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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 
ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově 

Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen 

"zakladatel") jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 5. 5. 1992 

ve formě notářského zápisu. 

 

 

Článek 2 
OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI 

1. Obchodní firma zní: Prefa Brno a.s. 

2. Sídlo společnosti je: Brno, Kulkova 10/4231 

3. Identifikační číslo (IČ): 46901078 

4. Na internetových stránkách společnosti – www.prefa.cz – budou uveřejňovány pozvánky 

na valnou hromadu a jiné údaje pro akcionáře. 

 

 

Článek 3 
TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

                                      Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

 

 

Článek 4 
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI 

1. Předmětem podnikání společnosti je: 

a) Pokrývačství, tesařství 

b) Projektová činnost ve výstavbě 

c) Zámečnictví, nástrojářství 

d) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

e) Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou – li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou – li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

f) Obráběčství 

g) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

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

 

2.  Společnost se dále může účastnit na podnikání jiných akciových společností a dalších 

osob v tuzemsku i zahraničí, pokud to není v rozporu s obecně závaznými předpisy.  

 

 

Článek 5 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI 

Základní kapitál společnosti činí 205.710.000,-- Kč (slovy: dvěstěpětmilionů 

sedmsetdesettisíc korun českých). 

 

 

http://www.prefa.cz/


Prefa Brno a.s.                                                          Stanovy a.s. 

 

 3 

Článek 6 
AKCIE 

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 je rozdělen na kmenové listinné akcie 

na jméno.  

 

2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na: 

 7 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě      10.000.000,- Kč 

 50 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě      1.000.000,- Kč 

 141 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě       100.000,- Kč 

 298 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě         10.000,- Kč 

 68.630 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě      1.000,- Kč 

 

3. Převoditelnost akcií společnosti není omezena. 

 

Článek 6a 

HROMADNÉ AKCIE  

1. Společnost vydává hromadné akcie, nahrazující jednotlivé cenné papíry – akcie. Výměna 

se uskutečňuje tak, že akcionáři své požadavky na výměnu listinných akcií za hromadnou 

akcii nahlásí písemně představenstvu společnosti do konce běžného kalendářního roku 

a poté ve lhůtě od 1. 3. do 31. 3. následujícího kalendářního roku si hromadné akcie 

vyzvednou v sídle společnosti. Při převzetí hromadných akcií akcionářem, je akcionář 

povinen odevzdat listinné akcie, jichž se výměna týká.  
 

2. Pro vydání jednotlivých listinných akcií za hromadné akcie platí pravidlo, že požadavky 

budou nahlášeny písemně představenstvu společnosti do konce běžného kalendářního roku 

a akcie budou vydány ve lhůtě od 1. 3. do 31. 3. následujícího kalendářního roku v sídle 

společnosti. Při převzetí listinných akcií je akcionář povinen odevzdat hromadnou akcii, 

nahrazující předmětné listinné akcie. 

 

Článek 7 
ZÁPIS SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, VZNIK SPOLEČNOSTI 

l.  Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v  Brně. 

 

 

 

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

Článek 8 
SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY  

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury a orgány společnosti jsou: 

                    A. Valná hromada 

                     B. Představenstvo 

                     C. Dozorčí rada 

 

 

A. VALNÁ HROMADA 

Článek 9 
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY 

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

akcionářů. 
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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 kurzu 

    d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

    e) rozhodování o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií a o změně druhů akcií, 

    f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, stanovení tantiém, 

schvalování smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění ve prospěch členů orgánů 

společnosti a osob jim blízkých, případně i smlouvy o úhradě újmy 

    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 včetně stanovení výše a 

způsobu vyplacení dividend, nebo o úhradě ztráty,  

    i) stanovení tantiém, 

    j) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady 

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

určení výše jeho odměny, 

    l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 

    m) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 

korporací stanoví jinak, 

    n) určení auditora, 

    o) rozhodnutí sporů mezi orgány společnosti, 

    p) 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, 

    q) 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, 

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

    s) schvalování jednacího řádu valné hromady, 

    t) projednávání a rozhodování o notifikacích o střetu zájmů členů společnosti a dalších 

osob dle ustanovení § 54 až 58 zákona o obchodních korporacích, včetně schválení 

takových právních jednání,  

    u) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné 

hromady. 

 

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

obecně závazné předpisy nebo stanovy. 

 

 

Článek 10 
ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní 

vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 

 

2. Valné hromady se může účastnit akcionář osobně nebo prostřednictvím zástupce 
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na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen 

před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu nebo osobě představenstvem 

pověřené písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá 

rozsah zástupcova oprávnění, zejména zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo 

na více valných hromad.  

