
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

TST servis a.s. 
 

 ------------------------------------------------- ČLÁNEK I.-------------------------------------------------  

 ------------------------- Obchodní firma, sídlo společnosti a právní forma -------------------------  

 

1. Obchodní firma společnosti zní: TST servis a.s. (dále jen „společnost“).  --------------------- 

 

2. Sídlo společnosti: Praha. ------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Právní forma společnosti: akciová společnost. ----------------------------------------------------  

 

 ------------------------------------------------ ČLÁNEK II. ------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- Doba trvání společnosti -----------------------------------------   

 

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou. ----------------------------------------------------  

 

 ------------------------------------------------ ČLÁNEK III. -----------------------------------------------  

 ------------------------------------- Předmět podnikání společnosti ------------------------------------  

 

1. Předmětem podnikání společnosti je: --------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 ------------------------------------------------ ČLÁNEK IV. -----------------------------------------------  

 ----------------------- Výše základního kapitálu a podmínky splácení akcií -----------------------  

 

1. Základní kapitál společnosti činí 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů korun 

českých) a je rozvržen na 1.300 kusů kmenových akcí, každou o jmenovité hodnotě 

10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie jsou v zaknihované podobě a zní 

na jméno. Evidence zaknihovaných akcií je vedena Centrálním depozitářem cenných 

papírů, a.s. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2. Emisní kurz akcií byl zcela splacen všemi zakladateli společnosti při jejím založení. -----  

 

 ------------------------------------------------ ČLÁNEK V. ------------------------------------------------  

 ----------------------------------- Seznam akcionářů a převod akcií -----------------------------------  

 

1. Představenstvo vede seznam akcionářů, který má tyto náležitosti: --------------------------- 

 

- označení druhu akcií a její jmenovitá hodnota, ---------------------------------------------  

- jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, ------------------------------------------------------    

- číslo bankovního účtu, --------------------------------------------------------------------------  



- změny zapisovaných údajů.--------------------------------------------------------------------  

 

2. Převoditelnost akcií společnosti není omezena. ------------------------------------------------- 

 

3. K převodu akcie dochází okamžikem změny zápisu v evidenci zaknihovaných akcií. ----  

 

4. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje prokázání změny 

osoby vlastníka akcie výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů. -----------------  

 

5. Akcie na jméno může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé se musí 

dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit 

společného zmocněnce, kterému za tímto účelem vystaví písemnou plnou moc s úředně 

ověřenými podpisy. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------------------------------------------ ČLÁNEK VI. -----------------------------------------------  

 -------------------------------------------- Orgány společnosti --------------------------------------------  

 

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

 

- valná hromada; ----------------------------------------------------------------------------------  

- představenstvo; ----------------------------------------------------------------------------------  

- dozorčí rada. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ----------------------------------------------- ČLÁNEK VII. -----------------------------------------------  

 -----------------------------------------------Valná hromada ----------------------------------------------  

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady 

osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný 

akcionář“). ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 

2. Do působnosti valné hromady náleží: ----------------------------------------------------------------  

 

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

kapitálu pověřeným představenstvem nebo změnu, ke které došlo na základě jiných 

právních skutečností, ---------------------------------------------------------------------------  

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo 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, ------------------------------------------------------  

f) volba a odvolání člena dozorčí rady, ---------------------------------------------------------  



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

její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, ---------------  

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

stanovení tantiém, -------------------------------------------------------------------------------  

i) 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, ----------------------------------  

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, ------------------------------------------------  

k) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, --------------------  

l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----------------------------------------  

m) 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, schválení pachtu závodu společnosti 

nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ----------------------------------  

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

zrušení, --------------------------------------------------------------------------------------------  

o) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----------------------  

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

změně právní formy, ----------------------------------------------------------------------------  

q) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromad. ----  

 

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti 

nesvěřuje zákon nebo stanovy. ---------------------------------------------------------------------  

 

3. Valná hromada společnosti se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti (6) měsíců 

od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo. Valnou hromadu je také 

oprávněn svolat jeden člen představenstva, pokud se představenstvo na jejím svolání 

bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat 

anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. Valnou hromadu je 

oprávněna svolat za podmínek stanovených zákonem nebo těmito stanovami také 

dozorčí rada nebo akcionáři na základě rozhodnutí soudu. ------------------------------------  

