. Mgr.
Martina Šandová, MBA, je místopředsedkyní představenstva společnosti a současně zaměstnancem
společnosti, přičemž pro společnost vykonává práce, které nespadají do výčtu působnosti
představenstva. Představenstvo společnosti v souladu s výše uvedeným předkládá valné hromadě
návrh k udělení souhlasu s určením mzdy Mgr. Martiny Šandové, MBA.

Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady
„Zdroj pitné vody Káraný, a.s.“
konané dne 16. června 2014 v sídle společnosti
1. Zúčastnit se jednání valné hromady jsou oprávněni akcionáři společnosti Zdroj pitné vody Káraný,
a.s., členové představenstva a dozorčí rady.
2. Další osoby se mohou zúčastnit jako hosté nebo jako pracovníci organizačního servisu. Rozhodnutí je
v kompetenci představenstva.
3. Prezenci akcionářů provádí organizační servis.
4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce
na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než
97,2% základního kapitálu společnosti (článek 15 odst. 1 stanov).
5. K přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6 % přítomných
hlasů, nevyžaduje-li zákon vyšší kvalifikovanou většinu (článek 15 odst. 6 stanov).
6. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem. Po volbě předsedy valné
hromady řídí její zasedání zvolený předseda (článek 14 odst. 1 stanov).
7. Zápis z jednání provede zapisovatel zvolený na valné hromadě.
8. Způsob hlasování:
a)
Oprávnění akcionáři obdrží při prezenci hlasovací lístky, jejichž počet odpovídá
předpokládanému počtu hlasování.
b)
Lístek je adresný, a bude doplněn o akcionáře (obec) - název, jménem starosty nebo
zmocněnce - jméno.
c)
Lístek je platný, je-li na něm označena vůle volby a je-li podepsán. Je trvalým dokladem
volby akcionáře vyplývající z účasti na valné hromadě.
d)
Lístek se odevzdá skrutátorům, kteří provedou sečtení hlasů. Výsledek hlasování oznámí
předsedajícímu, který jej zveřejní.
e)
Hlasovací lístky a výsledky hlasování budou přiloženy k zápisu z jednání valné hromady.
f)
Předsedající bude vyzývat k hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
g)
V případě, že budou podány protinávrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné
hromady (článek 15 odst. 5 stanov).
h)
Návrhy a protinávrhy akcionářů jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá počtu
akcií akcionáře, a to od akcionáře s nejvyšším počtem hlasů (článek 15 odst. 5 stanov).
i)
Je-li některý návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších se nehlasuje (článek 15 odst. 5
stanov).
9. Akcionář má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání
valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
10. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy podávají účastníci valné hromady jejímu předsedovi.
11. Představenstvo akciové společnosti je povinno zajistit vysvětlení v průběhu jednání valné hromady k
dotčenému bodu ústně. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům
písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.
12. Předseda valné hromady je povinen dbát o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Je oprávněn
zakročit proti komukoliv, kdo narušuje nebo ohrožuje průběh jednání.
13. V případě nejasností výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li
situace neřešená obecně závaznými právními předpisy a stanovami akciové společnosti, rozhoduje o
dalším postupu jednání předseda valné hromady.
14. V případě potřeby je předseda valné hromady oprávněn vyhlásit technickou přestávku.

Návrh změny stanov
společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Založení společnosti
1.1.

Akciová společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s. byla založena bez veřejné
nabídky akcií jediným zakladatelem, zájmovým sdružením právnických osob
“Zdroj pitné vody Káraný”.

1.2.

Účelem založení a fungování společnosti je zejména zajištění plynulého a
bezpečného provozování vodohospodářského majetku společnosti s ohledem
na přípravu a dodávku kvalitní a cenově dostupné pitné vody veřejnosti. Při své
činnosti zohledňuje společnost své zájmy i zájmy veřejné.

2. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti
2.1.

Obchodní firma: Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

2.2.

Sídlo společnosti: Praha

2.3.

Internetové stránky společnosti jsou dostupné na elektronické adrese
www.zpvkarany.cz, případně na jiné adrese, kterou určí představenstvo (dále jen
„internetové stránky“).

3. Trvání společnosti
3.1.

Společnost je založena na dobu neurčitou.

4. Předmět podnikání společnosti
4.1.

Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

5. Základní kapitál společnosti a akcie
5.1.

Základní
kapitál
společnosti
činí
třistadevadesátdevětmilionů korun českých).

5.2.

Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

399.000.000,-

Kč

(slovy:

a) jeden milion kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě
360,- Kč (slovy: třistašedesát korun českých) každé z nich,
b) jeden milion kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě
39,- Kč (slovy: třicetdevět korun českých) každé z nich.
5.3.

Převoditelnost akcií je omezena. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem
valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu
k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se
konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti, je-li to možné.
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5.4.

Hlasy spojené s akciemi jsou rozděleny následovně:
a) s každou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč (slovy: třistašedesát
korun českých) je spojeno 360 (slovy: třistašedesát) hlasů, se všemi akciemi
na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč je tedy spojeno celkem 360.000.000
(slovy: třista šedesátmilionů) hlasů,
b) s každou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč (slovy: třicetdevět
korun českých) je spojeno 39 (slovy: třicetdevět) hlasů, se všemi akciemi na
jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč je tedy spojeno celkem 39.000.000
(slovy: třicetdevětmilionů) hlasů.
c) Celkový počet hlasů ve společnosti
třistadevadesátdevětmilionů) hlasů.

je

399.000.000

(slovy:

5.5.

Společnost může vydat akcie jako hromadnou akcii či více hromadných akcií.
V případě, že společnost vydala hromadnou akcii (případně hromadné akcie), má
akcionář právo požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jiné hromadné
akcie nebo za jednotlivé akcie.

5.6.

Výměna hromadné akcie za jednotlivé akcie se řídí níže uvedenými pravidly:
Společnost je povinna vyměnit akcionáři hromadnou akcii za odpovídající počet
jednotlivých akcií společnosti do 60 dnů poté, co akcionář o výměnu hromadné
akcie za jednotlivé akcie společnost písemně požádal. Akcionář je povinen ve své
žádosti o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie společnosti uvést rozsah
požadované výměny. Výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie zajistí
představenstvo. Společnost vyzve ve stanovené lhůtě akcionáře, aby se dostavil do
sídla společnosti k předložení a výměně hromadné akcie za jednotlivé akcie, kde
předá akcionáři akcie nahrazující příslušnou hromadnou akcii výměnou za předání
hromadné akcie společnosti, která je nahrazována jednotlivými akciemi. Hromadné
akcie, které byly společností vyměněny za jednotlivé akcie, pozbývají okamžikem
výměny platnosti. Společnost zajistí jejich zničení, o čemž bude sepsán protokol.
Náklady spojené s emisí jednotlivých akcií nahrazujících hromadnou akcii nese
společnost. Ostatní náklady spojené s žádostí o výměnu a s převzetím jednotlivých
akcií, nahrazujících hromadnou akcii nese sám akcionář.

