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č|ón €k l
vznik akciové spol€číosti

l) Akciová společnost Ceské vinařské závody, a's. (dá|e jen společnost) byla založena jednorázově
Fondem náíodního majetku České republiky se sid|em v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dá|e jen
zakladatel),na který přešel majetek státního podniku Česlé Ýinaiské áVody ve smyslu s ll odst. 3
zák' č'. 92l|99l sb. o podmínkách převodu Dajetku státu na jiné osoby', jakožto jediným
7ákladatelenr na ákladě zakladatelské listiny (dále jen zakladatelská listina) učiněné ve fonně
notářského zápisu (obsahujicí roáodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení $ l72 odst.2' 3 a s 17l
odst. l ákona č. 5]3/l991 Sb.) ze dne l3. |2' 1993, kdy bylo rozhodnuto o schváleníjejích stanov a
jmenování členů představenslva a dozorči rady.

2) Společnost vznikla dne l. ledna l994 ápisem do obchodniho rejstříku.
]) společnostje založena na dobu neurčitou.

ČÉnck 2
obchodní Íirma r síd|o společnosti

l) obchodní firma společnosti mi: České vinařské ávody, a.s'
2) Udaj o ápisu v obchodním rejstříku: zapsána v obchodnim rejstříku vedeném

rejstříkovým soudem v Píaze, oddil B, vIožka 2]57
3) Sídlo společnosli|: Praha4'Nusle,Bělehradskáčp-?/l3' PsÓ l40 16
4)  IC :  60193182

Člán€k 3
Př€dmět podnikání spoIečnosti

a) výroba, obchod a služby neuvedené v pří|ohách I až 3 živnostenského ákona
b) hostinská činnost

článek 4
výš€ základního kapitálu spoIečnosti a způsob splácení akcií

l) Základní kapitál společnosti činí 32l.673.000,-Kč (slovy třistadvacetjedennrilionšestsetsedmdesát
třitisíce korun českých).

2) Ke dni vzniku společnosti zak|adatel splalil ]00% ákladního jmění společnosti' kteťé představuje
cena vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské |istině. ocenění tohoto
majetku je obsaŽeno ve schváleném privatiz'čnim projektu společnosli ceske vinařské ávody ,
státní podnik v sou|adu se ákonem č. 92l9l sb a nahrazuje vá|edem k ustanoveni $ 44 zÁkona č'
9219l Sb. ocenění nepeněŽitého vkladu zakladate|e na ákladě odbomého odhadu .

3) Upisují.li se akoie na zvýšení ákládniho kapitálu peněžiqimi vklady' je upisovatel povinen sp|atit
emisni kurs upsaných akcií na zvláštní účet u banky dlc přis|ušného ustanovení ákona č.5l3/l99l
Sb.' obchodni ákonik ve mění pozdějších předpisů (dálejen ''obchodní zákoník',)'

Článck 5
Počet á jmenovitá hodnota akcií, podoba a íorma akcii

l) Základní kapitál uvedený včlánku4jerozděIenna32l 673 akcie namajitele.
2) Jmenovitá hodnotajedné akcie činí l 000,. Kč.
3) Akcicjsou vydány v zaknihované podobě ajsou kótovaným účastnický|n cenným papirem.
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clánek 6
Počty |llasů spojenó s jednotlirými akciemi' způsob h|asování na vrlné hromadč

l) Hlasovací právoje spojeno s akcií. Každé akcii ojmenovité hodnotě l 000,. Kč přísluší jeden hlas'

Č|ón €k 7
org{ny spoIečíosti

or8ány společnosti j sou:
a) valná hromada.
b) Představenstvo.
c) Dozorčí rada.
d) Výbor pro audit.

Č|ánek 8
vá|ná hromada - ák|adní ustanovení

Valná hromadaje nejvyšším oÍ8ánem spo|ečnosti. Akcionářje oprávněn účastnit se va|né hromady'
hlasovat na ni' má pnávo poŽadovat a dostat na ní lysvět|ení á|ežitosií týkajíclch se společnosti,je.
li takové vysvětlení potřebné pro posouzenl předmětujednání valné hromady, a up|atňovat návrhy a
protinávrhy. Akcionář přítolr ý na valné hromadě má právo na vysvětlenl i ohledně áleŽitostí
týkajících se osob ovládaných spo|ečnosti'
lnformace obsažená ve vysvětlení musi být určilá a musí poskytovat dostatcčný obraz o skutečnosti.
Informace může být zce|a nebo zčtisti odmítnuta' jestliŽe z pečlivého podnikatelského uvážení
vyplývá, že by mohiojejí poskytnutí přivodit společnosti újmu nebojde o důvěnrou informaci podle
zvláštního právního předpisu anebo je přednětem obchodního tajemslví společnosti ncbo
utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu' zdajde o takovou informaci, rozhoduje
představenstvo. odmítne-li představenstvo z uvedených dúvodů informaci sdě|it' můŽe být
informace vyžadován4 jen pokud bude s jejím poskytnutim souh|asit dozorči rada. Jestliže
nesouhlasí s poskytnutím infonnace ani dozorčí rad4 rozhodne o tom, zda je společnost povinna
informaci poskytnout, soud na ákladě ža|oby akc;onáře. Tín nejsou dotčena ustanoveni zvláštních
právních předpisů na ochranu informací'
JestliŽe akcionář hod|á uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v
ozlámeni ojejím konání, nebo v připadě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský
ápis' j€ povinen doručit písemné zlění svého návrhu nebo protinávÍhu společnosti nejméně pět
pracovnich dnů přede dnem konání valné hromady' To neplatí'jdeJi o návrhy na vo|bu konkréhich
osob do orgánů spo]ečnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým
stanoviskem, pokud je to moŽné' nejméně tři dny před oznámeným dateÍn konání valné hromady
{viz článek 33 tčchto stanov}'
Akcionář má pÍávo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání va|né
hromady,ještě před uveřejněním omámeni o svolání vá|né hromady. Představenstvo uveřejni návrh'
který bude společnosti doÍučen nejpozději do 7 dnů před uveřejnčním oznámcni o svolání va|né
hromady' spolu s oznámení|n ojejim svolání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně pouŽije
Dředchozí odstevec 3).

Akcionář se zučastňlrje valné hromady osobně nebo v zastoupeni' Akcionář nemusi vykonat
h|asovaci práVa spojená se všemijeho akciemi stejným způsobem; to platí i projcho Znocněnce.

2)

J )

l )

t l

5)