 

4. Svolavatel valné hromady je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na 

internetových stránkách společnosti a současně ji zaslat akcionářům vlastnícím akcie na 

jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před datem 

konání valné hromady. -------------------------------------------------------------------------------  

 

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -------------------------------------------  

 

- obchodní firmu a sídlo společnosti, ----------------------------------------------------------  

- místo, datum a hodinu konání valné hromady, ---------------------------------------------  

- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, --------------------------  



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

společnosti, ---------------------------------------------------------------------------------------  

- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, ----------------------------------------  

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

korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než patnáct (15) dnů; pro začátek 

jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, ---------------------------------------  

- je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být k 

pozvánce na valnou hromadu přiloženo upozornění, že akcionáři jsou oprávněni 

v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu zdarma 

nahlédnout do návrhu změny stanov. --------------------------------------------------------  

 

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

uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o nich musí být pořízen 

notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu (protinávrhu) 

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

jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je pak 

povinno oznámit akcionářům znění protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li 

by oznámení doručeno méně než dva (2) dny přede dnem konání valné hromady nebo 

pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu  

anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než sto (100) slov. Obsahuje-li protinávrh 

více než sto (100) slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se 

svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. ---------  

 

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

jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu 

společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných 

potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Listina přítomných obsahuje:  

- jméno a bydliště nebo obchodní firma a sídlo, ----------------------------------------------  

- jméno a bydliště nebo obchodní a sídlo týkající se zmocněnce, je-li akcionář 

zastoupen, ----------------------------------------------------------------------------------------  

- čísla akcií, ----------------------------------------------------------------------------------------  

- jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o 

tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----------------------------------------  

 

9. Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny po určené době zahájení, svolá 

představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu s tím, že pozvánku zašle 

akcionářům minimálně patnáct (15) dnů před datem jejího konání a musí jim být 

zaslána nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná 

hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který 

byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný 



pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 7. tohoto 

článku. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze 

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

 

11. Rozhodování na valné hromadě. --------------------------------------------------------------------- 

a) Na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden (1) hlas na valné hromadě. 

Celkový počet hlasů ve společnosti odpovídá výši základního kapitálu společnosti 

vyjádřené v korunách. ------------------------------------------------------------------------- 

b)  Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li 

těmito stanovami nebo zákonem vyžadována kvalifikovaná většina. ------------------- 

 

12. V případech stanovených zákonem, nesmí akcionář vykonávat hlasovací právo. K akciím 

(nebo zatímním listům), s nimiž není spojeno právo hlasovat, se při posuzování počtu 

hlasů nepřihlíží. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

13. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou 

sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím 

určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li 

zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je 

svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné 

hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že 

předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné 

hromady. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

14. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy aklamací. Je-li podán protinávrh, hlasuje 

se nejdříve o něm. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

15. Připouští se rozhodování per rollam podle ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních 

korporacích. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

16. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění 

požadavků stanovených zákonem či těmito stanovami pro svolání valné hromady. -------  

 

17. Zápis o valné hromadě obsahuje: -------------------------------------------------------------------- 

- obchodní firmu a sídlo společnosti, ----------------------------------------------------------  

- místo a dobu konání valné hromady, ---------------------------------------------------------  

- jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené 

sčítáním hlasů, 

- popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -------  

- usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, --------------------------------  



- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se 

usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. --------------------------------  

 

18. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání, a 

listina přítomných na valné hromadě. -------------------------------------------------------------  

 

19. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího 

ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel  

a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -------------------------------------------------------------  

 

20. Má-li společnost jen jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné 

hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti 

valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. 

Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy 

se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. ---------------------------------------  

 

 ----------------------------------------------- ČLÁNEK VIII. ----------------------------------------------  

 ----------------------------------------------- Představenstvo-----------------------------------------------  

 

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní 

vedení společnosti. -----------------------------------------------------------------------------------    

 

2. Představenstvo se skládá ze tří (3) členů volených valnou hromadou. Funkční období 

člena představenstva se stanovuje na dobu neurčitou. Opětovná volba je možná. 

