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STANOVY

Jaroměřické mlékárny
akciové společnosti
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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Založení akciové společnosti
Akciová společnost
Jaroměřická mlékárna, a.s.
(dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České
republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným
zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve
smyslu ustanovení § 172 odst. 2,3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní
zákoník) ze dne 13.12.1993 ve formě notářského zápisu. Rozhodnutím Fondu národního
majetku ze dne 15.2.1994 č.j.174/94 - 320 a notářským zápisem NZ 62/94 ze dne
14.3.1994 o osvědčení mimořádné valné hromady Jaroměřické mlékárny a.s. došlo k
dalšímu vkladu majetku nestátních subjektů do akciové společnosti.
Právní základ těchto stanov vychází ze zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích).
Článek 2
Obchodní firma a sídlo společnosti
1. Obchodní firma:
Jaroměřická mlékárna, a.s.
2. Sídlo společnosti je:
Kaunicova 198, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Článek 3
Trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Článek 4
Zápis společnosti do obchodního rejstříku - vznik společnosti
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného
u Krajského soudu Brno
oddíl B, vložka 1215.
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Článek 5
Předmět podnikání společnosti
Předmětem podnikání společnosti je:


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



mlékárenství



silniční motorová doprava nákladní – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny



hostinská činnost

Společnost se může účastnit na podnikání jiných osob v tuzemsku i v zahraničí, pokud to
není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
Článek 6
Základní kapitál společnosti
1. Základní kapitál společnosti činí 73 046 000,- Kč
(Slovy:sedmdesáttřimiliónůčtyřicetšesttisíckorunčeských)
2. Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl splacen vkladem zakladatele
uvedeným v zakladatelské listině a kapitalizací majetku nestátních subjektů (viz. notářský
zápis č.NZ 62/94 ze dne 14.3.1994) a dále byl zvýšen smlouvou o vkladu podniku ze dne
25.6.2013.
Článek 7
Akcie
1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 6. odst. 1 je rozdělen na 73 046
kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Akcie jsou vydány jako
zaknihované. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
2. Akcie jsou převoditelné jen s písemným souhlasem správní rady. Vlastnictví akcie se
nabývá zápisem zaknihovaného cenného papíru na účet vlastníka.
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3. Nabízení odkoupení nebo směny akcií širšímu okruhu akcionářů jinak než formou
veřejného návrhu smlouvy je přípustné jen za podmínek stanovených právním předpisem.
Právní úpravu veřejného návrhu smlouvy na koupi nebo směnu akcií společnosti není
nutno použít v případě, pokud je nabídka na jejich koupi nebo směnu v průběhu po sobě
jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady akcie, jejichž
jmenovitá hodnota nepřesahuje 5% základního kapitálu, nestanoví-li právní předpis jinak.
4. Společnost nevydala akcie různých druhů.
5. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
6. Akcie může být ve spoluvlastnictví více osob. Tito spoluvlastníci jsou pak společným
akcionářem ve smyslu § 32 odst. 4 zák. č. 90/2012 Sb. Akcionářská práva a povinnosti
vykonává v takovém případě jen správce společné věci. Prokázání spoluvlastnictví, jakož i
správce společné věci se vůči společnosti provádí výpisem z evidence majetkového účtu
cenných papírů společného akcionáře, pokud již toto není evidováno v evidenci
zaknihovaných cenných papírů, která nahrazuje seznam akcionářů.

