
 
SimpleCell Networks a.s. 

 

P O Z V Á N K A 
 

představenstvo společnosti SimpleCell Networks a.s., se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 
140 00 Praha 4, IČ: 25291441,  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7147 
(dále také jen „společnost“) k návrhu kvalifikovaného akcionáře SimpleCell Europe s.r.o. 

 
 

s v o l á v á    ř á d n o u    v a l n o u    h r o m a d u   s p o l e č n o s t i , 
 
 

která se bude konat dne 1. 6. 2022 na adrese Matoušova 515/12, Praha 5, Smíchov, 
v kanceláři JUDr. Julie Pokorné, notářky 

 
začátek v 13:00 hod.  

 

 
 
Program: 

1) Zahájení, usnášeníschopnost, volba orgánů VH, schválení programu VH 

 

2) Odvolání členů představenstva 

Návrh usnesení: 

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává pana Ing. Radovana Vávru, nar. nar. 27. listopadu 

1963, bytem Žižkovo nám. 3/3, 390 01 Tábor, z funkce předsedy představenstva společnosti a pana 

Ing. Miloslava Vyhnala, nar. 25. prosince 1969, bytem K Babímu dolu 423, 251 69 Velké Popovice, 

z funkce člena představenstva společnosti. 

Odůvodnění návrhu usnesení: 

S ohledem na návrh kvalifikovaného akcionáře představenstvo společnosti navrhuje přijetí usnesení 

tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení. 

 

3) Odvolání člena dozorčí rady 

Návrh usnesení: 

Valná hromada společnosti s účinností k dnešnímu dni odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Jana 

Soukala, nar. 27. října 1981, bytem Sabinova 277/10, Žižkov, 130 00 Praha 3. 

Odůvodnění návrhu usnesení: 

S ohledem na navrhovanou volbu Jana Soukala členem představenstva společnosti (viz níže) je třeba 

jej nejprve odvolat z funkce člena dozorčí rady. 



 

4) Změna stanov 

Návrh usnesení: 

Stanovy společnosti se mění tak, že 

Článek 13 nově zní: 

„Článek 13 Složení, ustanovení, funkční období a rozhodování představenstva  

1) Představenstvo společnosti má jednoho (1) člena.  

2) Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Členem představenstva může být 

fyzická i právnická osoba.  

3) Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je 

možná.- 

4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámeni doručeného 

společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem uplynutím jednoho (1) měsíce od 

doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik 

zániku funkce. 

5) Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, 

musí valná hromada společnosti do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva.  

6) Zasedání představenstva se nekonají, jediný člen představenstva rozhoduje podle potřeby. O 

svém rozhodnutí jediný člen představenstva pořídí zápis, který podepíše. ------------------------------------- 

7) Náklady spojené s činností představenstva nese společnost. -----------------------------------------------„ 

Článek 14 nově zní: 

„Článek 14: článek neobsazen“ 

Článek 15 nově zní: 

„Článek 15: článek neobsazen“ 

Článek 16 nově zní: 

„Článek 16: článek neobsazen“ 

Článek 17 nově zní: 

„Článek 17 Povinnosti člena představenstva  

1) Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám 

by mohlo způsobit společnosti škodu.  

2) Člen představenstva je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, 

která pro něho vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. — 

3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1) a 2) tohoto Článku vyplývají z 

obecně závazných právních předpisů.  



4) Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně 

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

své funkce. 

5) Vztah mezi společností a osobou, která je členem představenstva, při zařizování záležitostí 

společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o příkazní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, 

byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je 

závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena 

valnou hromadou společnosti.“ 

Článek 21 nově zní: 

„Článek 21 Jednání za společnost  

1) Člen představenstva jedná za společnost samostatně.“ 

Článek 22 nově zní: 

„Článek 22 Podepisování za společnost  

Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě 

společnosti připojí člen představenstva svůj podpis“. 

Valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné 

hromady. 