4)
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P|ná moc pro zastupování na va|né hromadě musi být písemná a musí z ní vyp|ývat, zda byla udě|ena
pro zastoupení na jedné nebo na více va|ných hromadách v určitém období. Má se za to, ž€ osoba
zapsaná v evidenci investičních nástťo.iů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papiru jako
správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcil, je oprávněna zastupovat
akcionáře při Úkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na
va|né hromadě. Tato osoba se prokazuje Úpisem z evidence investičních nástrojů nebo Úpisem z
evidence zaknihovaných cenných papirú.
zástupce akcionáře na ákladě plné moci je povinen při příchodu na valnou hÍomadu odevzdat
osobě pověřené spo|ečností plnou moc obsahující náležitosti dle předchozího odstavce. Podpis
zastoupeného akcionáře na této plné modi musí být úředně ověřen. zástupce právnické osoby
odevzdá současně originál výpisu z obchodniho rejstřiku zastupované spo|ečnosti, ne staÍši než tři
měsíce nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude pří|ohou listiny přítomných
akcionářů na valné hromadě'
Jeli Znocněncem akcionáře člen orgánů společnosti, musí být současně s oznámením o konání
va|né hromady uveřejněna informace, že zmocněnec oznámil v dostateč|rém předstihu před konánim
va|né hromady zastupovanému akcionáři veškeré skutečnosti, které by moh|y mit pro akcionáře
význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střetjeho ájmů a ájmů zmocněnce'
Pro posouzení, zda přitomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodujicí \.ýpis
z evidence zaknihovaných cenných papírů k Íoáodnému dni' Rozhodným dnem k účasli na valné
hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno
nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zzknihovaných cenných papířů výpis
emise k rozhodnému dni.
Prokazování lotožnosti akcionářů a ástupců akcionářů problhá při prezenci na valné hromadě takto:
Akcionář - ryzická osoba se prokáže prukazem totožnosti' V případě zastupování předloží zástupce
akcionáře prukaz totožnosli a p|nou moc opalřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného
a|cionáře. z niŽ vyplývá rozsah zástupcova oprávnéní'
statutární or8án akcion|íře právnické osoby se pÍokáže průkazem totožnosti, originálem qipisu z
obchodního rejstříku ne staršim 6 měsíců nebojeho úředně ověř€nou kopii. Nenili osobně přitomen
statutámí orgán akcionář€' prokiŽe se zistupc€ navíc p|nou mocí opatřenou úředně ověřený|n
podpisem statutárního oÍgánu zastupovaného akcionáře' z niŽ vyp|ýyá rozsah zástupcova
oprávnění.výše rrvedené p|né moci, Úpisy z obchodniho rejstřiku a kopie Úpisu z obchodniho
rejstřiku akcionáři a ástupci akcionářů při prezenci odevzdaji.
Akcionář s€ účastní valné hromady na vlaslní náklady.
va|né hromady se ůčastni členové předslavenstva a dozorči rady.
Jest|iŽe je na pořadujednání valné hromady někt€Ú z bodů, ojehož roáodnutí qžáduje obchodní
zákoník pořizeni notářského ápisu, zajistí představenstvo na va|né hromadě přitomnost notáře'
o účasti dalších osob může rozhodnout představenstvo nebo člen představenstva pověřený
zahájením a řízením valné hromady do doby zvolení pFedsedy valné hromady, dále pak předseda
va|né hromady.
Tyto osoby však nehlasuji, nemohou poŽádovat \Tsvětl€ní ani uplatňoval návrhy.

7\

8)

e)

l 0 )
I  l )
12)

13)

Č|Ánck 9
ve|Íá brom'dá - svolávání

l) Valná hřomada se koná nejménějednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledniho dne
účetního období' svoláváji představenstvo, popřípadějeho člen' pokud se představenstvo najejím
svolání bez zbylečného odk|adu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo
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2\

3)

4)

s)

pokud představenstvo neni dlouhodobě schopno se usnášet, nestanovi.ti obchodní ákonikjinak

vyžadují.li to ájmy spo|ečnosti' svo|ává valnou hromadu dozorči mda společnosti a na va|né
hromadě navrhuje potřebná opatřeni'
Představenstvo svolá va|nou hÍomadu bez zbytečného odk|adu poté, co zjisti, že ce|ková zlráta
spo|ečnosti na ákladě jakéko|iv účetni ávěrky dosáhla takové výše, Že při jejím uhrazení z
disponibilnIcb zdrojů spo|ečnosti by neuhrazená ztráta dosáhla po|oviny ákladniho kapitálu nebo to
lze s ohledem na všechny oko|nosti př€dpok|ádat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do
úpadku, a navrhne valné hÍomadě zrušenl společnosti nebo přijetí jiného opatření, ncstanoví-li
zvláštní právní předpis něco jiného.
Nejméně 30 dní před konánim valné hromady zveřejňuje předslavenslvo oznámení o konáni va|né
hromady v obchodním věstníku a uveřejňuje na stránkách společnosti yww.cvz.!Z.
Jest|iž€ majite| akcií na majite|e Žřídi ve pÍospěch společnosti Zístavní právo a|espoň k jedné akcii
společnosti j ako j istotu na úhradu nákladů za zaslání oznámenl o konání va|né hromady a poádá o
za5í|ání oznámeni o konání valné hromady na adÍesu uvedenou v ádosti,je spo|cčnost povinna mu
na uvedenou adÍesu najeho nák|ad oznámení zasí|at.
oalámení o konáni valné hÍomady' nejde-|i o svo|ání na ákladě roáodnutí soudu' obsahuje
alespoň:
a) obchodní firmu a sídlo společnosti.
b) místo, datum a hodinu konání va|né hromady,
c) označenl, zda se svo|ává řádná, mimořádná nebo náhradní va|ná hÍomada'
d) pořad jednání va|né hromady,
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro h|asování na volné

hromadě,
0 je-|i na pořadu jednání valné hromady Žvýšení nebo sníŽení ákladního kapitálu, musí omámení

o konání valné hrcmady kromě výše uvedeného obsahovat i ná|ežitosti stanovené v !st. $ 202
odst.2)' 3) a 4) nebo 6 2|2 obchodního ákoníku,

8) jeJi na pořadu jednání valné hromady schválení řádné nebo mimořádné účetni ávěrky a
konso|idované účetní ávěrky a v ákonem stanovených případech i mezitímni účetní ávěÍky,
Íoáodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztÍáty! uvedoll se V oznámeni o konáni valné
hromady hlavní údaje účetni ávěrky' s uvedením doby a mísla, v němž je účetní ávěÍka k
nah|édnuli pro akcionáře společnosti,

h) jestliže má být na pořadu jednání valné hromady zněná stanov společnosti' musí oznámeni o
jejím konáni alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musl být
akcionářům k nah|édnutí v sidle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.
Akcionář má právo vyádat si zasláni kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na
tato práva musí být akcionáři upozoměni v oználrení o konání valné hromady'

Představenstvo svo|á mimořádnou va|nou hromadu poádají.Ii o její svolání akcionář nebo
akcionáři spoleěnosti, kteří mají akcie, jejichž souhmná jmenovitrí hodnota dosahuje alespoň 3%
ák|adního kapitá|u k projednáni navržených áležitoslÍ. Představenstvo za předpokladu, že je
kaŽdý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrh€m usnesení' svo|á mimořádnou valnou
hromadu tak' aby se konala nejpozději do 50 dnů ode dne' kdy mu došla ádost ojejí svo|ání. Lhůta
uvedená v odstavci 4 se zkacuje na 2l dnů. Př€dstavenstvo není oprávněno navÉený pořadjednání
měnit. Představenslvo j e oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které
poádaly o svolání mimořádné valné hromady
Na ádost akcionáře nebo akcionářů společnosti, kteří majÍ akcie, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota dosahuje a|espoň 3 % ákladního kapiLílu spo|ečnosti
a) předslavenstvo za předpokladu' že je každý z bodů návrhu dop|něn odůvodněni'n nebo návÍhem

usnesení aže.je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem' zářadí jimi určenou
áležitosl na pořad jednání va|né hromady; pokud ádost došla po uveřejnění oznámeni o jejím

7)

8 )
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2)

konání, uveřejni představenstvo doplnění pořadu jednání valné bromady ve lhůtě do deseti dnů
před rozhoďlým dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro
svolání valné hromady; j estliže takové uveřejnění není jiŽ možné, lze určenou áleŽitost na pořad
j ednání této valné hromady zařadit j en postupem podlc $ l 8 5 odst' 4 obchodniho ákoníku'

b) dozorči lada přezkoumá \"ýkon působnosti představenstva v áležitostech uťčených v Žádosti'
c) dozorčí rada uplatni právo na náhradu škody, k|eré má společnost vůči členovi představenslva,
d) představenstvo podá žalobu na splaceni emisního kursu akcií proti akcionářům. kteří isou v

prodlcni s jeho splacen ím nebo uplatní postup pod le 6 t 7 7 obchodniho ákoniku '
9) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnil datum jejího konáni na pozdější dobu. odvolfuí valné

hrornady ncbo změna data jejího konání musí být omámeny způsobem stanoveným zákonem a
stanovami pro svoláni valné hřomady, a to nejpoŽději jeden týden před omáméným datem je,jiho
konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, k1eří se dostavili podle původního
oznámení, účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svo]anou podle odstavce 7)
tohoto článku lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to
poádaji tam uvedeni akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržeIra
Ihůla podle odslavce 4) nebo pod1e odstavce 7) tohoto článku.