II. AKCIONÁŘI
Článek 8
Práva a povinnosti akcionářů
1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem
společnosti může být právnická anebo fyzická osoba.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a dostat na ni vysvětlení
záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a
uplatňovat návrhy a protinávrhy k těmto záležitostem. V případě více návrhů se nejdříve
hlasuje o návrhu statutárního ředitelesprávní rady a následně o protinávrzích v pořadí, jak
byly předány předsedovi valné hromady. V případě schválení některého z návrhů se o
dalších návrzích již nehlasuje. Hodlá-li akcionář uplatnit návrhy a protinávrhy k
záležitostem pořadu valné hromady či písemné žádosti o vysvětlení, je třeba tyto doručit
společnosti nejpozději 15 dnů3 dny před jejím konáním. Ve smyslu § 357 odst. 1 zákona o
obchodních korporacích se stanovuje, že každý akcionář má pro přednesení všech svých
ústních žádostí a dotazů v rámci jednání valné hromady celkový časový limit 5 minut. Je-li
více akcionářů na valné hromadě zastupováno jedním zástupcem, má tento zástupce pro
přednesení všech svých ústních žádostí a dotazů v rámci jednání valné hromady celkový
časový limit 5 minut, bez ohledu na počet zastupovaných akcionářů.
3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím
svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Podpis
zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Jestliže se akcionář, který vydal plnou
moc, zúčastní valné hromady osobně, stává se plná moc bezpředmětnou. a zmocněnec
se valné hromady účastnit nebude. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro
zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Je-li akcie v podílovém
spoluvlastnictví, mohou se valné hromady účastnit všichni spoluvlastníci, při prezenci však
musí doložit písemně, který z nich je správce společné věci a bude na valné hromadě
vykonávat práva akcionáře. Podílové spoluvlastnictví musí být přitom zapsáno v evidenci
cenných papírů, která nahrazuje seznam akcionářů, a to k rozhodnému dni. Účast další
osoby ve smyslu ust. § 399/2 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.
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4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1
000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.
5. Akcionář má právo na podíl zena zisku (dividendu),) a na jiných vlastních zdrojích, který
valná hromada podle výsledku hospodaření určilaschválila k rozdělení. Akcionář není
povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. mezi akcionáře. Podíl na zisku
ani jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže akcionář, kterému byl vyplacen, věděl nebo
měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky, stanovené zákonem o obchodních
korporacích. Podíl na zisku, a na jiných vlastních zdrojích, či jeho část lze vyplatit i jinak
než v penězích. V daném případě rozhodne o způsobu výplaty valná hromada na návrh
statutárního orgánu.
6. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn
požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má
akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
Článek 9
Orgány společnosti
Společnost má monistický systém vnitřní struktury a tyto orgány:
A. valnou hromadu,
B. statutárního ředitele,
C. správní radu.

A. VALNÁ HROMADA
Článek 10
Postavení a působnost valné hromady
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných
akcionářů.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního
kapitálu pověřenou správní radou dle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo
o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke
zvýšení základního kapitálu dle § 511 zákona o obchodních korporacích či o
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možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na
splacení emisního kurzu,
c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
d) volba a odvolání členů správní rady,
e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem
stanovených případech i mezitímnímezitimní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení
zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
f) rozhodnutí 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,
g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora,
včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozděleníkonečné zprávy o
průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
h) rozhodnutí o přeměně společnosti dle zvláštního zákona,
ch) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která
by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou
změnu vskutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
i) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího
zrušení,
j) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon o obchodních korporacích nebo
stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
Článek 11
Účast na valné hromadě
1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, požadovat na ni
vysvětlení a uplatňovat návrhy. V případě více návrhů se nejdříve hlasuje o návrhu
statutárního ředitele a následně o protinávrzích v pořadí, jak byly předány předsedovi
valné hromady. V případě schválení některého z návrhů se o dalších návrzích již
nehlasujeÚčastí na valné hromadě akcionář vykonává své právo podílet se na řízení
společnosti.
2. Valné hromady se účastní statutární ředitel ačlenové správní radarady. Příslušné části
jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním
akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku a výroční zprávu společnosti.
3. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den předcházející dni konání
valné hromady.
Článek 12
Svolávání valné hromady
6

Stanovy Jaroměřické mlékárny, a.s. – návrh ke schválení valnou hromadou dne 10.6.2021