5.7.

Při výměně hromadné akcie za jiné hromadné akcie se postupuje obdobně dle čl.
5.6.

6. Práva a povinnosti akcionářů
6.1.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

6.2.

Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení
mezi akcionáře. V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na
podíl na likvidačním zůstatku.

6.3.

Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady
nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část
uveřejněny ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových
stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti, ledaže
právní předpisy stanoví jinak.

6.4.

Akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady v souladu
s právními předpisy. Nestanoví-li právní předpisy jinak, akcionář je oprávněn podat
návrh na rozhodnutí o neplatnosti usnesení valné hromady ve lhůtě tří měsíců od
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dne, kdy se akcionář o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však
do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
6.5.

Akcionář, jemuž společnost neoznámila odvolání nebo odložení valné hromady
v souladu s právními předpisy a který se dostavil na valnou hromadu podle původní
pozvánky, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu tím vznikly.

6.6.

Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu,
c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve
shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z
funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
d) v jiných případech stanovených právními předpisy.
Omezení výkonu hlasovacích práv podle písm. b) až d) tohoto článku neplatí
v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.

6.7.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3%
základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), mohou v souladu
s právními předpisy požádat:
a) představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou
záležitost,
b) představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k projednání jimi navržených
záležitostí,
c) dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v
záležitostech uvedených v žádosti.

6.8.

Kvalifikovanému akcionáři přísluší další práva stanovená právními předpisy.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
7. Orgány společnosti
7.1.

Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

7.2.

Společnost má tyto orgány:
A. Valnou hromadu
B. Představenstvo
C. Dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA
8. Postavení a působnost valné hromady
8.1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

8.2.

Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
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a) rozhodování o změně stanov, 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 kursu,
d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
f) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí
o schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánů,
g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní
závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpisy, i
mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních
zdrojů, nebo o úhradě ztráty, o vyplacení podílu na zisku, projednání zprávy o
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
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, jmenování a odvolání
likvidátora, včetně schválení výše jeho odměny, schválení návrhu na
rozdělení likvidačního zůstatku,
j) rozhodnutí o zákazu uzavření smlouvy mezi společností a členem jejího
orgánu v případech stanovenými právními předpisy,
k) 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,
l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a
jejího zrušení,
m) rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu akcií ve smyslu článku 5.3 stanov,
n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo stanovy zahrnují
do působnosti valné hromady.
8.3.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje
zákon nebo stanovy.

9. Účast na valné hromadě a způsob hlasování
9.1.

Každý akcionář je v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné
hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících
se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí
zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a
uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné
hromady.

9.2.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce
akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat
společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž
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vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Plná moc pro zastupování na valné hromadě
musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné
nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně
ověřen. Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit
doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného
akcionáře.
9.3.

Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

9.4.

Valné hromady se dále mohou zúčastnit osoby přizvané představenstvem
společnosti. Valná hromada není přístupná veřejnosti.

9.5.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky.

10. Svolání valné hromady
10.1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji
představenstvo, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního
dne předcházejícího účetního období.
10.2. Představenstvo je povinno na žádost kvalifikovaného akcionáře svolat valnou
hromadu k projednání jimi navržených záležitostí. Představenstvo není oprávněno
navržený pořad jednání měnit, se souhlasem žádajícího akcionáře jej může doplnit.
Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti
dnů ode dne doručení žádosti na její svolání představenstvu.
10.3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že
celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že
při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla
poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat,
nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo
přijetí jiného vhodného opatření.
10.4. Valnou hromadu může svolat dozorčí rada také tehdy, vyžadují-li to zájmy
společnosti.
10.5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku
na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle
doporučeně akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
10.6. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným právními předpisy a
těmito stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se
svým stanoviskem; právní předpisy stanoví výjimky z tohoto pravidla.
10.7. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu svolanou na žádost
kvalifikovaných akcionářů se zkracuje na 15 dnů.
10.8. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánek na náhradní valnou hromadu se zkracuje
na 15 dnů.
10.9. Nestanoví-li právní předpisy jinak, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat
alespoň:
a)

firmu a sídlo společnosti,

b)

místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c)

označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
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d)

pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen
orgánu společnosti,

e)

podmínky pro výkon hlasovacích práv,

f)

hlavní údaje z účetní závěrky uvedené v čl. 28.4 stanov, pokud ji má valná
hromada schvalovat,

g)

další skutečnosti stanovené právními předpisy.