Clán €k 10
Yálná hÍomada - schopnost usnášeni a evidenc€ přítomných akcionářů

Valná hlonada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři maji akcie, jej;chŽ jmenovitá
hodnota přesahuje 30 % ákladního kapililu společnosti.
Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodni firmu nebo název a
sídlo právnické osoby nebo jrnéno a bydlišlě |yzické osoby' která je akcionářem, popřipadě jejího
zástupce' jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňuji k hlasování, popřipadě údaj o tom, že akcie
neopravňuje k hlasováni. Pokud společnost odmítne ápis určilé osoby do listiny přítomných
plovést, uvede tuto skulečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí' správnost listiny
přítomných po|vrzuji svými podpisy př€dseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.
Není.li valná hromada schopna se usnášet. svolá představenstvo náhradní valnou hromadu.
Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novýn ozlámením způsobem uvedeným v č1ánku
9, odstavec 4) s tím' Že lhů|a tam uvedená se zkacuje na patnáct dnů' oznlimení o konání nábradni
valié hromady musi být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne. na který by|a svolána původní
va1ná hromada' Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne'
Da kte|ý byla svolána původní valná hrornada. Náhradní valná hromada musí míl nezměněný pořad
jednáni a je schopna usnášení bez oh1edu na ustanovení odstavce l) tohoto článku. společnost
nemusi ZadJl o no\, l i  v} pi .  z el  idence zaknihur ar l) ch cennjch pdpírů. cvuk nab} \ ale1 akcie je
oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadějinak'
ZáleŽitosli, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady. lze rozhodnouí
jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnost;.

Č|áDek 11
Působnost válné hřomady

Do působnosti valné hromady náleŽi
a) rozhodování o změně s|anov' nejde-l; o zrněnu

představenstvem podle $ 210 obchodního ákoníku
jiných právních skulečností'

v důsledku a"ýšení ákladního kap;tálu
nebo o změnu, kc k1eré došlo na základč

b) rozhodování o zÚšení či sníženi ákladníbo kapitálu nebo o pověření představenstva pod1e $
2l0 obchodního ákoníku,obchodního ákoniku či o možnosti započteni peněŽité pohledávky
vůči společnosli proli pohledávce na splacení emisního kursu,
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c) rozhodnutí o \rydání dluhopisů podle $ 160 obchodního zákoníku,
d) volba a odvoláni členťl představenstva,
e) volba a odvoláni č]enů dozorčí rady, s Újimkou členů dozorči rady volených a odvolávaných

podle $ 200 obchodního ákoníku,
1) schváleni řádné nebo mimořádné účelní ávěrky a konsolidované účetní ávěrky a v ákonem

stanovených případech i mezhímní účetní závěrky, Íozhodnuti o rozdělení zisku nebo o úhradě
Žráty a stanovení tantiém'

g) rozhodování o odměňováni členů představenstva a dozorčí rady,
h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papirů společnosti podle zviáštníbo právního

předpis a o zrušenijejich Íegistrace,
;) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora' včetně uťčeni \"ýše

jeho odměny, schváleni návÍhu rozdělení likvidačního zůstatku'
j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednobo akcionáře nebo rozdčleni, popřipadě o Zněně

právni formy'
k) rozhodnutí o uzavřeni smlou\y' jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho

nájem' nebo rozhodnutí o uzavření takové sm]ouvy ovládanou osobou,
l) schválení ovládací smlou\T' smlouly o převodu zisku a smlouly o tichém společenství a jejich

zněn.
m) schválení roční zprály o podnikatelské činnosti společnosti a o stavujejiho majelku,
n) roáodnutí o přeměně akcii q/daných jako zaknihované na listinné cenné papíry a naopak a

rozhodnutí o štěpení akcií na více akcii o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do
jedné akcie'

o) schválení smluv o podmínkách výkonu funkce členů představenstv4 dozorčí rady a \"ýboru pro
audit, připadně schváleni j akýchkoliv j iných plnění společnosti vůči těmto osobám

p) řešení sporů mezi orgány společnosti,
q) rozhodnutí o odsouhlasení smluv specifikovaných v $ 196a obchodního ákoníku
ť) rozhodnl]tí o polvrzení volby člena orginu společnosti dle ustanovení $ 31a obcbodního

ákoníku,
s) projednáni a rozhodnuti o záleŽitostech navrŽených akcjonářem nebo akcionáři spo]ečnosti' kleři

mají akcie, jej ichž souhmná jmenoviá hodnota přesahuje 3 % zák]adního kapitálL!
t) rozhodnutí o podání návrhu na vyrcvnání nebo na nucené lTrovnáni ve smyslu ákona o

konkurzu a \yrovnání'
u) Íozhodnuíi o ásadách a pokynech projednání představenstva ve smyslu ustanovení $ 194, odst.

4 obchodního ákoníku,
v) rozhodnuti o dalších otázkách, které obchodní ákoník nebo slanovy společnosti zahrnuji do

působnosti valné hromady'
2) valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záleŽitosli, kteréji nesvěřuje ákon nebo stanovy.

clánek 12
Yslná hromada -j €dnání

1) Jednání valné hÍomady zahajLrje a do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu čIen
představenstva, který tím byl představenstvem pověřen; svolalali valnou hromadu dozorčí rada,
člen předslavenslva' kteÚ tím byl představenstvem pověřen, nebo člen dozorčí rady. který lím byl
dozorčí radou pověřen, nestanoví-]i obchodní ákoník jinak' Jestliže byl předseda valné hromady
jmenován soudem, řídí valnou hromadu od počátku.

2) VaIná hřomada vo]í předsedu, zapisovatele' dva ověřovatele ápisu a osoby pověřené sčitáním
hlasů. I'llasováni o této volbě se provádí o všech osobách najednou.
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3) JednánÍ valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hÍomady, kteď je opnívněn whlásitpřestávku v jednání. Nastaneli situace neřešená obecně ávaaými právními předpisy nebo
stanovami spo|ečnosti, roáodlje o dalším postupujednání valné hmmady jejl předseda.
Hlasování probíhá aklamací za současného použill hlasovacích lístků převzatých u pr€zence,
obsahujIcIch počet h|asů, pokud se va|ná hromada neusneslajinak'
Každé usnesenl nebo rozhodnutí o němž se na valné hromadě hlasuj€ jednoznačně formuluje člen
představenstva pověřený řlzením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, nebo člen dozorči
Íady' který 1ím byl dozorčí radou pověřen {viz č|án€k 12' odslavec l) těchto slanov}, dáIe pak
předseda va|né tuomady.

odvo|ání a volba členú představenstva či dozorči mdy se provádi tak, Že se hlasrrje o odvo|ání či
volbě každého člena samostatně'

o průběhujednání valné hromady se pořizuje ápis' zápis o valné hlomadě obsahuje:
a) obchodní firmu a sÍdlo soo|ečnosti
b) místo á dobu konání va|né hromady,
c) jméno předsedy valné hromady' zapisovate|e, ověřovatelů ápisu a osob pověřených sčítáním

hlasú'
d) popis projednáníjednotli\.ých bodů programu valné hromady,
e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasovánl,
f) obsah pfotestu akcionáře, člena představenstva nebo do2orčí rady týkajlcího se rozhodnutí va|né

hrom.dy, jestliže o to protestující poádá.
K ápisu se při|oží návrhy a prohlášenÍ, předloŽená na va|né hromadě k projednání a seznam
přítomných na valné hromadě.
MateÍiá|y, které jsou předloženy akcionářům v písemné podobě, se najednání nepředčítají a
předsedaj ící pouze upřesní' o kterém materiálu se hlasuie'