1. Valnou hromadu svolává za podmínek zákona o obchodních korporacích a organizačně
zabezpečuje statutární ředitelsprávní rada.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do šesti
měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji statutární ředitel.
Valnou hromadu může svolat i správní rada, a to za podmínek stanovených zákonem o
obchodních korporacích.
3. Valná hromada je svolávána pozvánkou, která musí být uveřejněna na internetových
stránkách společnosti www.mlekarna.cz a dále na internetových stránkách
www.valnehromady.cz nejpozději třicet dnů před zasedáním valné hromady, nejde-li o
svolání valné hromady podle §367 zákona o obchodních korporacích, kdy se lhůta
zkracuje na 15 dní.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu
a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná
hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného
orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala
akcie v zaknihované podobě vč. vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné
hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
5. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti nebo na kterémkoli jiném
vhodném místě, které bude uvedeno v pozvánce.
Článek 13
Jednání valné hromady
1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osoby
pověřené sčítáním hlasů. Předseda a ověřovatel zápisu může být dle usnesení valné
hromady jedna osoba. Valná hromada může usnesením rozhodnout, že předseda valné
hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu statutární ředitelpověřený člen správní
rady, nebo jiná, jímsprávní radou určená osoba.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a
ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
Článek 14
Rozhodování valné hromady
1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím
svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři,
kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 45 % základního kapitálu
společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání
způsobilá usnášení, svolá statutární ředitelsprávní rada náhradní valnou hromadu novou
pozvánkou tak, aby se valná hromada konala do 6-ti týdnů ode dne, na který byla svolána
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původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet za stejných
podmínek, stanovených v odst. 1 tohoto článku.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada
rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s
projednáním této záležitosti. Uvedené platí i pro náhradní valnou hromadu.
4. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k
rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny přítomných akcionářů.
6. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány
nejméně dvě třetiny případně tři čtvrtiny platných hlasů přítomných akcionářů.
7. Kvalifikované většiny ve výši dvou třetin hlasů je zapotřebí pro přijetí rozhodnutí valné
hromady dle § 416 a 417/1 zákona o obchodních korporacích.
8. K přijetí rozhodnutí valné hromady dle ustanovení § 417/2,3 zákona o obchodních
korporacích je zapotřebí kvalifikované většiny ve výši tří čtvrtin hlasů.
9. Další rozhodnutí, k jejichž přijetí je třeba kvalifikované většiny, stanoví zákon.
10. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

B. SPRÁVNÍ RADASTATUTÁRNÍ ŘEDITEL
Článek 15
Postavení a působnost statutárního ředitelesprávní rady
1. Statutární ředitelSprávní rada je statutárním orgánem, jenž řídí činnostjemuž přísluší
obchodní vedení společnosti a jedná za společnostdohled nad společností .
2. Statutární ředitelSprávní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou
obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné
hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo správní rady.
3. Statutárnímu řediteliSprávní radě přísluší zejména:
a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:



návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změnpro
následující období,



návrhy pro změnu stanov,



návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitál, jakož i vydání dluhopisů,



ročníke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou příp. mezitimní
účetní uzávěrku,



návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše vyplacení dividend a
tantiém,
8
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ročnívýroční zprávy podle jiného právního předpisu, nezpracovává-li se, pak
zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,



návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním
roce,



návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů,
jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,



návrh na zrušení společnosti,

d) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních
dokladů společnosti,
f) předkládat na jednání správní rady materiály uvedené v čl. 19 bod 3, 4.
f) jmenovat a odvolávat jednoho či více prokuristů.

Článek 16
Ustanovení a funkční období statutárního ředitele
1. Statutární ředitel je jmenovaný správní radou.
2. Funkční období statutárního ředitele je pět let. Opětovné jmenování statutárního ředitele
je možné. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.
3. Návrh na jmenování nového statutárního ředitele podává předseda správní rady. Pokud
statutární ředitel zemře, vzdá se funkce formou písemného prohlášení doručeného správní
radě, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí rada do dvou měsíců
jmenovat nového statutárního ředitele a to opět na návrh předsedy správní rady. V případě
vzdání se funkce nebo písemného odvolání statutárního ředitele končí výkon jeho funkce
dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada.
Článek 17
Povinnosti statutárního ředitele
1. Statutární ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou i s
potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Statutární ředitel je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence,
které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně
závazných právních předpisů.
4. Statutární ředitel odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně
závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností
při výkonu své funkce.
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5. Vztah mezi společností a statutárním ředitelem se řídí smlouvou o výkonu funkce,
schválenou správní radou.
Článek 18
Přenesení výkonu pravomoci
Statutární ředitel může v rámci zdravé obchodní politiky a v mezích donucujících
ustanovení zákona přenášet výkon práv a plnění povinností statutárního orgánu na řídící
pracovníky, zástupce a zaměstnance společnosti.