Odůvodnění návrhu usnesení: 

Návrh na změnu počtu členů představenstva a změnu zastupování společnosti navenek odpovídá 

návrhu kvalifikovaného akcionáře. S ohledem na navrhovanou změnu počtu členů představenstva a 

změnu zastupování společnosti představenstvo navrhuje přijmout dále nové úplné znění stanov, které 

tvoří přílohu této pozvánky. Změna stanov se týká článků 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22; změny jsou 

vyznačeny ve stanovách, které tvoří přílohu této pozvánky. 

 

Upozornění: Do návrhu změny stanov je možné zdarma nahlížet ve lhůtě od 18. 5. 2022 do 1. 6. 2022 

vždy od 14 hod do 17 hod na adrese sídla společnosti. 

 

5) Volba člena představenstva 

Návrh usnesení: 

Valná hromada společnosti s účinností k dnešnímu dni volí pana Jana Soukala, nar. 27. října 1981, 

bytem Sabinova 277/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, členem představenstva společnosti. 

Odůvodnění návrhu usnesení: 

V návaznosti na odvolání členů představenstva je navrhována volba nového člena představenstva, a to 

Jana Soukala.  

 

6) Volba člena dozorčí rady 

Návrh usnesení: 

Valná hromada společnosti s účinností k dnešnímu dni volí paní Danu Kupkovou, nar. 17. prosince 1990, 



bytem Hlavní 2741/124, 141 00 Praha 4, členem dozorčí rady společnosti.  

 

Odůvodnění návrhu usnesení: 

V návaznosti na odvolání stávajícího člena dozorčí rady představenstvo navrhuje zvolit novým členem 

dozorčí rady paní Danu Kupkovou. 

 

7) Závěr 

 

 
V Praze dne 17. 5. 2022 

 
 
 

___________________________  
Představenstvo společnosti  
 
 
 
 
Příloha: nové úplné znění stanov společnosti 

Představenstvo společnosti



ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV 

akciové společnosti 

SimpleCell Networks a.s. 

Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti --------------------------------------------------------------  

1) Obchodní firma společnosti zní: SimpleCell Networks a.s. ----------------------------------------------  

2) Sídlem společnosti je obec Praha. ---------------------------------------------------------------------------  

Článek 2 Trvání společnosti -----------------------------------------------------------------------------------  

Společnost je založena na dobu neurčitou. -------------------------------------------------------------------------------  

Článek 3 Předmět podnikání společnosti -------------------------------------------------------------------  

Předmětem podnikání společnosti je: -------------------------------------------------------------------------------------   

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -------------------------------   

b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, ------------------------------------------------------------------  

c) Poskytování služeb elektronických komunikací, ---------------------------------------------------------------------   

d) Zajišťování veřejných komunikačních sítí.----------------------------------------------------------------------------  

Článek 4 Základní kapitál společnosti ----------------------------------------------------------------------  

1) Základní kapitál společnosti činí 33.182.000,- Kč (slovy: třicet tři miliony jedno sto osmdesát dva tisíc 

korun českých) a je zcela splacen. -------------------------------------------------------------------------------------  

2) Způsob splácení emisního kursu akcií: ------------------------------------------------------------------------------  

a) Emisní kurs akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen peněžitými vklady nebo 

vnesením nepeněžitých vkladů.  

b) Peněžité vklady, pokud ohledně nich nebude uzavřena dohoda o započtení, musí být splaceny na účet 

společnosti u banky. Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě určené valnou hromadou alespoň 30 % 

(slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií, jestliže valná hromada nestanoví vyšší Částku, a 

případné emisní ážio, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. ------------------------------------------  

 

 

 



c) Pokud je nepeněžitým vkladem:------------------------------------------------------------------------------------------  

- věc movitá, je upisovatel povinen předat předmět vkladu společnosti a zabezpečit nabytí vlastnického 

práva společností ke splacenému předmětu vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního 

kapitálu do obchodního rejstříku, ------------------------------------------------------------------------------------  