čulek 13
ve|ná břom'dr. íozhodování

Při uplatňování návrhů a protinávfhů souvisejících s pořadem jednání válné hÍomady se nejdříve
h|asuje o návrhu představenstva' Nenlli tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke kaŽdému
předloženému návrhu v pořadí, vjakém byly předloženy do té doby, nežje předkládaný návrh nebo
pÍotiíávÍh schválen.
vďkeÉ návrhy nebo protinávrhy přítomných akcionlířú musí bý podány do z.čátku h|asování o
bodu pořadu jednání, kteÍého se týkají, avšak mimo pÍotinávrhů k náÝfhům, jejichž obsah byl
uveden v oznámení o konání valné hromady' nebo v případě, že o roáodnutí valné hromady musí
být pořIzen notářsl(ý ápis. v tomto případě je akcionář povinen doručit pisemné zněnl svého
návrhu nebo protinávrhu spolďnosti nejméně p& pÍacovních dnů přede dnem konáíí valné
hromady. To neplatí,jde-lio návrhy na vo|bu kon-kÉtních osob do orgánů spo|ečnosli.
va|ná hromada Íoáoduje vě8inou hlasů přítomných akcionářů, ne\Táduje.li obchodní ákoník
nebo stanovy společnosti k přijetí určitého usnesení většinujinou.
Tyto stanovy nevyužívaji možnosti určit vyššI počet hlasů potřebných k přijetí usnesení nežjak to v
jednotlivých áleŽtostech stanoví obchodní ákoník.
o rozhodnutích' kde to tyžaduje obchodíí ákoník musí být pořízen notářský ápis. NoÍářský ápis
o roáodnuti o zněně stanov musí obsahovat též schválený text aněny stanov'

4)

5 )

ó)

1)

8)

e)

r)

2)

4)

č|ánek 14
Postavení r působnost předstlvenstva

l) Představenstvoje statulámím oÍgánem, kteÍý řídí činnost spo|ečnosti ajednájejimjménem.
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2)

3)

Představenstvo rozhoduje o všech áleŽitostech společnosti, pokud nejsou obchodnim ákonikem
nebo slanovami \,yhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí mdy.
Představenstvo se při své činnosti řídí obecně ávaznými právnimi předpisy, těmito slanovami a
usneseními valné hromady.

Představenstvu přísIuší zej ména:
a) zbezpečovat obchodní vedeni včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
b) vykonávatzaměstnavatelskápráva,
c) jmenovat Žaměstnance do vedoucích funkcí a odvo|ávatje z nich; určovatjim odměnu zajejich

činnost a sjednávat s nimi manďerské smlouvy,
d) svolávat valnou hromadu a oÍganizačněji zabezpečovat,
e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení

ea) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zprávaje vŽdy
součástí výroční zpráw zpracovávané podle zv|áštniho právniho předpisll,

eb) řádnou' mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě téŽ i mezitímní účetní ávěrku a
návrh na rozdě|ení zisku nebo úhradu áráty spo|ečnosti vzniklé v uplynulém účetním
období' případně návrh na úhradu neuhrazených arát minulých let,

f) vykonávat rozhodnutí valné hromady pokud je v souladu s právními předpisy a
stanovatr]i sDolečnosti.

g) roáodnout o zÚšení ákladního kapitálu dle ustanovení $ 2l0 obchodního ákoníku,
h) uzavírat smloÚvu' najejímŽ ákladě má společnost nabýt nebo zc izit majetek,

ha) nepřesahujeli hodnola nabývaného nebo zcizovaného maj€tku v průběhujednoho
účetního obdobíjednu tř€tinu v|astního kapitálu společnosti lyplývajícího z poslední
řádné účetní ávěÍky nebo z konso|idované účetní ávěrky, sestavuje.|i společnosl
konso|idovanou účetní ávěrku,

hb) přesahuje-|i hodnota nabývaného nebo zcizovaného 'najetku v průběhujednoho
účetniho obdobijednu třelinu vlastního kapitálu vyplývajíciho z pos|ední řádné účetní
ávěrky nebo z konso|idované účetní ávěrky' sestavuje.li spo|ečnost konso|idovanou
účelní ávěrku. K platnosti takové smlou\y se }yŽaduje souhlas dozorčÍ Íady. vyda|a.li
společnost registrované účastnické cenné papiry, vyžaduj€ se i souhIas valné hro

ch) Udělovat a odvolávat pÍokuru a stanovit podmínky dohody o výkonu funkce prokuristy a
odměnu prokuristoVi.
Dředkládat valné hřomadě ke schváIení návrh na auditoÍa
rozhodovat o pronájm€ch majetku spo|ečnosti s Úpovědni |hútou ne de|ší než dvanáct měsíců
a o pronájmech ná dobu určitou ne delší než pět le| při pronájrnech nad uved€né |hůty musí
souhlasit všichni členové představenstva, nesouhlasI-Ii všichni č|enové představenstva,
vyžaduje se souh|as dozorčI Íady' Poktrd dozorčí rada takoÚ souhlas neuděli, roáoduje o
pronájmu majetku společnosti va|ná hromada,

k) rozhodovat o poskytnutí ručení majetkem společnosti vyjma případů sp€cifikovaných v
ustanovení $ l96a obchodniho z.ikoníku.

Představenstvo je oprávněno pověřit zaměstnance spo|ečnosti určitou činnosti vnitřnim předpisem
nebo písemným pověřením' Pověřený zaměstnanec je timto společnoslí zmocněn ke všem právním
úkonům, k nimŽ při této činnosti obvykle dochází a k těmto úkonům tedyjiŽ neni nutný dalši
souhlas představenstva.

Č|án €k 15
s|ožení a funkčnÍ období představenstvá

PředstaveDstvo společnosti má 3 členy' Členem představenstva může být jen íyzická osoba, která
dosáhla věku 18 let' která je plně způsobilá k pn{vním úkonům' která je bezúhonná ve smys|u
z.ákona o Živnostenském podnikáni a u níž nenasta|a skutečnost' jež je překážlou provozování

r )
i )

5)
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2)

Živnosti pod|e ákona o živnostenském podnikání, nestanovi|i obchodni ákoníkjinak. osoba, která
uvedené podminky nesp|ňuje nebo na j€jíž straně je dána překíŽka výkonu funkce, se členem
představenstva nestane' i když o tom rozhodl příslušný orgán. Pfustaneli člen představenstva
splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce tímto ákonem nebo zvláštním právním předpisem,
jeho funkce tim zaniká. Tím nejsou dotč€na pnávatřetich osob nabylií v dobré víře'
Clenové představenstvajsou voleni a odvoláváni va|no! hromadou spo|ečnost;. Zvo|itje možné i
osobu nepřitomnou na va|né hÍomadě' pokud dala navrhovateli s|ib, že v případě zvoleni funkci
přijme'
Funkční období jednotliÚch členů pfudstavenstvaje 5 |et. opětovná volba člena představenstva j e
moŽná'
ČIen představenstva může ze své funkce odstoupi! plsemným prohlášenlm, doručeným
představenstvu. V takovém případě končí výkonjeho funkce dnem, kdyjeho odstoupení projednalo
nebo mě|o projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena
představenstva na nejbIiŽším zasedáni poté, co rezignaci obdrželo.
Představenstvo, jehoŽ poč€t členů zvo|ených valnou hromadou neklesl pod po|ovinu, můž€
jmenovat náhradni členy do přištího zasedání valné hromady.
C|enové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu'

Čhnek l6
svo|ávání a zasedáÍí představ€nstva

Předslav€nstvo zasedá nejménějednou zá tři měsice.
Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebojlm nebo představenstvem pověřený
čIen představenstva písemnou pozvánkou, v niž uvede místo, dalum, hodinu konání a pro8ram
zasedání. Pozvánka musi být odeslána, nerozhodneli představenstvo jinak' nejméně pět dnů před
jeho zasedáním. Představenstvo |ze svolat také usnesením z předchozího zasedánÍ' Pokud s tím
souhlasí všichni č|enové představenstva, lze zasedáni představ€nstva svolat i prostředky sdělovaci
techniky.
Předsedaje povinen svolat zsedáni představenstva vž/y, poádá-li o to někteÚ z členů
představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu.
Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle společnosti.
clenstvi v představenstvu je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkceje ávazkem osobní povahy.
Pfudslavenstvo múž€ podle své úvahy přizvat na zas€dání i jiné osoby. Jednání představenstva se
můŽe zúčastnit člen dozorčí rady,jestliže o to domÍč,l Íada požÁd^.
Zasedání představenstva řídí předseda' v připadějeho nepřítomnosti řídí zasedání
místopředsedapředstavenstva'
o prúběhu zAsedání představenstva a přijatých Íozhodnutich se pořizují ápisy podepsané předsedou
představenstva a zapisovatelem. zápis obdÍží čIenové představenstva, společnost k archivaci,
yýpis příslušné části osoby představenstvem určené k plnění úkolů.