C. SPRÁVNÍ RADA
Článek 19
Postavení a působnost správní rady
1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho
řádný výkon. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti,
ledaže tato věc spadá do působnosti valné hromady.
2. Správní rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněná
kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů týkajících se činnosti společnosti
a zjišťovat stav společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a
doporučení, týkající se zejména
a) plnění úkolů uložených valnou hromadou statutárnímu řediteli,
b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,
c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku
společnosti, jejích závazků a pohledávek.
3. Správní rada je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě
i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a podat o výsledku přezkoumání
zprávu valné hromadě.
4. Správní rada posuzuje všechny návrhy předkládané statutárním ředitelem valné
hromadě.
5. Správní rada rozhoduje o zřízení či zrušení rezervního fondu, jakož i dalších fondů
společnosti, stejně jako o způsobu využití těchto fondů.
6. Správní rada jmenuje a odvolává jednoho či více prokuristů.
Článek 20
Složení, ustavení a funkční období správní rady
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1. Správní rada společnosti má jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou
hromadou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů. Člen správní rady je současně
jejím předsedou.
2. Funkční období člena správní rady je pět let. Opětovná volba člena správní rady je
možná.
3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným
správní radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení
projednala nebo měla projednat valná hromada. Pokud člen správní rady zemře, vzdá
se funkce formou písemného prohlášení doručeného správní radě, je odvolán nebo
jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového
člena správní rady. Připouští se, aby valná hromada v rámci volby členů správní rady
zvolila jednoho náhradníka, který do doby řádné volby nastoupí na uvolněné místo
člena správní rady.
Článek 17
Přenesení výkonu pravomoci
Správní rada může v rámci zdravé obchodní politiky a v mezích donucujících ustanovení
zákona přenášet výkon práv a plnění povinností statutárního orgánu na řídící pracovníky,
zástupce a zaměstnance společnosti.

Článek 18
Článek 21
Svolávání a zasedání správní rady
1. Zasedání správní rady se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Zasedání správní rady se koná v sídle společnosti nebo na kterémkoli jiném místě.
3. Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný.
4. Správní rada vždy přizve na zasedání dle své úvahy i členy jiných orgánů společnosti,
její zaměstnance nebo akcionáře.
5. Zasedání správní rady řídí její předseda.
6. O průběhu zasedání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který
podepisuje správní radou určený zapisovatel a předseda správní rady. Zapisovatelem
může být i předseda správní rady.
7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností správní rady nese společnost.
Článek 2219
Povinnosti členů správní rady
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1. Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou i
s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů správní rady vyplývající z kontrolní působnosti
tohoto orgánu společnosti.
2. Členové správní rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu
konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních
předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně
závazných právních předpisů.
4. Členové správní rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném
obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením
povinností při výkonu své funkce.