10.10. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené
v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto
právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
10.11. Na žádost kvalifikovaného akcionáře zařadí představenstvo jím určené záležitosti
na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění a odeslání
pozvánek, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady
nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání způsobem uvedeným v čl. 10.5 těchto
stanov.
10.12. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitosti pořadu
valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné
hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů
společnosti.
10.13. Valná hromada se koná zpravidla v obci, jež je sídlem společnosti, může však být
svolána i jinam, ne však mimo území České republiky.
10.14. Náklady související s účastí na valné hromadě nese akcionář.
10.15. Pro odvolání valné hromady platí podmínky stanovené právními předpisy.
10.16. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění
požadavků právních předpisů na její svolání.
11. Jednání valné hromady
11.1. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí její jednání svolavatel nebo jím
určená osoba. Je-li svolavatelem valné hromady představenstvo společnosti, řídí
valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy předseda představenstva, neurčí-li
představenstvo jinak.
11.2. Osoba řídící jednání valné hromady oznámí akcionářům počet přítomných
akcionářů na valné hromadě a sdělí její usnášeníschopnost. Je-li valná hromada
usnášeníschopná (viz čl. 12.1 až 12.3 stanov), pokračuje její jednání.
11.3. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené
sčítáním hlasů. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a
stanovami.
11.4. Návrhy a dotazy k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě
předložit ústně nebo písemně prostřednictvím pomocných organizátorů v době
od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování k věci, které se návrh nebo
dotaz týká. Postup projednávání návrhů a dotazů k jednotlivým bodům programu
určuje a jeho průběh řídí předseda valné hromady. Akcionář je oprávněn požadovat
a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí
zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
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Informace musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti.
Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, 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 právního předpisu, nebo (iii) je
požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí
poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Akcionář
má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí
poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. V
případě, že s poskytnutím vysvětlením dozorčí rada nesouhlasí nebo se nevyjádří
ve lhůtě dle právních předpisů, rozhodne o tom, zda je společnost povinna
informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.
11.5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí mít náležitosti
stanovené právními předpisy. Zápis podepisují osoby určené právními předpisy.
Zápisy 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 hromady
12.1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo
prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se
jmenovitou hodnotou představující více než 97,2 % základního kapitálu
společnosti.
12.2. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na valné
hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno
hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno,
vykonávat.
12.3. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem
stanoveným právními předpisy a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného
odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada
je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité
hodnoty jejich akcií. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle
nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a
náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který
byla svolána původní valná hromada.
12.4. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím
jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni
akcionáři.
12.5. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, není-li
návrh přijat, hlasuje se postupně o návrzích a protinávrzích akcionářů. Návrhy a
protinávrhy akcionářů jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá počtu
akcií akcionáře, a to od akcionáře s nejvyšším počtem hlasů. Je-li některý návrh
přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších se nehlasuje.
12.6. K rozhodnutí valné hromady se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6%
přítomných hlasů, nevyžaduje-li zákon vyšší kvalifikovanou většinu.
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12.7. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových
akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení.
Rozhodnutím valné hromady může být v souladu s právními předpisy přednostní
právo úpisu omezeno nebo vyloučeno. K takovému rozhodnutí je třeba souhlasu
98,6102% hlasů přítomných akcionářů.
12.8. Akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí také formou per rollam, tj. mimo
valnou hromadu. Představenstvo či jiná oprávněná osoba ke svolání valné hromady
zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů písemný návrh
rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, jeho
zdůvodnění a podklady potřebné pro jeho přijetí. Podklady je možné také přiložit
na datovém médiu (např. CD). Vyjádření akcionáře musí být písemné a musí být
doručeno na adresu uvedenou v písemném návrhu usnesení nejpozději do 15 dní
ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh rozhodnutí doručen akcionáři.
Pokud se akcionář v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. K přijetí
rozhodnutí akcionářů formou per rollam se vyžaduje souhlasu většiny akcionářů,
která je stanovena pro přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady. Podpis
akcionáře či jeho zástupce na vyjádření musí být úředně ověřen. Je-li akcionář
zastoupen na základě plné moci, je nutné k tomuto vyjádření přiložit i plnou moc,
z níž vyplývá oprávnění zástupce zastupovat akcionáře, přičemž podpis
zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
B. PŘEDSTAVENSTVO
13. Postavení a působnost představenstva
13.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
13.2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
13.3. Představenstvu přísluší zejména:
a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
b) svolávat valnou hromadu,
c) zajistit zpracování podkladů a předkládat valné hromadě ke schválení návrhy
rozhodnutí,
d) vykonávat rozhodnutí valné hromady a dozorčí rady, rozhodovat o změně
stanov v souladu s rozhodnutím valné hromady v souladu s právními
předpisy,
e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a
ostatních dokladů společnosti,
f) předkládat dozorčí radě podklady potřebné pro její jednání a rozhodování,
g) schvalovat jednací řád představenstva,
h) udělovat prokuru a jmenovat prokuristy, stanovit jejich oprávnění a odměnu,
i) podat insolvenční návrh v souladu se zvláštním právním předpisem,
j) vykonávat práva zaměstnavatele,
k) vymezovat předmět obchodního tajemství,
l) podávat návrh na změnu či doplnění stanov valné hromadě po předchozím
projednání návrhu dozorčí radou.
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13.4. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a
těmito stanovami.
13.5. Představenstvo může v souladu s právními předpisy na základě pověření valné
hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu.
13.6. Představenstvo poskytuje dozorčí radě informace potřebné pro její činnost.
13.7. Člen představenstva je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se
společnosti a její činnosti.
13.8. Vztahy mezi představenstvem a dozorčí radou se řídí právními předpisy a těmito
stanovami.
14. Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva
14.1. Představenstvo společnosti má 5 členů.
14.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
14.3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba
člena představenstva je možná.
14.4. Člen představenstva musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy.
14.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením
předloženým představenstvu nebo valné hromadě. Nesmí tak však učinit v době,
která je pro společnost nevhodná. Funkce člena představenstva končí uplynutím
jednoho měsíce od předložení oznámení o odstoupení, neschválí-li představenstvo
nebo valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik
zániku funkce.
14.6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněno na místo
jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo nebo který
z funkce odstoupil, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání
valné hromady.
14.7. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo jinak
skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového
člena představenstva.
14.8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
15. Svolávání jednání představenstva
15.1. Představenstvo jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
15.2. Jednání představenstva svolává jeho předseda nebo v době jeho nepřítomnosti
místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a
program jednání. Podrobnosti o svolávání jednání představenstva a doručování
pozvánky stanoví jednací řád představenstva.
15.3. Předseda je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý
z členů představenstva, dozorčí rada, anebo kvalifikovaný akcionář, a to písemně se
zdůvodněním žádosti. Na základě takové žádosti je předseda povinen svolat
jednání do 20 dnů od doručení této žádosti.
15.4. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže pozvánka na
toto jednání určí jinak.
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15.5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů
společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby. Jednání
představenstva má právo se zúčastnit pověřený člen dozorčí rady.
16. Jednání představenstva
16.1. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí
jednání místopředseda.
16.2. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy
podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
16.3. Náklady spojené s jednáními i s další činností představenstva nese společnost.
17. Rozhodování představenstva
17.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční
většina jeho členů.
17.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání
představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů
představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů není
hlas předsedy představenstva rozhodující.
17.3. Jestliže o to člen představenstva požádá, musí být v zápise uvedeno jeho
stanovisko.
17.4. Členové představenstva, kteří hlasovali proti rozhodnutí představenstva nebo se
zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Má se za to, že
neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
17.5. Představenstvo může rozhodovat i mimo jednání (per rollam); souhlas všech členů
představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. Připouští se i písemné hlasování
nebo hlasování pomocí sdělovací techniky.
17.6. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání
představenstva. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování
představenstva mimo jeho jednání je zodpovědný předseda představenstva,
v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
17.7. Podrobnosti o svolání jednání, průběhu jednání a rozhodování (včetně rozhodování
per rollam mimo jednání) představenstva stanoví jednací řád představenstva
schvalovaný představenstvem.
18. Povinnosti členů představenstva a jejich odměňování
18.1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného
hospodáře, dodržovat zákaz konkurence, pravidla o střetu zájmů a další povinnosti
a omezení stanovené právními předpisy.
18.2. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá
společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání
prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva v penězích.
18.3. Členům představenstva náleží za výkon funkce odměna stanovená v souladu
právními předpisy.