3)

4)

5)

ó)

2)

3)

4 )

ó)

1)

8)

9) v ápisu zjedíání představenstva musí býtjmenovitě uvedeni členové př€dstavenstva, kteří
hlasovali proti jednotlivým usnesenim předslavenstva! nebo se zdÍže|i hlasovánl' Pokud není
prokááno něcojiného, platl, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

l0) o roáodnutí představenstva pod|e $ 2l0 odst' l, obchodního ákoníku, musí být pořizen notářský
Ápis.

l l) Náklady spojené se zasedáním i s další činností předslavenstva nese společnost.
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Č|ánek 17
Rozhodování Dředst.venstva

l) Představenstvoje způsobi|é se usnášet, je-li najeho zasedáni přÍtomna nadpo|oviční většinajeho

2) K Přijet í rozhodnutí ve všech áleŽiÍoslech pÍojednávaných na zasedání představenstva je
zapotřebí,aby pro ně hlasovala nadpo|oviční většina všech, nikoliv jen přítonmých členů
představenstva' V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajlcího. Tím není dotčeno
rozhodnutí pod|e článku | 4, odst.4), písmeno k) stanov spol€čnosti.

3) Při volbě a odvolávánÍ předsedy nebo místopředsedy př€dstavenstva neh|asuje ten č|en
představenstva, o němž se rozhoduje'
JestliŽe s tím souhlasí všichni členové představenstv4 může představenstvo učinit rozhodnutí i
mimo zasedáni. v takovém připadě se však k návrhu roáodnuti musÍ vyjádřit písemně všichni
členové předslavenstva a roáodnuti musí být přijatojednomys|ně.
Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musi být uvedeno v ápisu ze zasedání představenstva'

veškerou organizačni činnost spojenou s řozhodováním mimo zasedání představenstva zaj išťuje
předseda pfudslavenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředs€da předslavenstva.

čHnek |8
Píáva a povinnosti čl€nů představ€nstva

ČIenům představenstva přisluší za výkon jejich funkcí odměna a případně podíl na zisku. tantiéma.
odměnu itantiému schvaluje va|ná hmmada.
váah mezi spo|ečností a členem představenstva se řídl písemnou smlouvou o podmlnkácb \rykonu
funkce člena orgánu společnosti. smlouvu o podminkách výkonu firnkce člena or8ánu společnosti
včetně odměny a tantiému schva|uje valná hromada.

člÁ!ek l9
Jedníní a podepisování zr spo|ečnost

Činnost společnosti řídíajednájejImjménem představenstvo, kteréje statutámím orgánem. za
představenstvojedná navenekjménem spo|ečnosti předs€da samostatně nebo společně dva č|enové
oředstavenstva'

6)

2)

2\

J )

Podepisování za společnost se děje tak, Že k obchodní firmě připojl svůj podpis
představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.
Jménem společnosti j edná a podepisuje i prokurista v rozsahu prokury,jeli ve společnosti

předseda

zlizena,

r)
2)

Čbnek 20
Post.vení a působnost dozorčí rady

Dozorčí rada dohliŽi na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti
soo|€čnosti.
Členové dozorčí rady jsou opnivněni nahlížet do všech dok|ádů a áznamů týkajlcích se činnosti
společnosti a kontrolují, zda účetní ápisy jsou řádně vedeny v sou|adu se skuteěnost{ a zda
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4)

podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právnlmi předpisy, stanovami a pokyny
valné hromady.
Dozorčí Íada pfuzkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitíÍnní účetní

ávěÍku a návrh na Íozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předk|ádá své vyjádření valné hromadě'
Dozorčí rada přezkoumává zpÍái'rr představenstva o vztazích mezi pÍopojenými osobami.
DozoÉí rada posuzuje pronájmy majetku společnosti s \ýpovědnl lhůtou delší než dvanáct měsíců a
pronájmy na dobu určitou delši než pět let, nevyjádřlli souhlás s takovým pronájmem všichni
č|enové představenstva; pokud dozorčí rada neudčIí souh|as k tomuto pronájmu, rozhoduje o něm
va|ná hrcmada.
Domrčí Íada předkládá valné hromadě i představenstvu svá \ryjádření, doporuěení a návrhy' Pověři
svého č|ena řízením valné hromady do doby zvoleníjejlho předsedy a to tehdy, byla.li valná

hÍomada svolána domrčí radou a va|nou hromadu nezáhájil pověřený člen představenstva.
vyŽadují-li to ájmy společnosti, je dozorčí rada oprávněna poádovat, aby na pořadjednání valné
hromady svolávané představenstvem byly zařazeny áležitosti navržené dozorči radou. DozorčI rada
je však povinna pfudloŽil t€nto požadavek představenstvu v takovém předstihu, aby á|ežitosti
navrhované na pořad jedn.ín í moh|y bÍ součástí uveřejněného omámení o konání valné hromady'

vykonává činnost qýboru pro audit v případé. že není áizen

clánek 21
s|ožeíí' ustanovení r funkční období dozorčí rady

Dozorčí rada spo|ečnosti má tři členy. Členem dozorčí rady může být j€n ryzická osoba, která
dosáhla věku |8 |el kteÍá je plně způsobilá k pÍávním úkonům, která je bezúhonná ve smys|u
zákona o živnostenské|n podnikiní a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování
živnosti podle ákona o živnostenském podnikání. osob4 která uvedené podmínky nesp|ňuje nebo
na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane' i kdyŽ o tom
roáod| příslušný org.án. Přestaneli člen dozorčí rady splňovat podminky slanovené pro yýkon
funkce tlmto ákonem nebo zv|áštním pÍávním předpisem, jeho funkce tím zaniká' TÍm nejsou
dotč€na práva třetích osob nabyli v dobré víře.
všechny tři členy dozorčí rady vo|i va|ná hÍomada. v případě' že pďet změstnanců společnosti v
pracovn|m poměru na pracovní dobu přesahující polovinu ťýdenní pracovnÍ doby stanovené
zv|áštnim pnávním předpisem v první den účetního období' v němž se koná valná hromad4 která
volí členy dozorčí Íady, přesáhne 50 zaměstnanců, budou v souladu s aktuálním zněnim textu ust' $
200 odst. l) z č. 513/1991 sb. obchodního ákoníku vo|eni valnou hromadou dva členové dozorčí
rady a jeden člen dozorčí rady zaměstnanci' Členové dozorčí rady volení valnou hromadou jsou
valnou hromadou i odvoláváni'
Č|en dozorčí rady nesmi být ároveň č|enem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou
podIe ápisu vobchodnín rejstříkujednatjrnénem společnosti.
Funkčni období členů dozorčí Íady je 5 let. opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
ČIen dozorčí mdy může odstoupit z funkce plsemným prohlášením doručeným dozorčí radě' v
takovém případě končI Yýkon jeho funkce dnem kdy jeho odstoupenÍ projednala nebo měla
projednat dozorčí rada' Pokud odstoupí ze své Íunkce ě|en dozorčí rady vo|ený zaměstnanci, zvoli
nového člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu zaměstnanci spo|ečnosti. Člen dozorčí rady
zvolený zaměstnanci může býl záměstnanci odvolán'
vo|ebnl řád pro volbu a odvo|áni členů domrčí rady zaměstnanci připraví a schva|uje
představenstvo společnosti v součinnosti s odborovou organizací, popřípadě radou zaměstnanců.
Nentlijich' volební řád připr.ví a schválí představenstvo v součinnosti se zaměstnanci' kteří splňují
podmínku pod|e obchodního ákoniku.