Představenstvo volí ze svého středu předsedu.  --------------------------------------------------   

 

3. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy alespoň jeden (1) člen 

představenstva. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. Představenstvu přísluší zejména: -------------------------------------------------------------------- 

(a) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti, ----------  

(b) realizovat rozhodnutí valné hromady, ---------------------------------------------------------  

(c) předkládat valné hromadě ke schválení: -------------------------------------------------------  

- řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku; 

účetní závěrka se zasílá akcionářům nejméně třicet (30) dnů před valnou 

hromadou, ------------------------------------------------------------------------------------  

- návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, --------------------------------------------  

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva 

je vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního právního předpisu,  

- návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, ---------------------  

- návrh hlavních směrů rozvoje společnosti, ----------------------------------------------  

- návrh změny stanov společnosti. ----------------------------------------------------------  



(d) svolávat valnou hromadu, jakož i povinně svolávat 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 opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----  

(e) schvalovat: -----------------------------------------------------------------------------------------  

- finanční a souhrnné plány společnosti, ---------------------------------------------------  

- organizační a jiné normy společnosti. ----------------------------------------------------  

 

5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného 

ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do dvou (2) měsíců nového člena 

představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů představenstva, 

k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje 

chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí 

právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové 

představenstva. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je 

pro společnost nevhodná. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení 

orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení 

tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího člena 

představenstva jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář 

společnosti, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o 

odstoupení z funkce jedinému akcionáři, nebude-li dojednán jiný okamžik zániku 

funkce. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, 

může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -------------------------  

 

8. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejíchž prozrazení 

třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří 

způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti 

představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. ---------------------  

 

9. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle ustanovení § 441 zákona o 

obchodních korporacích s důsledky tam uvedenými. -------------------------------------------  

 

10. Jednání představenstva. ------------------------------------------------------------------------------- 

 



(a) Představenstvo se schází podle potřeby minimálně však jedenkrát za tři (3) měsíce. 

Schůzi představenstva svolává jeho předseda písemnou nebo elektronickou 

pozvánkou odeslanou ve lhůtě nejméně sedmi (7) dní před konáním schůze. --------- 

(b) Na písemnou žádost kteréhokoliv člena musí předseda svolat schůzi, a to nejpozději 

ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněná a 

musí obsahovat návrh pořadu jednání, jinak jí může svolat sám člen, který o její 

svolání požádal, a to způsobem dle ČLÁNKU VIII. odst. 10 písm. (a) těchto stanov.  

(c) Představenstvo je způsobilé platně se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční 

většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. Pro přijetí 

usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech jeho členů. 

Připouští se písemné hlasování a hlasování prostřednictvím prostředků sdělovací 

techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. -------------------------  

(d) Schůzi představenstva řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen. 

O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy 

podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam 

přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové 

představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se 

zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové 

hlasovali pro přijetí usnesení. -----------------------------------------------------------------  

 

 ------------------------------------------------ ČLÁNEK IX. -----------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Dozorčí rada ------------------------------------------------  

 

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. ---------  

 

2. Dozorčí rada má jednoho (1) člena. ------------------------------------------------------------------   

 

3. Funkční období člena dozorčí rady se stanovuje na dobu neurčitou. Opětovná volba je 

možná. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou 

oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----------------------    

 

5. Pro zánik funkce člena dozorčí rady platí ustanovení o zániku funkce člena představenstva 

obdobně. Rovněž ustanovení čl. VIII. odst. 7 těchto stanov platí obdobně. -----------------  

 

6. Pro člena dozorčí rady platí obdobně jako pro členy představenstva zákaz konkurence, 

jakož i ustanovení o odpovědnosti vůči společnosti. --------------------------------------------  

 

7. Člen dozorčí rady je oprávněn 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 se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními 

předpisy a stanovami. --------------------------------------------------------------------------------  



 

8. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také 

mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své 

vyjádření valné hromadě. ----------------------------------------------------------------------------  

 

9. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo 

dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou 

hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy 

společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. --------------------------------  

 

10. Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady společnosti a seznamuje ji s výsledky 

činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to 

požádá. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za rok nejpozději do šesti (6) měsíců od 

posledního dne účetního období, a to vždy před konáním valné hromady, která 

schvaluje účetní závěrku. ----------------------------------------------------------------------------  