10

18.4. Na základě celoročních výsledků může společnost členům představenstva vyplatit
podíl ze zisku schváleného k rozdělení, o jehož výši a výplatě rozhoduje valná
hromada společnosti.
18.5. V případě kratšího než celoročního působení člena představenstva v tomto orgánu
společnosti, mu přísluší alikvotní část přiznaného podílu na zisku. Tato alikvotní
část mu nepřísluší, působil-li jako člen představenstva po dobu kratší než dva
měsíce.
18.6. Výplata podílu na zisku bude provedena v nejbližším výplatním termínu
společnosti po schválení jejich výše a výplaty valnou hromadou.
C. DOZORČÍ RADA
19. Postavení a působnost dozorčí rady
19.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
19.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
19.3. Dozorčí rada má v působnosti zejména:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)

kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a
usnesení valné hromady,
přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i
mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty
a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné
hromadě navrhovat potřebná opatření,
předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a
návrhy,
seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti,
přezkoumávat výkon působnosti představenstva,
zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a
jinými orgány,
schvalovat na návrh představenstva finanční plán včetně jeho změn,
schvalovat na návrh představenstva rozhodnutí o změnách organizační
struktury společnosti a o zakládání dalších obchodních společností nebo
nabývání účastí na obchodních společnostech, na kterých se společnost
bude majetkově podílet,
schvalovat na návrh představenstva rozhodnutí o pořízení, prodeji, nájmu,
pachtu, leasingu majetku společnosti v hodnotě, která v jednom nebo více
souvisejících případech převyšuje částku 3 miliony Kč, nebo uzavření
nájmu, pachtu nebo leasingu majetku na dobu určitou delší než 3 roky,
která nespadají pod jiná ustanovení tohoto článku stanov,
schvalovat na návrh představenstva uzavření smlouvy o zřízení zástavního
práva k majetku společnosti či zatížení majetku společnosti právy třetích
osob nebo o převzetí ručení, poskytnutí zápůjček a úvěrů, které nespadají
pod jiná ustanovení tohoto článku stanov,
projednávat návrhy představenstva na změnu či doplnění stanov.

19.4. Dozorčí rada je oprávněna:
a)

nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních
dokladů společnosti, vyžadovat a dostat další informace potřebné pro svoji
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b)
c)

činnost od představenstva a jeho členů, managementu a dalších vedoucích
zaměstnanců společnosti,
schvalovat jednací řád dozorčí rady,
udělovat představenstvu předchozí souhlas k určitým jednáním, vyžadují-li
to právní předpisy nebo stanovy.

19.5. Dozorčí rada se při své činnosti řídí právními předpisy, stanovami a zásadami
schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy nebo
stanovami.
19.6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a
jinými orgány proti členu představenstva.
20. Složení, volba, funkční období členů dozorčí rady
20.1. Dozorčí rada společnosti má 9 členů.
20.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
20.3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena
dozorčí rady je možná.
20.4. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy.
20.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením
předloženým valné hromadě nebo dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která
je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena končí uplynutím jednoho
měsíce od předložení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada nebo valná
hromada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
20.6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněna na místo
jednoho člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo nebo který ze své
funkce odstoupil, jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání
valné hromady.
20.7. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí
jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
20.8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
20.9. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
21. Svolávání jednání dozorčí rady
21.1. Dozorčí rada jedná dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně.
21.2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda, v době jeho nepřítomnosti
místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a
program jednání. Podrobnosti o svolávání jednání dozorčí rady a doručování
pozvánky stanoví jednací řád dozorčí rady.
21.3. Předseda je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z
členů dozorčí rady, představenstvo, anebo kvalifikovaný akcionář, a to písemně se
zdůvodněním žádosti. Na základě takové žádosti je předseda povinen svolat
jednání do 20 dnů od doručení této žádosti.
21.4. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže pozvánka na toto
jednání určí jinak.
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21.5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů
společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby.
22. Jednání dozorčí rady
22.1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání
místopředseda.
22.2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který
podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných.
22.3. Náklady spojené s jednáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
23. Rozhodování dozorčí rady
23.1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina
jejích členů.
23.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Při
hlasování má každý člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů není hlas předsedy dozorčí
rady rozhodující.
23.3. Jestliže o to člen dozorčí rady požádá, musí být v zápise uvedeno jeho stanovisko.
23.4. Členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti rozhodnutí dozorčí rady nebo se zdrželi
hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Má se za to, že neuvedení
členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
23.5. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo jednání (per rollam); souhlas všech
členů dozorčí rady s tímto postupem se nevyžaduje. Připouští se i písemné
hlasování nebo hlasování pomocí sdělovací techniky.
23.6. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání
dozorčí rady. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování dozorčí
rady mimo její jednání je zodpovědný předseda dozorčí rady, v případě jeho
nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.
23.7. Podrobnosti o svolání jednání, průběhu jednání a rozhodování (včetně rozhodování
per rollam mimo jednání) dozorčí rady stanoví jednací řád dozorčí rady
schvalovaný dozorčí radou.
24. Povinnosti členů dozorčí rady a jejich odměňování
24.1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného
hospodáře, dodržovat zákaz konkurence, pravidla o střetu zájmů a další povinnosti
a omezení stanovené právními předpisy.
24.2. Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá
společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání
prospěchu možné, nahradí ho člen dozorčí rady v penězích.
24.3. Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna stanovená v souladu
právními předpisy.
24.4. Na základě celoročních výsledků může společnost členům dozorčí rady vyplatit
podíl ze zisku schváleného k rozdělení, o jehož výši a výplatě rozhoduje valná
hromada společnosti.
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24.5. V případě kratšího než celoročního působení člena dozorčí rady v tomto orgánu
společnosti, mu přísluší alikvotní část přiznaného podílu na zisku. Tato alikvotní
část mu nepřísluší, působil-li jako člen dozorčí rady po dobu kratší než dva měsíce.
24.6. Výplata podílu na zisku bude provedena v nejbližším výplatním termínu
společnosti po schválení jeho výše a výplaty valnou hromadou.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
25. Jednání a podepisování za společnost
25.1. Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva společně.
25.2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo
napsané obchodní firmě připojí svůj podpis a údaj o své funkci dva členové
představenstva.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
26. Hospodářský rok a účetní období
26.1. Hospodářský rok společnosti jako účetní období je totožné s rokem kalendářním,
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.
27. Evidence a účetnictví společnosti
27.1. Předepsané evidence a účetnictví vede společnost v souladu s právními předpisy.
28. Řádná účetní závěrka
28.1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a
způsobu vyplacení podílu na zisku, popřípadě návrhu na způsob úhrady ztrát
společnosti, zabezpečuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu
s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a poté předloží tuto
závěrku k přezkoumání dozorčí radě.
28.2. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou řádnou účetní závěrku
předloží představenstvo valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží valné
hromadě své vyjádření o výsledku přezkoumání.
28.3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím 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 hospodářském roce.
28.4. Stanoví-li tak právní předpisy, společnost je povinna uveřejnit hlavní údaje z účetní
závěrky, a to způsobem stanoveným právními předpisy. Hlavními údaji z účetní
závěrky jsou: aktiva celkem, dlouhodobá aktiva, krátkodobá aktiva, pasiva celkem,
vlastní kapitál, dlouhodobé cizí zdroje, krátkodobé cizí zdroje, výnosy celkem,
náklady celkem a výsledek hospodaření za účetní období.
28.5. Představenstvo je dále povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku (tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy
zpracované dle zvláštního právního předpisu).
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29. Rozdělení zisku a úhrada ztrát
29.1. Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztrát a
o stanovení podílu na zisku členům orgánů společnosti náleží do výlučné
působnosti valné hromady.
29.2. K úhradě ztráty lze použít rezervního fondu, na základě rozhodnutí valné hromady
též nerozděleného zisku let minulých. Připouští-li to právní předpisy, lze za účelem
úhrady ztráty snížit základní kapitál.
30. Rezervní fond a další fondy zřízené společností
30.1. Společnost vytváří rezervní fond ze zisku společnosti. Takto vytvořený rezervní
fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty; o použití rezervního fondu za
tímto účelem rozhoduje představenstvo. O doplňování rezervního fondu rozhoduje
valná hromada.
30.2. Společnost zřizuje fond obnovy a fond rozvoje. Pravidla pro doplňování těchto
fondů stanoví valná hromada.
30.3. Společnost je oprávněna zřídit v souladu s právními předpisy další účelové fondy.
Pravidla pro jejich zřízení a doplňování stanoví valná hromada.
30.4. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití těchto fondů
představenstvo.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
31. Uveřejňování a zveřejňování informací
31.1. Společnost uveřejňuje či zveřejňuje předepsané skutečnosti v souladu s právními
předpisy.
32. Korespondence společnosti
32.1. Rozhodnutí a zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady společnosti se
doručují jejich členům dopisem na jejich adresu, popřípadě e-mailem nebo osobně
proti podpisu.
32.2. Není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, oznámení a podání akcionářů
společnosti i členů orgánů společnosti adresovaná společnosti musí být učiněna
vždy na adresu sídla společnosti.
33. Obchodní tajemství
33.1. Akcionáři, členové představenstva, dozorčí rady a zaměstnanci společnosti nesmí
porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně
významné, určitelné, 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.
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34. Právní poměry společnosti a řešení sporů
34.1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy
vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti
se řídí právními předpisy a těmito stanovami.
34.2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích
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, nevylučujíli to právní předpisy, podle sídla společnosti.
34.3. Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, jako celku.
35. Výkladové ustanovení
35.1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu
řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným
anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto
skutečností nedotčena. Na místo dotčeného 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.
36. Platnost a účinnost stanov
36.1. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení, nestanoví-li právní
předpisy den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního
rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti ke dni zápisu v obchodním
rejstříku.
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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) (dále jen „Smlouva”), mezi:

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
IČ: 264 96 402
se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ: 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438
(dále jen „Společnost“);

a

[DOPLNIT]
narozen dne [DOPLNIT]
trvale bytem [DOPLNIT]
číslo bankovního účtu [DOPLNIT]
(dále jen „Člen představenstva“);
(Člen představenstva a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Člen představenstva vykonává funkci člena představenstva Společnosti;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit podmínky výkonu funkce člena představenstva Společnosti
Členem představenstva;

PROTO SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při výkonu funkce člena
představenstva Společnosti (dále jen „funkce“) Členem představenstva.

2

POVINNOSTI A PRÁVA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

2.1

Člen představenstva se zavazuje vykonávat povinnosti člena představenstva Společnosti
vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a z této Smlouvy, a to
zejména, nikoli však výlučně:
2.1.1

zastupovat Společnost při jednání s třetími osobami a zavazovat Společnost způsobem,
který je v souladu se stanovami Společnosti;

2.1.2

vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře;
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2.1.3

spolu s ostatními členy představenstva vykonávat obchodní vedení Společnosti a
zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních
dokladů Společnosti;

2.1.4

svolávat valnou hromadu Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a
stanovami Společnosti;

2.1.5

zajišťovat zpracování podkladů pro valnou hromadu Společnosti a předkládat valné
hromadě ke schválení návrhy rozhodnutí;

2.1.6

spolu s ostatními členy představenstva předkládat valné hromadě ke schválení řádnou,
mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se
stanovami Společnosti také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;

2.1.7

spolu s ostatními členy představenstva předkládat dozorčí radě Společnosti podklady
potřebné pro její jednání a rozhodování;

2.1.8

podávat návrh na změnu či doplnění stanov valné hromadě po předchozím projednání
návrhu dozorčí radou Společnosti;

2.1.9

spolu s ostatními členy představenstva schvalovat jednací řád představenstva a
vymezovat obchodní tajemství Společnosti;

2.1.10 účastnit se jednání valné hromady, jednání představenstva a jiných pracovních jednání
nezbytných pro činnost Společnosti a pro její řízení; a
2.1.11 plnit další povinnosti stanovené v ZOK, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a stanovami Společnosti.
2.2

Závazek Člena představenstva k výkonu funkce je závazkem osobní povahy a Člen
představenstva je oprávněn se při výkonu funkce dát zastoupit jinou osobou pouze stanoví-li tak
právní předpisy.

2.3

Člen představenstva si je vědom toho, že porušení jakéhokoliv vnitřního omezení plynoucího ze
stanov Společnosti, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady, je vůči třetím osobám
neúčinné. Pokud Člen představenstva takové omezení poruší, Člen představenstva odpovídá za
škodu vzniklou Společnosti z takového jednání.

2.4

Výkon funkce nevyžaduje osobní přítomnost Člena představenstva v pracovních dnech v sídle
Společnosti, případně jiných prostorách Společnosti. Člen představenstva je však povinen sdělit
Společnosti kontakt (tj. zejména telefonní číslo), na kterém jej bude možné zastihnout zpravidla
v pracovních dnech v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z výkonu funkce.

2.5

Členu představenstva náleží v souvislosti s výkonem funkce zejména tato práva:
2.5.1

právo na odměnu za výkon funkce;

2.5.2

rozhodovat spolu s dalšími členy představenstva o záležitostech, které nejsou zákonem
nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Společnosti nebo
do působnosti některého z členů představenstva na základě usnesení představenstva
Společnosti o rozdělení působnosti představenstva do jednotlivých odborů; a

2.5.3

právo odstoupit ze své funkce v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami
Společnosti.

3

POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

3.1

Společnost se zavazuje:
2

3.1.1

platit Členovi představenstva odměnu dle čl. 4 Smlouvy a poskytovat další plnění, na
které plyne právo z této Smlouvy, stanov Společnosti, z právního nebo vnitřního
předpisu schváleného valnou hromadou nebo plnění schválená valnou hromadou
Společnosti;

3.1.2

poskytovat Členovi představenstva veškerou potřebnou součinnost nezbytnou
k řádnému výkonu funkce, zejména poskytovat Členovi představenstva veškeré
informace a podklady nezbytné pro řádný výkon funkce a vytvářet mu pro výkon
funkce materiální podmínky;

3.1.3

plnit další povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy nebo stanovami
Společnosti.