ó)

1)

8)

4)

2')

l )

6)
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7) Dozorčí rada, jejíž pďet členů zvo|ených valnou hromadou neklesl pod polovinu, múže jmenovat
náhradniho čIena do přištiho zasedáni valné hromady.

8) c|enové dozorčI rady vo|ísvého předsedu'

l )
2 )

3 )
4)

l )

2)

3)
4)

c|Ánek22
svo|ávóní r z{Šedánl domrč| rady

DozorčI Íada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka.
Zasedáni dozorči rady svolává jejl předseda nebo jim pověřený člen dozorčí rady plsemnou
pozvánkou' v n|ž uYede místo' datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí bÍ
doručena' neÍozhodneJi dozorčí rada jinak' nEméně |0 dní předjejím zasedáním' Dozorčí radu lze
svo|at také usn€sením z pfudchoáho zasedání' Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí Íady,
l'zr její zasedání svolat prostředky sdě|ovací techniky.
cinnost dozorčí Íady řídí její předseda.
Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vŽdy, poádáli o to někteÚ z č|€nů dozorčí Íady
nebo představenstvo, pokud současně bude uveden na|éhaÚ dúvodjejího svo|áni.

5) zasedánl dozorčí rady se koná obvykle v sídle spol€čnosti.
6) clenstvl v dozorči radě je nezastupitelné. Závazek k \rykonu funkceje ávazkem osobní povahy'
7) DozorčÍ rada může podle své úvahy přizvat na zasedání ijiné osoby'
8) o průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesenlch se pořizuje zápis, kteď podepisuje dozorčí

radou uÍčený zapisovatel a předseda dozorčí Íady. v ápise se uvedou istanoviska menšiny členů,
jest|iž€ tito o to požádají a vždy se uvede odchylný n|í"-or členů dozorčí rady zvolených
změstnanci. zápis obdÍží členové dozorčí rady a společnost k archivaci.

9) Nák|ady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí mdy nese společnost.

Čuíek 23
Rozhodováni dozorčí r'dy

Dozorčl radaje způsobi|á roáodovat,jeli na zasedáni přítomna osobně nadpoloviční většinajejích
č|enů.
K přijetí rozhodnutl ve všech ziležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebi, aby pro ně
hlasovala nadpolovični většina všech' niko|ivjen přítomných č|enů dozorčí rady'
Při vo|bě a odvolánl předsedy dotčená osoba nehlasule.
Jestliže s tím souhlasÍ všichni členové dozorčí rady' může dozorči rada učinit rozhodnutí i mimo
zasedání. v takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové
dozorčí rady a rozhodnutí musí být přij ato jednoÍnys |íě.
Rozhodnlti učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání domrčí rady.
veškerou organizační činnost spojenou s roáodovánÍm mimo zsedání dozoÍčí rady zajišt'llje
předseda dozorčI Íady.

Čhnek24
Přáv4 a poviííosti č|Ónů dozoÍčí rady

Členové dozoÍči rady se účastní va|né hromady spol€čnosti ajsou povinni seznámit valnou hromadu
s výs|edky své kontrolnl činnosti.
Dozorčí ťada rozhoduje o udělerí souhlasu s poskytnutim informace akcionáři podle $ l80
obchodního zákoníku
Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkcí od|něna a přIpadně podll na zisku . tantiéma.
odměnu i tantiému schvaluje va|ná hromada

5)
ó)

r)

2)

r)
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4) Vztah mezi společností a členem dozorčí rady se řidí písemnou smlouvou o podmínkách výkonu
funkce člena orgánu společnosti. smlouvu o podmínkách Úkonu funkce člena oÍgánu společnosti
včelně odměnv a tantié|nu schvaluie valná hÍomada.

Č|án€k 24a
výbor pro audit

l) společnost zřizuje výbor pro audit a to s účinnostl od jmenování všech jeho členú. Jeho funkční
období je pěti|eté.
Výbor pro audit má tři členy' nejméně jeden člen ÚboÍu musí být neávislý na spo|ečnosli a musí
mít n€jméně tří|eté prakt'cké zkušenosti v ob|asti účetnictví nebo povinného auditu.
Není.li zřízen uiboÍ pro alrdit' q'konává činnost tohoto Úboru dozorčí rada.
Výbor p.o audit zejména
a) volí ze svého středu Dředsedu
b) s|eduje postup sestavování individuální účetní závěrky a konsolidované účetní ávěrky,
c) hodnotí účinnost vnitřní kont.oly společnosti, vnitřního auditu a případně systéÍn! řizení řizik,
d) s|eduje pÍoces povinného auditu individuální účetní ávěrky a konsolidované ávěrkJ,
c) posuzuje neávis|ost statutimího auditora a auditorské spo|ečnosti a zejména poskytováni

2)

3)

dop|ňkoÚch sluŽeb společnosti'
f.) dopo.učuje auditoÍa individuální a konsolidované účetní ávěÍky

5) Pro svolávání, zasedánl a rozhodování výboru pro audit plalí Lrstanovení stanov schválená pro
dozoÍčí radu.

6) Není.|i zřízen výbor pÍo audit, zveřejní spo|cčnost způsobem umoŽňujícím dálkový přIstup, který
oÍgán p|ní funkce yýboru pro audit a ktere osobyjsoujeho člcny.

čláíek 25
Účetní obdobi. vedení účetnictví

t) Účemim obdobim společnosti je kalendářní rok, nestanovi.li ákon v konkrétním připadě jinak'

2) Společnost je povinna zjišťovat řádné vedení účetní evidence v souladu s obecné závazr,ýmj
předpisy.

3) Po skončení účetniho období sestavuje společnost účelní ávěrku podle obecně ávazných předpisů'
4) Rádná, mimořádná' konsolidovaná a mezilimní účetní ávěrka musí být sestavena způsobem

odpovídajicím obecně ávamým právnim předpisům a účetním předpisům tak, aby ve všech
významných oh|edech věrně zobrazovala maje|ek, zavazky, vlastni kapitál společnosti a Úsledek
hospodaření.

Článek 26
způsob rozdělení ásku . úhrady ztÍáty spo|ečnosti

l) o ÍozděIení zisku nebo způsobu úhrady aráty rozhoduje va|ná hromada. K návrhu představenstva
předkládá valné hromadě své vy.jádření dozorčí rada. o ÍozděIení zisku lze rozhodnout jen jsou-li
dány podmínky stanovené ákonem. Při rozděIování zisku se nejprve doplní rezervní íond podle
č|ánku 27. odstávec 1) těchto stanov.