 

12. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis; přílohou zápisu 

je seznam přítomných. -------------------------------------------------------------------------------  

  

 ------------------------------------------------ ČLÁNEK X. ------------------------------------------------  

 --------------------- Hospodaření společnosti a pravidla pro rozdělení zisku ---------------------  

  

1. Způsob hospodaření s finančními fondy společnosti upravují její vnitřní organizační 

normy tak, aby nebyl v rozporu s obecně platnými právní předpisy. -------------------------  

 

2. Společnost používá (rozděluje) vytvořený zisk podle rozhodnutí valné hromady na návrh 

představenstva k přídělům do fondů zřízených ve společnosti, k dalším účelům podle 

platných předpisů a k výplatě dividend a tantiém členům orgánů společnosti. -------------  

 

3. Ztráty hradí společnost podle rozhodnutí valné hromady na základě návrhu představenstva 

snížením základního kapitálu či jiným způsobem v souladu s platnými právními 

předpisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. Společnost nezřizuje rezervní fond. Představenstvo společnosti může rozhodnout o zřízení 

účelových fondů. -------------------------------------------------------------------------------------    

 

 ------------------------------------------------ ČLÁNEK XI. -----------------------------------------------  

 -------------------------------------- Povinnosti a práva akcionáře -------------------------------------  

 

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

hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře, odpovídající poměru 



jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividendy se 

poukazují akcionářům formou bezhotovostního převodu na účet akcionáře uvedený 

v seznamu akcionářů. Dividendu přijatou v dobré víře není akcionář povinen vrátit, 

v pochybnostech se dobrá víra předpokládá. -----------------------------------------------------  

 

2. Po zrušení společnosti, kterému předcházela likvidace společnosti, má akcionář právo na 

podíl na likvidačním zůstatku (viz čl. XIV níže). ------------------------------------------------  

 

3. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat 

vrácení svých vkladů. --------------------------------------------------------------------------------  

 

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

požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se 

společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení 

obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských 

práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem 

zařazeným na pořad valné hromady. --------------------------------------------------------------  

 

5. Akcionář, nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 

5 % základního kapitálu, mohou zejména požádat představenstvo o svolání valné 

hromady k projednání záležitostí jimi navržených. ----------------------------------------------  

 

6. Představenstvo je povinno na žádost akcionářů uvedených v předchozím odstavci svolat 

valnou hromadu tak, aby se konala do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu byla doručena 

žádost o její svolání. Pozvánku zašle akcionářům nejméně patnáct (15) dnů před datem 

jejího konání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, rozhodne soud na žádost 

akcionáře nebo akcionářů oprávněných svolat valnou hromadu o tom, že je zmocňuje 

svolat valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícími. --------------------------------  

 

7. Na žádost akcionářů uvedených v odstavci 5 tohoto článku: ------------------------------------

-      představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, ----- 

- dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech 

uvedených v žádosti. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 ----------------------------------------------- ČLÁNEK XII. -----------------------------------------------  

 ------------------------- Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti -------------------------  

  

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

použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.  ----------------------------- 

 

 ----------------------------------------------- ČLÁNEK XIII. ----------------------------------------------  

 -------------------------------- Postup při doplňování a změně stanov --------------------------------  

  



1. O změně stanov či doplnění stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. ----  

 

2. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě rozhodnutí valné hromady nebo 

z titulu jakékoliv jiné právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno 

vyhotovit úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co bylo přijato rozhodnutí 

valné hromady o změně stanov nebo poté, co se kterýkoliv člen představenstva 

o takovéto změně dozvěděl. -------------------------------------------------------------------------  

 

 ----------------------------------------------- ČLÁNEK XIV. ----------------------------------------------  

 ------------------------------------- Zrušení a likvidace společnosti -------------------------------------  

 

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, která také volí likvidátora, případně ho 

může i odvolat a nahradit jiným. -------------------------------------------------------------------  

 

2. O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora 

společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých 

hodnot jejich akcií. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 ----------------------------------------------- ČLÁNEK XV. -----------------------------------------------  

 ----------------------------------------Právní poměry společnosti ---------------------------------------  

 

1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. ------------------------------------  

 