- věc nemovitá, je upisovatel povinen předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení 

základního kapitálu do obchodního rejstříku předmět vkladu a — 

- písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem a zabezpečit nabytí vlastnického práva společností ke 

splacenému předmětu vkladu; u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí dojde k nabytí 

vlastnického práva společností vkladem do katastru nemovitostí s tím, že návrh na vklad bude podán do 

15 (slovy: patnácti) dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  

d) U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad vnesen uzavřením písemné smlouvy o vkladu. Je-li nepeněžitým 

vkladem know-how, vyžaduje se k vnesení vkladu i předání dokumentace, v níž je know-how zachyceno. 

Je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho Část, vyžaduje se k vnesení vkladu i předání závodu nebo jeho 

části. O předání dokumentace, ve které je know-how zachyceno, jakož i o předání závodu či jeho části, 

sepíší společnost a vkladatel zápis.   

e) Nepřejde-li na společnost vlastnické právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad 

považuje za vnesený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu 

nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžitý vklad, který převzala, 

ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí 

za splnění závazku vnést hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, 

nejedná-li se o nabytí na evropském regulovaném trhu.  

3) Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie: ----------------------------------------------------------------  

a) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho (1) roku od upsání akcií, 

pokud tyto stanovy neurčují lhůtu kratší.  

b) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení 

ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) ročně z dlužné částky. 

c) Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou Část, vyzve jej představenstvo, 

aby ji splatil ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů od doručení výzvy. 

d) Po marném uplynutí lhůty uvedené pod písmenem c) tohoto odstavce vyloučí představenstvo upisovatele 

ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel 

ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.  

e) Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list 

za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným stanovami pro svolání valné 

hromady. Písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. -------------- 



f) Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě 

schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. 

g) Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu 

nebo akcií podle písmene f) tohoto odstavce, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným 

upisovatelem po započtení na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po 

započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.  

Článek 5 Akcie -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 33.182 (slovy: třicet tři tisíce jedno sto osmdesát dva) 

kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě každé 1.000, - Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých), které mají listinnou podobu. --------------------------------------------------------------------------------  

2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou neomezeně převoditelné. S každou akcií jsou 

spojena stejná práva.  

3) Listinné akcie společnosti mohou být vydány jako listinné akcie hromadné, nahrazující listinné akcie 

jednotlivé. Společnost vymění majiteli jednotlivých listinných akcií za listinnou akcii hromadnou a 

listinnou akcii hromadou za jednotlivé listinné akcie, nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne, kdy 

o tom obdržela písemnou žádost od majitele akcií Či hromadné akcie. Náklady spojené s touto výměnou 

akcií nese, není-li dohodnuto jinak, akcionář, který o výměnu požádal. 



 

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----------------------------------------------------------------------------  

Článek 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Společnost má tyto orgány: --------------------------------------------------------------------------------------------  

A. valnou hromadu, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

B. představenstvo, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

C. dozorčí radu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. ---------------------------------------------  

3) Pokud má společnost jediného akcionáře valná hromada společnosti se nekoná a působnost valné hromady 

vykonává jediný akcionář společnosti, přičemž ustanovení těchto stanov týkající se valné hromady se 

použijí přiměřeně na jediného akcionáře. Rozhodnutí jediného akcionáře se vyhotovuje v písemné podobě 

a musí být podepsáno jediným akcionářem. Forma notářského zápisu je nutná v případech, kdy je forma 

notářského zápisu pro rozhodnutí jediného akcionáře vyžadována ze zákona. ---------------------------------  

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

A. VALNÁ HROMADA ---------------------------------------------------------------------------------------  

Článek 7 Postavení a působnost valné hromady ---------------------------------------------------------  

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

2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží: ---------------------------------------------------------------------  

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 člena představenstva, --------------------------------------------------------------------------  