2) společnost není oprávněna rozdělit zisk nebojiné vlastní zdroje mezi akcionáře,je.Ii vlastní kapitáI
zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní ávěrky nebo by v důsledku rozdě|eni zisku byl nixí než
ákladní kapitál spo|ečnosli, z\"ýšený o
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l )

a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií' pokud byly upsány akcie společnosti na a"ýšení základniho
kapitálu a zvýšený ákladni kapitáL nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní ávěrky
zápsán v obchodním řejstříku. a

b) tu část rezeÍvního fondu nebo ty rezeÍvni fondy, které podle ákona a stanov nesmi společnost
DouŽít k Dlnění akcionářům'

Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) můŽe stanovit valná hromada ze
zisku schváIeného k rozdělení.
valná hromada můŽe rozhodnout i tak, že zisk, nebo .jeho čásr rozděli akcionářům ve Íbrmě
dividendy nebo že zisk nebojeho část zůstane zatim nerozdělen. Takto nerozdě]ený zisk lze rozdělit
rozhodnutím další valné hromady'
Shořa uvedeným není ryloučeno, aby valná hromada roáodla, že zisk nebo jeho část použije na
zvýšení ákladního kapitállt společnosti' Předpokladem z\"ýšení základního kapiláu je, Že účetní
závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena zúdajů zjištěných nejpozději ke dni, od
něhož v den rozhodnu|í valné hromady o zvýšení ákladního kapitálu neuplynulo více než šest
měsíců' Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní ávěrky zjistila sniŽení vlastních
zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této
mezitímní účetni ávěrky.
Případná ztráta vmiklá při hospodďení společnosti bude kryta předevšim z,jejiho rezervního fondu'
jeli to moŽné. valná hromada může však Íozhodnout téŽ o úhradě ztráty:
a) sníženim ákladniho kapitálu společnosti,
b) přeúčtováním áráty na účet neuhrazené ztráty minulých let'
c) z nerozdčleného zisku uplynulých let'

Č|ánek 21
Rezervní fond

Společnost je povinna Vytvořit rezervní fond z čistébo zisku vykázanét}o v řádné účetní závěrce za
rok, v němŽ poprvé čistý zisk \ytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku' avšak ne vice neŽ l0 o/o z
hodnoty ákladního kapilálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku, až do
dosaženi \.ýše rezervního fondu 20 % základního kapitáIu' To neplatí, jestliže rezervni fond již
spoleěnost vytvořila příplatky nad cmisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervni fond do Úše 20 %
zikladního kapjtálu lze použít pouze k úhradě ztťáty'
o pouŽití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti'
vyk|áž€Ji společnost vlashi akcie nebo zatímní listy v Íozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní
rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštni rezervní fond zruší nebo sníží' pokud vlastni akcie nebo
zatímni listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na sniženi základního kapitálu' Jiným způsobem
tento rezervní fond využíl nelze.
VykážeJi společnost akcie, zatimni listy nebo obchodní podíly ovládajicí osoby v rozvaze v

aktivcch' musí lrytvořit zvláštní Íezervní fond vc stejné \"ýši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo
sníží, pokud akcie, zarímni Iisty nebo obchodní podily ovládajíci osoby zcela nebo zčásli zcizí nebo
pokud přestane být tato osoba ve vztahu ke společnosti ovládajici osobou' Jiným způsobem tento
ťezervni iond využit nelze.

clánek 28
Dividendy

Akcionář má pÍávo na podil na zisku společnosti (dividendu), kteÚ valná bromada podle
hospodářského Úsledku schválila k rozděleni' Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty
jeho akcií k,jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů' společnost nesmí vyplácet álohy na podíly

s)

4)

r)

r)

2\
3 )
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2)

3)

2)

Nestanovi|i usnesení va|né hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je dividenda společností
qp|ácena na náklady a n€bezpeči akcionáře přednostně najim určený účet u banky' jinak najeho
adrese, vedené v evidenci zaknihovaných cenných paplrů ve Středisku cenných papírů'
Představenstvo j e povinno oznámit roáodný den, den výplaty dividendy, mÍsto a způsobjejí Úplaty
způsobem uřčeným ákonem a těmito stanovami pÍo svolání va|né hromady'

Čunek 29
Právidla postupu při zvyšování ákladního kapitá|u

o zvýšení ákladního kapitálu roáoduje valná hromada (tim není dotčeno
obchodního zákoníku) a to:
a) upsáním nových akcií, a to za podmínek a při dodržení postupu d|e {i 203

ustanovení $ 2l0

206 obchodního

3)

5)

ó)

ákoníku'
b) z vlastních zdrojů spo|ečnosti' za podmínek a při postupu dle $ 208 a s 209 obchodního

ákoníku
c) jako podmlněné z\ýšení ák|adniho kapitálu za podmínek a postupu stanovených v $ 2o7

obchodnlho ákoníku je.li přijato valnou hromadou současně usn€sení o vydání vyměnitelných
nebo prioritnich dIuhopisů,

d) jako kombinované zýýšenl ákladniho kapitálu za podmínek a postupu stanovených v $ 2o9a
obchodního ákoníku

Usnesením va|né hromady lze pověřit představenstvo, aby Žá podmín€k stanovených obchodním
ákoníkem a stanovami roáodlo o zvýšení ákladniho kapitá|u upisováním akcii nebo z vlastních
zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného ásku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní .\.ýše
ákladnlho kapitálu, a to za podmínek stanovených $ 2l0 obchodního ákonÍku.
Na všechna usnesení valné hlomady o zvýšení ákladního kapitá|u a postup při jeho zvýšení se
použij í ustanovení s 202 az $ 2l0 obchodniho ákoníku
Při zvyšování zák|adního kapitáIu se postupuje pod|e těchlo pravidel:
a) o zvýšení ákladního kapitálu roáoduje na návrh představenslva valná hromada nebo na zíkladě

pověření valnou hromadou představenstvo,
b) v oznámení o svolání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených v $ |84 odst.5

obchodniho ákoníku i ná|ežitosti obsažené v $ 202 odst.2 aŽ4 obchodniho Zákoníku'
c) do 30 dnů od usnesení va|né hromady podá představenstvo návrh najeho ápis do obchodního

re,jstříku,
d) usnesení o ápisu uveřejní př€dstavenstvo způsobem uvedeným v článku 35 těchto sEnov' a to

bez zbytečného odk|adu p'o jeho ápisu do obchodního r€jsřiku'
e) usnesení valné hromady o zvýšení ák|adniho kapitálu vykonává představenstvo samo nebo

smluvně zajistíjeho provedení prostřednictvim třetí osoby,
f) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcii ve lhůtě stanovené valnou

hromadou zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve yýši 20o/. p.^, zA kažtý den prodleni,
g) představenstvo navrhne ápis nové.\.ýše ákladního kapilá|u do obchodního rejstřiku'
h) účinky zvýšení ákladního kapitálu nastávají ode dne ápisu nové výše ákladního kapitálu do

obchodního rejstříku.
Upisovate| je povinen sp|atit emisní kurz akcii ve |hůtě stanovené roáodnutím va|né hromady,
jinak v plné Úši ve lhůtě pro upisování akciI'jinakje úpis neúčinný'
Jestliže upisovate| nesplatÍ emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej
př€dstavenstvo, aby ji splatil do 60 dnů od doručení výzvy. Po mamém uplynutí této lhůty vyloučÍ
představenstvo upisovatele a \yzve jej, aby vřáti| zatímní |ist v přiměřené lhůtě, kterou mu určí.
Pokud vyloučený upisovate| v uÍčené lhůtě zatímní |ist nevráti, prohlásí představenstvo zatímní |ist
za nep]'aÍný, přičemž toto Íoáodnutí uveřejní způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání
valné hromady' Pisemné oznámenl o tom zašle upisovateli'
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Pravid|a postupu při 3nižování ák|edííbo krpitá|u

2)

3)

4)

r)

2)

t )

Č|ón€k 30
Pravid|a postupu při 3nižování ák|edííbo krpitá|u

Roáoduje.li valná hromada o sníž€ni ák|adniho kapitá|u spolďnosti, nesmí ák|adní kapitál snižit
pod minimální hranici stanovenou obecně ávaznými předpisy a nesmí dojít snížcíím ákladního
kapitá|u ke áoršení dobytnosti pohledávek věřitelů' snížení ákladniho kapitálu se řídí
ustanoveními $ 2l l - 216b obchodniho ákoniku,
sníŽení zíkladního kapiláIu může být
a) efektivní -- vjeho důsledku se uvolňujl prostředky , které lze vyplatit akcionářům ( $ |79 odst.
2a) při respektování ustanovení š 216 odst.4 obch' ákoníku
b) deklaratomi. kdy se měníjeD Íozsah účelově váz2ných hodnot v čistém obchodnimjmění
sniŽení ákladniho kapitálu se připouští:
a) snížením jmenovité hodnoty akciI a zatlmnlch listů,
b) vzetím akcií z oběhu na zíkladě návrhu; stanoly nepřipouštějí sniŽenl ákladního kapitá|u vzetll!

akcií z oběhu na zíkladě losovánl'
c) upuštěním od \,f'dání akcii.
Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravid€l :
a) o sníŽení zikladniho kápitá|u roáoduje valná hromada v souladu s ust. $ 186 odst. 2 obch.