4

ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

4.1

Členovi představenstva náleží za výkon funkce měsíční odměna ve výši určené v Příloze č. 1
Smlouvy (dále jen „Měsíční odměna“).

4.2

Měsíční odměna za výkon funkce je splatná do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za
který se tato odměna vyplácí a bude Členovi představenstva poukázána na bankovní účet Člena
představenstva uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný účet, který Člen
představenstva za tímto účelem Společnosti sdělí (dále jen „Účet pro výplatu odměny“).

4.3

Pokud bude tato Smlouva účinná pouze po část kalendářního měsíce, vzniká Členovi
představenstva za tento měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část Měsíční odměny.

4.4

Členovi představenstva mohou náležet i jiné složky odměny, zejména tantiémy či zvláštní
odměny, pokud jsou schváleny příslušným orgánem Společnosti. Není-li v rozhodnutí
příslušného orgánu Společnosti stanoveno jinak, jsou tyto složky odměny splatné do 15. dne
měsíce následujícího po měsíci, za který se tyto složky odměny vyplácí, a to na Účet pro
výplatu odměny.

5

NÁHRADA VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ

5.1

Společnost se zavazuje nahradit Členovi představenstva veškeré nezbytné výdaje účelně
vynaložené v souvislosti s výkonem funkce a ochranou zájmů Společnosti.

5.2

Cestovní náhrady budou hrazeny Členovi představenstva za podmínek upravených zákonem č.
262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Pro
účely cestovních náhrad se pravidelným místem výkonu funkce sjednává sídlo Společnosti.

5.3

Společnost se zavazuje na náklady Společnosti sjednat a po dobu výkonu funkce udržovat
s renomovanou pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené Členem představenstva
při výkonu funkce nebo v souvislosti s ní, a to do výše pojistného plnění 30 milionů Kč.

6

ZÁKAZ KONKURENCE A STŘET ZÁJMŮ

6.1 Během výkonu funkce se Člen představenstva zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený
příslušnými ustanoveními ZOK, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.
6.2 Člen představenstva tak zejména nesmí:
6.2.1

podnikat ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody
Společnosti;
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6.2.2

vykonávat činnost jako člen statutárního orgánu jiné společnosti se stejným nebo
obdobným předmětem činnosti nebo jako osoba v obdobném postavení, ledaže jde o
koncern; a

6.2.3

účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo
jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

6.3 Člena představenstva může zprostit některé z povinností v předchozím článku Smlouvy pouze
příslušný orgán Společnosti.
6.4 V případě porušení povinností uvedených v čl. 6.2 Smlouvy je Společnost oprávněná požadovat,
aby Člen představenstva vydal prospěch z obchodu, při kterém zákaz konkurence porušil nebo
převedl tomu odpovídající práva na Společnost. Společnost je vedle toho oprávněná domáhat se
náhrady škody způsobené takovým porušením.
6.5 Člen představenstva je povinen dodržovat příslušná zákonná pravidla ohledně střetu zájmů
upravena v ustanoveních § 54 až 57 ZOK a informovat příslušný orgán Společnosti o všech
případech, kdy při výkonu jeho funkce nebo při uzavírání smluv se Společností hrozí střet zájmů
jeho vlastních nebo osob jemu blízkých, jím ovlivněných nebo ovládaných, se zájmy Společnosti.
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POVINNOST MLČENLIVOSTI

7.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech podléhajících
obchodnímu tajemství i jiných důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím
osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její
podnikání, dobrou pověst Společnosti či dobrou pověst jejích služeb nebo by mohlo vést
k bezdůvodnému obohacení na straně jiného. Člen představenstva se dále zavazuje zachovávat
mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnanců
Společnosti, obchodních partnerů, cenové politiky Společnosti a její podnikatelské činnosti.
7.2 Člen představenstva odpovídá za případnou škodu, která by vznikla Společnosti v souvislosti
s neoprávněným nakládáním s informacemi uvedenými v čl. 7.1 Smlouvy.
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OSOBNÍ ÚDAJE

8.1 Člen představenstva bere na vědomí, že Společnost během doby výkonu funkce a dále po dobu
stanovenou obecně závaznými právními předpisy bude zpracovávat osobní údaje Člena
představenstva v rozsahu, v jakém byly Členem představenstva Společnosti poskytnuty a
Společností po dobu výkonu funkce vytvořeny, a to pro účely personální, daňové, sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění a další účely podle zvláštních právních předpisů. Člen
představenstva souhlasí, aby Společnost tyto údaje poskytovala třetím osobám jako
zpracovatelům v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení výše uvedených účelů. Člen
představenstva je oprávněn požadovat zpřístupnění svých osobních údajů zpracovávaných
Společností a má právo požadovat jejich opravu.
8.2 Člen představenstva se zavazuje poskytnout Společnosti veškeré potřebné osobní údaje pro účely
stanovené v čl. 8.2 Smlouvy a oznámit jí bez zbytečného odkladu jakékoli jejich změny. Člen
představenstva se zavazuje, že neposkytne Společnosti nesprávné nebo zavádějící údaje.
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ODCHODNÉ

9.1 Pokud bude Člen představenstva ze své funkce odvolán příslušným orgánem Společnosti před
uplynutím funkčního období, má nárok na odchodné (dále jen „Odchodné“). Výše Odchodného
4

se stanoví jako dvacetičtyřnásobek průměrné výše Měsíční odměny za poslední kalendářní
čtvrtletí před odvoláním z funkce.
9.2 Členu představenstva nevznikne nárok na Odchodné v souladu s čl. 9.1 Smlouvy, pokud byl ze
své funkce odvolán z důvodu, že:

9.3

10

9.2.1

opakovaně a závažně porušil své povinnosti vyplývající z příslušných právních
předpisů a současně byl v nejméně tři měsíce před odvoláním z funkce písemně
vyzván ke zdržení se porušování příslušných povinností, v důsledku jejichž porušení
byl z funkce odvolán; nebo

9.2.2

spáchal jakýkoliv úmyslný trestný čin a byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl pravomocně odsouzen pro
úmyslný trestný čin spáchaný při plnění jeho povinnosti jako člena představenstva
nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu
nejméně 6 měsíců.

Odchodné je splatné společně s Měsíční odměnou dle čl. 4.1 Smlouvy vyplacenou za poslední
měsíc výkonu funkce Členem představenstva.
TRVÁNÍ SMLOUVY

10.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena představenstva, tj. zejména do
okamžiku:
10.1.1

řádného odvolání Člena představenstva z funkce člena představenstva příslušným
orgánem Společnosti; nebo

10.1.2

odstoupí-li Člen představenstva z jeho funkce, pak do okamžiku, kdy v souladu se
stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy výkon funkce v případě
odstoupení z této funkce zaniká; nebo

10.1.3

skončení funkčního období Člena představenstva tak, jak je uvedeno ve stanovách
Společnosti nebo v právních předpisech.