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

g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem 

stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----------------------------------------------------------  

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

tantiém, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

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

j) 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, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho 

odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -------------------------------------------------------  

l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, 

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, nebo 

nájem či pacht závodu, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,---------------------  

n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, 

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

ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, ------------------------------------------------------------------------  

p) rozhodování o udělení souhlasu představenstvu k zavazování společnosti a jednání o 

q) investicích, závazcích a nakládání s majetkem společnosti v souladu s Článkem 21 odst. 3) těchto stanov, 

rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 

 

3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. ---  

 

Článek 8 Účast na valné hromadě ---------------------------------------------------------------------------  

1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat vysvětlení 

záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a 

protinávrhy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Akcionář se účastní valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo 

prostřednictvím zástupce. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, s úředně 

ověřeným podpisem zmocňujícího akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na 

jedné nebo na více valných hromadách. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí 

prokázat průkazem totožnosti, resp. výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence. -----------------------  

Článek 9 Svolávání valné hromady -------------------------------------------------------------------------  

1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to vždy nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od 

posledního dne předcházejícího účetního období a svolává ji představenstvo, resp. jeho člen. 



 

2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: ----------------------------------  

a) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové 

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

poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, ------------  

b) zjistí-li, že společnost se dostala do úpadku nebo že jí hrozí úpadek, 

c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, ------------------------------------------------------------  

d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, ---------------------------------------------------------------------------  

e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 

alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu společnosti a navrhnou projednání konkrétních 

záležitostí na této valné hromadě. -------------------------------------------------------------------------------  

3) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, kterou představenstvo zašle všem akcionářům na adresu 

jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před 

konáním valné hromady. Současně svolavatel uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti, 

přičemž pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání 

valné hromady. — 

4) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

na valné hromadě, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

g) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo právními předpisy. -------------------------------------  

5) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: 

pět procent) základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání i jimi 

požadovanou záležitost. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

6) Kvalifikovaný akcionář nebo kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo o svolání valné 

hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala 

nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro svolání 

valné hromady se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad 



 

jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle věty první 

tohoto odstavce. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou 

hromadu obsahovat upozornění pro akcionáře, že v sídle společnosti mohou ve lhůtě uvedené v pozvánce 

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

8) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost 

akcionářů účastnit se valné hromady. --------------------------------------------------------------------------------  

9) Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným 

tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 (slovy: jeden) týden před původně 

oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili 

podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada 

svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen 

souhlasí-li s tím tito akcionáři. ----------------------------------------------------------------------------------------  

10) Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků vyplývajících ze zákona nebo těchto stanov na 

svolání valné hromady, vysloví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. — 

11) Valnou hromadu je oprávněna svolat dozorčí rada nebo její člen v případě, že představenstvo nebo jeho 

Člen nesvolá valnou hromadu ve lhůtě stanovené zákonem.



 

Článek 10 Jednání valné hromady --------------------------------------------------------------------------  

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

hodnota přesáhne 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti, nestanoví-li zákon nebo 

tyto stanovy jinak. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné 

hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud 

nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Náhradní valná hromada, která musí mít 

nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši 

jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce na valnou hromadu upozornit. --- 

2) Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo 

název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, 

popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě 

údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny 

přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině 

přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým 

podpisem svolavatel nebojím určená osoba. --------------------------------------------------------------------------  

3) Není-li valná hromada schopna se usnášet do 1 (slovy: jedné) hodiny od doby uvedené v pozvánce na 

valnou hromadu, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Lhůta vymezená pro rozesílání 

pozvánek se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Náhradní valná hromada se musí konat 

do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----------------------------  

4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za 

účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----------------------------------------------------------------  

5) Valná hromada zvolí v úvodu jednání svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo 

osoby pověřené sčítáním hlasů. K volbě orgánů valné hromady, navržených představenstvem, uvedených 

v předchozí větě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Do doby zvolení 

předsedy valné hromady řídi valnou hromadu svolavatel nebojím určená osoba. ------------------------------  

6) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření 

se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 

7) Hlasování je veřejné, rovné a přímé. Akcionáři hlasují na valné hromadě aklamací, tedy zdvižením 

ruky. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8) Akcionář má na valné hromadě zejména tato práva: ---------------------------------------------------------------  

a) Akcionář je oprávněn požadovat na valné hromadě vysvětlení, podávat připomínky a uplatňovat 

návrhy k záležitostem zařazeným do pořadu jednání valné hromady ústně Či písemně na přihlášce 

podané k rukám předsedajícího valné hromady. ---------------------------------------------------------------  



 

b) Dotazy, náměty, připomínky a návrhy akcionářů, projednávané na valné hromadě, budou zachyceny 

v zápise z valné hromady. Pokud nebudou dotazy zodpovězeny ihned, bude akcionáři do 1 (slovy: 

jednoho) měsíce po skončení valné hromady odpovězeno písemně. ---------------------------------------  

c) Akcionáři, uplatňující výše uvedená práva, dbají pokynů předsedy valné hromady tak, aby byl 

zachován průběh jednání v souladu se stanoveným pořadem jednání. -------------------------------------  

d) Průběh hlasování: hlasuje se vždy nejprve o návrhu představenstva a dále o návrzích či protinávrzích 

akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy předsedovi valné hromady. Byl-li některý z návrhů či 

protinávrhů valnou hromadou schválen, může předseda valné hromady hlasování ukončit. -----------  

e) S výsledkem hlasování k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady budou akcionáři 

seznamováni v průběhu jednání předsedou valné hromady. -------------------------------------------------  

f) Valné hromady se mohou zúčastnit na pozvání představenstva i hosté, kteří však na výzvu předsedy 

valné hromady jsou povinni opustit jednací sál. ---------------------------------------------------------------  

9) Jednání valné hromady je neveřejné. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 11 Rozhodování valné hromady -------------------------------------------------------------------  

1) Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 

připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 3.182 (slovy: tři tisíce jedno sto osmdesát 

dva). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Valná hromada rozhoduje alespoň 60 % (šedesátiprocentní) většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud 

zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou 

spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování nebo se zdržel hlasování. ------------------------  

3) K rozhodnutí o změně stanov, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření 

představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité 

pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, k rozhodnutí o snížení 

základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 286 zákona o obchodních korporacích a o zrušení 

společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma 

třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního 

kapitálu, vyžaduje se také souhlas alespoň dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů každého druhu 

akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.  

4) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem 

akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování 

na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tří Čtvrtin (3/4) hlasů přítomných 

akcionářů vlastnících tyto akcie. ---------------------------------------------------------------------------------------  



 

5) O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o 

vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 484 zákona o 

obchodních korporacích, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního 

kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami (3/4) hlasů přítomných 

akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas 

alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----------------------------------  

6) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají 

spojit. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Připouští se rozhodování per rollam v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Představenstvo 

poskytne každému akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na 

jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada. 

B. PŘEDSTAVENSTVO --------------------------------------------------------------------------------------  

Článek 12 Postavení a působnost představenstva ----------------------------------------------------------  

1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost jako její 

zástupce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami 

vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. ------------------------------------------------------  

3) Představenstvo zejména: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné 

hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku 

a návrh na rozděleni zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti;  

b) jednou za účetní období, a to na valné hromadě konané nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od 

posledního dne účetního období, předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle 

zvláštního právního předpisu; -------------------------------------------------------------------------------------  

c) svolává valnou hromadu a organizačně ji zabezpečuje.--------------------------------------------------------  

Článek 13 Složení, ustanovení, funkční období a rozhodování představenstva -------------------  

1) Představenstvo společnosti má jednoho (1) člena. ----------------------------------------------------  

2) Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Členem představenstva může být fyzická i 

právnická osoba. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

3) Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.- 

4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámeni doručeného 

společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení 

tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. 

5) Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná 

hromada společnosti do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. -------------------------  

6) Zasedání představenstva se nekonají, jediný člen představenstva rozhoduje podle potřeby. O svém 

rozhodnutí jediný člen představenstva pořídí zápis, který podepíše. --------------------------------------------- 

7) Náklady spojené s činností představenstva nese společnost. ------------------------------------------------------ 

 

Článek 14: článek neobsazen  

Článek 15: článek neobsazen 

Článek 16: článek neobsazen 

Článek 17 Povinnosti člena představenstva ---------------------------------------------------------------  

1) Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat 

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

způsobit společnosti škodu. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Člen představenstva je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něho 

vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. — 

3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1) a 2) tohoto Článku vyplývají z obecně 

závazných právních předpisů. -------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. 

5) Vztah mezi společností a osobou, která je členem představenstva, při zařizování záležitostí společnosti, 

se řídí přiměřeně ustanoveními o příkazní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, 

nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní 

povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

C. DOZORČÍ RADA -----------------------------------------------------------------------------------------  

Článek 18 Postavení a působnost dozorčí rady -----------------------------------------------------------  

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -------------------------------------------------------------------  

2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působností představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 

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

3) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společností 

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

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

4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, 

a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. --------------------  

5) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě 

navrhuje potřebná opatření. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 19 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady  ----------------------------------------  

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

2) Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. --------------------------------------------------------  

3) Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. ----  

4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení doručeného společnosti. 

V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, 

neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.----------------------  

5) Pokud Člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí orgán, 

který jej zvolil, do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. — 

6) Zasedání dozorčí rady se nekonají. Jediný Člen dozorčí rady rozhoduje podle potřeby. O svém rozhodnutí 

jediný člen dozorčí rady bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. ----------------------------------------------  

7) Za dozorčí radu rozhoduje jediný člen dozorčí rady.----------------------------------------------------------------  

 

Článek 20 Povinnosti Členů dozorčí rady -----------------------------------------------------------------  



 

1) Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat 

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

způsobit společností škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění Člena dozorčí rady vyplývající z 

kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. --------------------------------------------------------------------  

2) Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj 

vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. --------------------------------------  

3) Důsledky porušení povinnosti obsažených v odstavcích 1) a 2) tohoto článku vyplývají z obecně 

závazných právních předpisů. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Článek 21 Jednání za společnost -----------------------------------------------------------------------------  

1) Člen představenstva jedná za společnost samostatně. ---------------------------------------------------  

 

Článek 22 Podepisování za společnost ----------------------------------------------------------------------  

Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti 

připojí člen představenstva svůj podpis. ----------------------------------------------------------------------------------  

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI --------------------------------------------------------------------------  

Článek 23 Účetní období ---------------------------------------------------------------------------------------  

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 

Článek 24 Evidence a účetnictví společnosti --------------------------------------------------------------  

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním 

předpisům. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Článek 25 Roční účetní závěrka -----------------------------------------------------------------------------  

1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení 

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

zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za příslušný rok auditorem, s tím, že, hlavní údaje této účetní 

závěrky se nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před valnou hromadou uveřejní způsobem určeným zákonem a 



 

stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí 

pro akcionáře společnosti. — 

2) Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě. 

Dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání. 

3) Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům 

a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž 

se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce. -------------------  

4) Kromě řádné účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování mimořádné, konsolidované 

a případně i mezitímní účetní závěrky. --------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 26 Rezervní fond --------------------------------------------------------------------------------------  

1) Rezervní fond je tvořen prostředky, které jsou v rezervním fondu společnosti vykázány ke konci účetního 

období roku 2014 (slovy: dva tisíce čtrnáct). Po použití prostředků z rezervního fondu se rezervní fond 

nedoplňuje a společnost nadále rezervní fond netvoří, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Prostředky 

z rezervního fondu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. -------------------------------------------------  

O použití prostředků z rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být 

oznámeno dozorčí radě.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Článek 27 Zřizování ostatních fondů 
 

1) Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, a to i akcie nebo zatímní listy 

ovládající osoby, je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond, a to ve stejné výši. Na vytvoření nebo 

doplnění tohoto fondu může společnost použít nerozdělený zisk. -----------------------------------------------  

2) Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy, jejichž vytvoření podléhá 

předchozímu souhlasu valné hromady, a přispívat do nich ze svého nerozděleného zisku částkou, která 

též podléhá schválení valnou hromadou. ----------------------------------------------------------------------------  

Článek 28 Rozdělování zisku společnosti -----------------------------------------------------------------  

1) rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto 

návrhu dozorčí radou. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, příděly do 

případných fondů společnosti a na další účely schválené valnou hromadou použije k rozdělení mezi 

akcionáře jako dividendy a mezi členy volených orgánu jako tantiémy. — 

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

společnosti, či účetní zisk převede na účet nerozděleného zisku z minulých let. -----------------------------  

Článek 29 Krytí ztrát společnosti  

1) způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na 

návrh představenstva.  

2) Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou, na základě rozhodnutí valné hromady 

hrazeny především z účetního či nerozděleného zisku minulých let, z jejího rezervního fondu či snížením 

základního kapitálu. Účetní ztráta může být rovněž převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let. 

Článek 30 Zvýšení základního kapitálu společnosti ---------------------------------------------------  

1) Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů společnosti, upsáním nových akcií nebo jiným 

způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------- 



 

2) Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle § 474 a násl. zákona o 

obchodních korporacích. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Akcionáři mají přednostní právo upsat Část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu 

společnosti, pokud se emisní kurs akcií splácí v penězích. Přednostní právo akcionářů na upsání těch 

akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve třetím 

a případně v každém dalším upisovacím kole. — 

4) Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií v případě zvyšování základního kapitálu mohou být 

spojena se zatímním listem. -------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Valná hromada je oprávněna pověřit představenstvo, aby za dodržení podmínek stanovených zákonem 

o obchodních korporacích a těchto stanov rozhodlo upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů 

společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku, o zvýšení základního kapitálu, nejvýše o jednu polovinu 

(1/2) dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Valná hromada není oprávněna pověřit 

představenstvo zvýšením základního kapitálu upisováním nepeněžitými vklady. ---------------------------  

Článek 31 Snížení základního kapitálu společnosti -----------------------------------------------------  

1) Snížení základního kapitálu lze provést za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o obchodních 

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

2) Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle § 516 a násl. zákona  

o obchodních korporacích. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se nepřipouští.  

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI --------------------------------------------------------------------  

Článek 32 Zrušení společnosti -------------------------------------------------------------------------------  

Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady společnosti a dalšími způsoby stanovenými zákonem.-- 

 

Článek 33 Zánik společnosti -------------------------------------------------------------------------------  

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------------------  

Článek 34 Změny a doplňování stanov ------------------------------------------------------------------  



 

O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení 

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

právních skutečností. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ---------------------------------------------------------------------------  

Článek 35 Oznamování -------------------------------------------------------------------------------------  

1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami zveřejňuje společnost 

způsobem stanoveným zákonem nebo těmito stanovami. ------------------------------------------------------  

2) Jiné písemnosti určené akcionářům se doručují na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 

Článek 36 Právní poměry společnosti a řešení sporů ------------------------------------------------  

1) Společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřídila zákonu 

o obchodních korporacích jako celku. Kde se v těchto stanovách odkazuje na zákon o obchodních 

korporacích, míní se jím zákon Č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), v platném znění. ----------------------------------------------------------------------  

2) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov 

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

a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) 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 soud České 

republiky, a to nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla 

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