ákoníku dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářu
b) v oanámení o konáni valné hromady se uvedou kÍomě náležitostí obsažených v $ |84 odst.5'

obchodního ákoníku i náležitosti obsaŽené v $ 2| | odst. l
c) Návrh na ápis usnes€ní valné hromady o snížení ákladního kapililu podává představenstvo do

30 dnů od usnesení valné hromady v sou|adu s ust. $ 2l l odst. 4 obch. ákoníku.
d) Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti roáodnutí va|né hromady o

snífuní ákladního kapitálu vůči třetim osobám omámit rozsah sniž€ní ák|adního kapitá|u
alámým věřit€lům, kteÍým vmikly poh|edávky vúči společnosti přede dnem, v němž se toto
rozhodnutí stalo účinným vůči tř€tím osobám s výzvou, aby přih|ásili své pohledávky podle
odstavce s 215 odst' 3 obchodnlho ákoníku

e) Rozhodnutí valné hromady o snlženl ákladnlho kapitálu poj€ho ápisu do obchodního rejstříku
zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidennim odstupem a s výzvou
pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle s 2l5 odstavce 3 obchodního ákoníku.

Č|ónek 31
Postup při dop|ňování a změíě stanov

Ke změně stanov docháá roáodnutím va|né hromady o zÍněně stanov, jiným roáodnutím valné
hromady nebo jinou pri{vní skutečností. PřijmeJi valná hÍomada rozhodnutí, jehož dús|edkem je
aŤtěna obsahu stanov, toto rozhodnuti nahÍazuje roáodnutí o zÍněně stanov' Jest|iŽe z roáodnutí
valné hromady neplyne, zda' popřípadějakým způsobem se stanoly mění, roáodne o změně stanov
představensfuo v souladu s rozhodnutlm va|né hromady.
Je-|i na progÍamu valné hromady schvá|enl zÍněny stanov, musí omámení o konání valné hromady:
a) charakterizovat podstatu navrhovaných změn,
b) obsahovat upozomění pro akcionář€, žejsou oprávněni nahlédnout v síd|e spo|ečnosti do návrhu

změn slanov, nebo si na svoje náklady a nebezpečí \Tádat zaslání návrhu stanov.
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3) Ve lhůtě pro oznámení valné hromady musí být akcionářům v sídle společnosti k dispozici úplný
návrh zněn stanov k nahlédnuli' společnost je povinna na ádost akcionáře na jeho náklady a
nebezpečí zaslat tomuto akcionáři návrh znění stanov.
o rozhodnuíi o změně stanov je pořizován notářský ápis. Notářský ápis o rozhodnutí o změně
stanov musí obsabovat též schválený text zÍněny stanov.
Jestliže akcionář hodlá uplahit na valné hromadě plotinávrhy k návrhům' jejichž obsah je uveden v
oznámení ojejím konání, nebo v případě, Že o rozhodnutí valné hromady musi býl pořízen notářský
zápis, je povinen doručit pisenrné zněni svého náVrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět
pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplati,jdeli o návrhy na volbu konkétnich
osob do orgánů společnosti' Představenstvo je povinno uveřejnit jeho ptotinávřh se sÚm
stanoviskem, pokud je to možné, nejméÍiě tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
Dojdeli ke zÍněně stanov a to nejenom rozhodnutím valné hromady, ale na základě j akékoliv právní
skutečnosti,je představenstvo povinno \ryhotovit bez zbytečného odkladu úplné mění stanov'
Představenstvo j e povinno bezzbytečného odk]adu uložit zněny stanov' stejnějako úplne zneni
stanov do sbírky listin obchodniho rejstříku'
Rozhodujeli společnost o zvýšení nebo snížení ákladního kapitálu, o štěpení akcii či o spojeni vIce
akcií do jedné akcie, o změně ťormy nebo druhu akcii anebo o omezení převoditelnosti akcií na
jméno nebo o její změně. nabýVá změna stanov účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do
obchodního rejstříku. ostatní změny slanov, o nichž rozhoduje valná hromada' nabýva,jí účinnosli
okamžikem rozhodnutí valné hromady, neplyneJi z rozhodnulí valné hromady, že nabývají
účinnostipozději.

Č|ánek 32
Zrušeni a ánik soo|ečnosti

Společnost můž€ být zrušena na ákladě|
a) roáodnutí valné hromady o zrušení společnosti ajejí přeměně,
b) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací'
c) ťozhodnutím soudu o zrušení společnosti nebo o neplatnosti společnosti'
d) prohlášením konkurzu na majetek společnosti nebo zámítnutím návřhu na prohlášeni konkuÍz
pro nedostatek majetku.
Způsob provedeni likvidace společnosti při jejím aušení se řídí obecně ávaa1ými předpisy. o
způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná bromada. Likvidační zůstatek bude
rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícim splacené j menovité hodnotě j ej ich akcii.
Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada' Není-li ]ikvidátor jmenován bez zbytečného
odkladu, jmenuje ho soud.
Kvalifikované menšině akcionářů dle $ l8l odst' l obchodního zákoníku nepřísluši poádat s
uvedením důvodů soud, aby odvolal likvidátorajmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jinou

společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

4)

s)

6)

'/\

3)

r)

2)

2)

r)

5)

clánek33
o/namování

Skutečnosti stanovené obecně ávaznými právními předpisy a těmito
společnost způsobem stanoveným pro tyto skutečnosti.
omlimení o konání valné hromady zveřejňuje představenstvo omámeni o
v obchodním věstniku a uveřejňuje na stránkách společnosti \!ww.cvz'cz.

stanovami uveřejňuje

konáni valné hromady
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3) Není.li možné zveřejnit protinávÍh akcionáře se stanoviskem představenstva způsobem stanoveným
pro uveřejnění omámení o konání valné hromady, zveřejní se na intemetové stnínc€ společnosti na
adrese www.cvzcz a současně bude k disDoici v sld|e sDo|ečnosti.

l )

Člínek34
výk|rdová ustrnovení

v případě' že se některé ustanovení stanov' a!' už váIedem k platnému právnimu řádrr v České
repub|ice, nebo vá|edem k jeho zrněnám ukáže neplahým, neúčinným nebo spomým, anebo
některé ustanovení chybí, zústávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namlsto
dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení přÍslušného obecně ávazného právnlho předpisu,
které je svou povahou a účelem nejbliŽší zamýšlenému účelu stanov' nebo není-li takového
ustanovení pávnlho předpisu, způsob řešení, jenžje v obchodním styku obvyklé.
Problematika, která není upravena těmito stanovami se řídí obecně ávaznými právními předpisy.

ČláÍek35
Právní poměry spo|ečnosti á řešení Šporů

Činnost společnosti se v plném rozsahu Hdí obecně ávamými právními pfudpisy české repub|iky.
Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a č|eny jejích orgánů, budou
řešeny smímou cestou.
Nepodaří.li se vyřešit takoť spor smímě, bude kjeho projednání a roáodnutí příslušný český
soud a to _ nevylučujl|i to ustanovení obecně ávazných pnávnfch předpisů - pod|e sídla
spo|ečnosti'

2\

r)
2)

3)

Čknek36

Tyto stanovy jsou v úplne. ^ent u" 
"neni 

ollilllilifJ,l,iň *,""" n. madou É dne 27,6,20|1 a
nabývajÍ p|ahosli a úČinnosti dneÍn schvá|ení'

v Bmě dne 27' června 20l l

Il t
^JLl-Wk

předseda představenstva mÍstopředseda představenstva

/ Í
./L(,//r,aL<-,,,-!

lng. JiřI Němec
čl€n představenstva

strana 19