Článek 2320
Pravidla pro stanovení tantiém členům orgánů společnosti
O výši tantiém a způsobu jejich vyplácení rozhoduje valná hromada.
Odměňování členů správní rady se řídí smlouvou o výkonu funkce, která je schválena
valnou hromadou společnosti.
Článek 21
Článek 24
Vnitřní organizace společnosti
Vnitřní organizace společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje správní
rada společnosti.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Článek 2522
Účetní období
Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 2623
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Roční účetní závěrka
1. Akciová společnost vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním
zákonem a obecně závaznými právními předpisy.
Za řádné vedení účetnictví zodpovídá statutární ředitel, kterýsprávní rada, která
zabezpečuje ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje
údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.
3. Ve smyslu §437 ZOK456 odst. 7, 8 a 9 zákona o obchodních korporacích je účetní
závěrka a výroční zpráva k nahlédnutí v sídle společnosti nejméně 30 dnů před konáním
valné hromady, která má rozhodovat o jejímjejich schválení. Statutární ředitelSprávní
rada zašle před konáním řádné valné hromady na žádost akcionáře na jeho adresu kopii
účetní závěrky a výroční zprávy společnosti, a to oproti předchozí úhradě nákladů,
spojených s pořízením a zasláním kopie. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně informací, které se z účetní závěrky dozvěděl, jinak nese odpovědnost za
případné škody, které by tím společnosti vznikly. Toto neplatí, pokud se údaje z účetní
závěrky stanou veřejnými, např. v důsledku publikace výroční zprávy ve sbírce listin
obchodního rejstříku. Stejně bude postupováno ohledně plnění povinností dle § 436 odst.
2 ZOK.
V pozvánce na valnou hromadu schvalující účetní závěrku budou uvedeny hlavní údaje
z účetní závěrky.
4. RočníŘádná 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 účetním období.
Článek 27
Článek 24
Rozdělování zisku společnosti
1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele
po přezkoumání tohoto návrhu správní radourady.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po splnění daňových povinností podle
právních předpisů, po přídělu do rezervního fondu a případně jinýchzřízených fondů, jakož
i po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se na základě rozhodnutí valné
hromady rozdělí na dividendy a tantiémy. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 5 stanov lze
podíl na zisku vyplatit i jinak než v penězích.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení
základního kapitálu společnosti nebo se část či celý zisk nerozdělí.
Článek 2825
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Vytváření fondů
1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy fondy a přispívat do nich ze
svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady. O vytvoření fondů
rozhoduje správní rada.
2. V případě zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie se postupuje dle zákona o
obchodních korporacích.

Článek 2926
Zvýšení nebo snížení základního kapitálu
1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí
tak za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích. K rozhodnutí valné
hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí dvě třetiny hlasů
přítomných akcionářů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
Článek 3027
Finanční asistence
1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek § 311 a násl. zákona o
obchodních korporacích.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI
Článek 3128
Způsoby zrušení společnosti
O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených obecně
platnými právními předpisy.
Článek 3229
Zánik společnosti
Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Článek 3330
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Oznamování skutečností a doručování písemností
1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a
rozhodnutím valné hromady, uveřejňuje společnost oznámením v souladu s těmito
závaznými právními předpisy na svých internetových stránkách, případně, stanoví-li tak
zákon, způsobem pro svolání valné hromady. Výjimku tvoří ustanovení čl. 26 odst. 3
těchto stanovučiněným za podmínek daných kogentními ustanoveními právních předpisů
a těmito stanovami.
2. Písemnosti určené akcionářům vlastnícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich
adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně emailem, pokud tento akcionáři
společnosti sdělí. Tito akcionářiAkcionáři jsou povinni neprodleně oznámit statutárnímu
ředitelisprávní radě všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. Ustanovení první
věty se netýká svolávání valné hromady, které se řídí samostatným ustanovením stanov.
Článek 3431
Právní poměry společnosti a řešení sporů
1. 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
českými obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích
orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti,
budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho
projednání a rozhodnutí příslušný český soud.
Článek 3532
Změny stanov
1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele či správní
rady s přihlédnutím ke kogentnímu ustanovení příslušných zákonů. O těchto změnách se
pořizuje notářský zápis.
2. Po schválení valnou hromadou statutární ředitelsprávní rada zabezpečí zpracování
úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov dle § 431 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku.
Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud
z jejího rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze, ledaže z tohoto rozhodnutí či
zákona nevyplýváplyne, že nabývajínabývá účinnosti později.
Článek 3633
Výkladové ustanovení
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V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu
řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé
ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.
Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného
právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov,
nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v
obchodním styku obvyklé.

Článek 3734
Účinnost stanov
Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou,
nestanoví-li valná hromada či zákon den nabytí účinnosti jinak.
Ty části stanov, kdy změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní
charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.
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