10.2 V případě, že Člen představenstva bude opětovně zvolen do funkce člena představenstva
Společnosti na nové funkční období a toto nové funkční období tak bezprostředně (tj. ke dni
skončení nebo ke dni následujícímu po dni skončení výkonu funkce) naváže na předchozí
funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena
představenstva jako člena představenstva Společnosti v tomto dalším funkčním období, ledaže
se Smluvní strany dohodnou jinak.
11

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
11.2 Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti
s ní, se řídi ZOK a občanským zákoníkem.
11.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž taková
dohoda musí být schválena příslušným orgánem Společnosti.
11.4 Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
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strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.
11.5 Tato Smlouva je vyhotovená ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.
11.6 Následující příloha je připojena k této Smlouvě a tvoří její nedílnou součást:
Příloha č. 1:

Odměna za výkon funkce Člena představenstva.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:
V Praze dne:

V Praze dne:

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Člen představenstva

_________________________
Jméno:
Funkce:

______________________
[DOPLNIT]

_________________________
Jméno:
Funkce:
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PŘÍLOHA Č. 1
ODMĚNA ZA VÝKON FUNCKE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1

Členu představenstva náleží za výkon funkce Měsíční odměna, její konkrétní výše závisí na
funkci zastávané Členem představenstva v představenstvu Společnosti v daném kalendářním
měsíci a činí:
1.1 25.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti;
1.2 22.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce místopředsedy představenstva Společnosti;
nebo
1.3 20.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

2

Pokud dojde ke změně funkce zastávané Členem představenstva v představenstvu Společnosti
v průběhu kalendářního měsíce, náleží Členovi představenstva za takový kalendářní měsíc
Měsíční odměna za tu zastávanou funkci v představenstvu Společnosti, pro kterou stanoví čl. 1
této Přílohy č. 1 Smlouvy vyšší Měsíční odměnu.
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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE DOZORČÍ RADY
uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) (dále jen „Smlouva”), mezi:

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
IČ: 264 96 402
se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ: 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438
(dále jen „Společnost“);

a

[DOPLNIT]
narozen dne [DOPLNIT]
trvale bytem [DOPLNIT]
číslo bankovního účtu [DOPLNIT]
(dále jen „Člen dozorčí rady“);
(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Člen dozorčí rady vykonává funkci člena dozorčí rady Společnosti;

(B)

Smluvní strany si přejí upravit podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Členem
dozorčí rady;

PROTO SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při výkonu funkce člena
dozorčí rady Společnosti (dále jen „funkce“) Členem dozorčí rady.

2

POVINNOSTI A PRÁVA ČLENA DOZORČÍ RADY

2.1

Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat povinnosti člena dozorčí rady Společnosti vyplývající
z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a z této Smlouvy, a to zejména,
nikoli však výlučně:
2.1.1

vykonávat funkci ku prospěchu Společnosti, svědomitě a s péčí řádného hospodáře;

2.1.2

dohlížet společně s ostatními členy dozorčí rady Společnosti na výkon působnosti
představenstva a na činnost Společnosti v souladu se stanovami, platnými právními
předpisy a touto Smlouvou;
1

2.1.3

řídit se zásadami či pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti a nejednat
v rozporu s usneseními valné hromady Společnosti, ledaže jsou v rozporu s právními
předpisy nebo stanovami Společnosti;

2.1.4

spolu s ostatními členy dozorčí rady svolávat valnou hromadu v souladu s příslušnými
ustanoveními ZOK a stanovami Společnosti;

2.1.5

přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat svá
vyjádření valné hromadě Společnosti;

2.1.6

zúčastňovat se jednání valné hromady Společnosti a seznamovat jí s výsledky své
činnosti; a

2.1.7

plnit další povinnosti stanovené v ZOK, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a stanovami Společnosti.

2.2

Závazek Člena dozorčí rady k výkonu funkce je závazkem osobní povahy a Člen dozorčí rady
je oprávněn se při výkonu funkce dát zastoupit jinou osobou pouze stanoví-li tak právní
předpisy.

2.3

Člen dozorčí rady si je vědom toho, že porušení jakéhokoliv vnitřního omezení plynoucího ze
stanov Společnosti, rozhodnutí valné hromady nebo jiného orgánu Společnosti, je vůči třetím
osobám neúčinné. Pokud Člen dozorčí rady takové omezení poruší, Člen dozorčí rady odpovídá
za škodu vzniklou Společnosti z takového jednání.

2.4

Výkon funkce nevyžaduje osobní přítomnost Člena dozorčí rady v pracovních dnech v sídle
Společnosti, případně jiných prostorách Společnosti. Člen dozorčí rady je však povinen sdělit
Společnosti kontakt (tj. zejména telefonní číslo), na kterém jej bude možné zastihnout zpravidla
v pracovních dnech v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z výkonu funkce.

2.5

Členu dozorčí rady náleží v souvislosti s výkonem funkce zejména tato práva:
2.5.1

právo na odměnu za výkon funkce;

2.5.2

za podmínek stanovených právními předpisy nebo stanovami Společnosti nahlížet do
všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou
účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda je podnikatelská či jiná
činnost Společnosti uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
stanovami Společnosti; a

2.5.3

právo odstoupit ze své funkce v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami
Společnosti.

3

POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

3.1

Společnost se zavazuje:
3.1.1

platit Členovi dozorčí rady odměnu dle čl. 4 Smlouvy a poskytovat další plnění, na
které plyne právo z této Smlouvy, stanov Společnosti, z právního nebo vnitřního
předpisu schváleného valnou hromadou nebo plnění schválená valnou hromadou
Společnosti;

3.1.2

poskytovat Členovi dozorčí rady veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému
výkonu funkce, zejména poskytovat Členovi dozorčí rady veškeré informace a
podklady nezbytné pro řádný výkon funkce a vytvářet mu pro výkon funkce materiální
podmínky;
2

3.1.3
4

plnit další povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy nebo stanovami
Společnosti.

ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

4.1 Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce měsíční odměna ve výši určené v Příloze č. 1
Smlouvy (dále jen „Měsíční odměna“).
4.2 Měsíční odměna za výkon funkce je splatná do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který
se tato odměna vyplácí a bude Členovi dozorčí rady poukázána na bankovní účet Člena dozorčí
rady uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný účet, který Člen dozorčí rady za tímto
účelem Společnosti sdělí (dále jen „Účet pro výplatu odměny“).
4.3 Pokud bude tato Smlouva účinná pouze po část kalendářního měsíce, vzniká Členovi dozorčí rady
za tento měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část Měsíční odměny.
4.4 Členovi dozorčí rady mohou náležet i jiné složky odměny, zejména tantiémy či zvláštní odměny,
pokud jsou schváleny příslušným orgánem Společnosti. Není-li v rozhodnutí příslušného orgánu
Společnosti stanoveno jinak, jsou tyto složky odměny splatné do 15. dne měsíce následujícího po
měsíci, za který se tyto složky odměny vyplácí, a to na Účet pro výplatu odměny.
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NÁHRADA VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ

5.1 Společnost se zavazuje nahradit Členovi dozorčí rady veškeré nezbytné výdaje účelně vynaložené
v souvislosti s výkonem funkce a ochranou zájmů Společnosti.
5.2 Cestovní náhrady budou hrazeny Členovi dozorčí rady za podmínek upravených zákonem č.
262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Pro
účely cestovních náhrad se pravidelným místem výkonu funkce sjednává sídlo Společnosti.
5.3 Společnost se zavazuje na náklady Společnosti sjednat a po dobu výkonu funkce udržovat
s renomovanou pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené Členem dozorčí rady při
výkonu funkce nebo v souvislosti s ní, a to do výše pojistného plnění 30 milionů Kč.
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ZÁKAZ KONKURENCE A STŘET ZÁJMŮ

6.1 Během výkonu funkce se Člen dozorčí rady zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený
příslušnými ustanoveními ZOK, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.
6.2 Člen dozorčí rady tak zejména nesmí:
6.2.1

podnikat ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody
Společnosti;

6.2.2

vykonávat činnost jako člen statutárního orgánu jiné společnosti se stejným nebo
obdobným předmětem činnosti nebo jako osoba v obdobném postavení, ledaže jde o
koncern; a

6.2.3

účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo
jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

6.3 Člena dozorčí rady může zprostit některé z povinností v předchozím článku Smlouvy pouze
příslušný orgán Společnosti.
6.4 V případě porušení povinností uvedených v čl. 6.2 Smlouvy je Společnost oprávněná požadovat,
aby Člen dozorčí rady vydal prospěch z obchodu, při kterém zákaz konkurence porušil nebo
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převedl tomu odpovídající práva na Společnost. Společnost je vedle toho oprávněná domáhat se
náhrady škody způsobené takovým porušením.
6.5 Člen dozorčí rady je povinen dodržovat příslušná zákonná pravidla ohledně střetu zájmů
upravena v ustanoveních § 54 až 57 ZOK a informovat příslušný orgán Společnosti o všech
případech, kdy při výkonu jeho funkce nebo při uzavírání smluv se Společností hrozí střet zájmů
jeho vlastních nebo osob jemu blízkých, jím ovlivněných nebo ovládaných, se zájmy Společnosti.
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POVINNOST MLČENLIVOSTI

7.1 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech podléhajících obchodnímu
tajemství i jiných důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by
mohlo Společnosti způsobit škodu, negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání,
dobrou pověst Společnosti či dobrou pověst jejich služeb nebo by mohlo vést k bezdůvodnému
obohacení na straně jiného. Člen dozorčí rady se dále zavazuje zachovávat mlčenlivost o
veškerých informacích týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnanců Společnosti,
obchodních partnerů, cenové politiky Společnosti a její podnikatelské činnosti.
7.2 Člen dozorčí rady odpovídá za případnou škodu, která by vznikla Společnosti v souvislosti
s neoprávněným nakládáním s informacemi uvedenými v čl. 7.1 Smlouvy.
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OSOBNÍ ÚDAJE

8.1 Člen dozorčí rady bere na vědomí, že Společnost během doby výkonu funkce a dále po dobu
stanovenou obecně závaznými právními předpisy bude zpracovávat osobní údaje Člena dozorčí
rady v rozsahu, v jakém byly Členem dozorčí rady Společnosti poskytnuty a Společností po dobu
výkonu funkce vytvořeny, a to pro účely personální, daňové, sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění a další účely podle zvláštních právních předpisů. Člen dozorčí rady
souhlasí, aby Společnost tyto údaje poskytovala třetím osobám jako zpracovatelům v rozsahu
nezbytně nutném pro dosažení výše uvedených účelů. Člen dozorčí rady je oprávněn požadovat
zpřístupnění svých osobních údajů zpracovávaných Společností a má právo požadovat jejich
opravu.
8.2 Člen dozorčí rady se zavazuje poskytnout Společnosti veškeré potřebné osobní údaje pro účely
stanovené v čl. 8.1 Smlouvy a oznámit jí bez zbytečného odkladu jakékoli jejich změny. Člen
dozorčí rady se zavazuje, že neposkytne Společnosti nesprávné nebo zavádějící údaje.
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TRVÁNÍ SMLOUVY

9.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady, tj. zejména do okamžiku:

9.2

9.1.1

řádného odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady příslušným orgánem
Společnosti; nebo

9.1.2

odstoupí-li Člen dozorčí rady z jeho funkce, pak do okamžiku, kdy v souladu se
stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy výkon funkce v případě
odstoupení z této funkce zaniká; nebo

9.1.3

skončení funkčního období Člena dozorčí rady tak, jak je uvedeno ve stanovách
Společnosti nebo v právních předpisech.

V případě, že Člen dozorčí rady bude opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady
Společnosti na nové funkční období a toto nové funkční období tak bezprostředně (tj. ke dni
skončení nebo ke dni následujícímu po dni skončení výkonu funkce) naváže na předchozí
4

funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena
dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, ledaže se
Smluvní strany dohodnou jinak.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
10.2 Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti
s ní, se řídi ZOK a občanským zákoníkem.
10.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž taková
dohoda musí být schválena příslušným orgánem Společnosti.
10.4 Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv
na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud některé ustanovení
je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným
ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.
10.5 Tato Smlouva je vyhotovená ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží
po jednom (1) vyhotovení.
10.6 Následující příloha je připojena k této Smlouvě a tvoří její nedílnou součást:
Příloha č. 1:

Odměna za výkon funkce Člena dozorčí rady.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:
V Praze dne:

V Praze dne:

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Člen dozorčí rady

_________________________
Jméno:
Funkce:

______________________
[DOPLNIT]

_________________________
Jméno:
Funkce:
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PŘÍLOHA Č. 1
ODMĚNA ZA VÝKON FUNCKE ČLENA DOZORČÍ RADY

1

Členu dozorčí rady náleží za výkon funkce Měsíční odměna, její konkrétní výše závisí na funkci
zastávané Členem dozorčí rady v dozorčí radě Společnosti v daném kalendářním měsíci a činí:
1.1 20.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce předsedy dozorčí rady Společnosti;
1.2 19.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Společnosti;
nebo
1.3 18.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

2

Pokud dojde ke změně funkce zastávané Členem dozorčí rady v dozorčí radě Společnosti
v průběhu kalendářního měsíce, náleží Členovi dozorčí rady za takový kalendářní měsíc Měsíční
odměna za tu zastávanou funkci v dozorčí radě Společnosti, pro kterou stanoví čl. 1 této Přílohy
č. 1 Smlouvy vyšší Měsíční odměnu.
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