 

3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. 

 

 

Článek 11 
SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY 

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo tak, 

aby se řádná valná hromada uskutečnila nejpozději do šesti měsíců od posledního dne 

předcházejícího účetního období. 

 

2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: 

a) zjistí - li, 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, 

b) zjistí – li, že se společnost dostala do úpadku nebo je předlužená,  

c) jestliže to vyžadují jiné závažné důvody,  

d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,  

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

hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu společnosti. Žádost o svolání valné 

hromady musí obsahovat návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich 

odůvodnění. V tomto případě představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala 

nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o svolání doručena a lhůta 

k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů. 

 

3. Pokud představenstvo v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci nesvolá valnou 

hromadu do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, zmocní soud 

k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní 

ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. Soud může určit 

i předsedu valné hromady. 

 

4.  Valná hromada je svolávána nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněním 

pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, oznámením 

vyvěšeným v sídle společnosti a zasláním pozvánky akcionářům na email uvedený 

v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti 

uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.  

Pozvánka na náhradní valnou hromadu s nezměněným pořadem jednání musí být 

uveřejněna nejméně 15 dnů před konáním valné hromady a pozvánka nemusí obsahovat 

přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání. 

 

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň 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 orgánu, 

návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění nebo vyjádření představenstva, případně 

dozorčí rady pokud svolává valnou hromadu, ke každé navrhované záležitosti a další 

údaje, pokud tak vyplývá z obecně závazných předpisů. 
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 6. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % 

základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno 

zařadit na oznámení pořadu jednání i jimi požadovanou záležitost za předpokladu, že 

ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. 

 

 

Článek 12 
JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené 

sčítáním hlasů. 

 

2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Je – li předseda valné hromady určen 

soudem, valná hromada předsedu nevolí a určený předseda řídí valnou hromadu od jejího 

začátku. 

 

3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. 

Akcionář má právo představenstvo požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části. 

Náklady na pořízení kopie zápisu nese společnost, náklady na případné zaslání kopie 

zápisu nese akcionář. 

 

4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření 

zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 

 

 

Článek 13 
ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY 

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať již osobně, prostřednictvím 

svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, 

kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu 

společnosti. 

 

2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání 

způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala 

do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní 

valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu 

na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.  

 

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

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

 

4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč je spojeno 10.000 hlasů. S každou 

akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je spojeno 1.000 hlasů. S každou akcií 

o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100 hlasů. S každou akcií o jmenovité 

hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 

je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 205.710. 

 

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou případů, kdy 

zákon vyžaduje většinu jinou. 
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6. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Je – li podáno v téže věci 

více návrhů, hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, dále o návrhu dozorčí rady 

a posléze v pořadí, v jakém byly další návrhy podány. Pokud je předložený návrh 

schválen, o dalších se již nehlasuje. 

 

7. Způsob hlasování o jednání valné hromady se provádí podle jednacího řádu, který valná 

hromada schvaluje na počátku zasedání. Do té doby o způsobu hlasování rozhoduje 

představenstvo. 

 

 

B. PŘEDSTAVENSTVO 

Článek 14 
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA 

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. 

 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně 

závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady 

vyhrazeny do působnosti valné hromady.  

 

3. Představenstvu přísluší zejména:  

a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, 

b) vykonávat zaměstnavatelská práva, 

c) rozhodovat o změně stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, nebo 

rozhodovat o změně stanov v případě, přijme – li valná hromada rozhodnutí, jehož 

důsledkem je změna obsahu stanov a z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem 

se stanovy mění, 

d) svolávat valnou hromadu, 

e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě 

 návrhy na změnu stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 

skutečností, 

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

 řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku, 

vyžaduje - li to zákon, 

 návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a 

tantiém, 

 roční 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 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i 

na vymezení jejich postavení a působnosti, 

 návrh na zrušení společnosti, 

f)  rozhodovat o čerpání prostředků z rezervního fondu a dalších fondů společnosti, 

g)  zpracovávat zprávu o vztazích, 

h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních 

dokladů společnosti, 

i)  /neobsazeno/ 

j) schvalovat koncepci podnikatelské činnosti společnosti a rozhodovat o strategických 

otázkách, 

k) vykonávat všechny činnosti spojené s vedením společnosti, případně rozdělit působnost 

jednotlivých členů představenstva podle určitých oborů,  

l)  rozhodovat o nakládání s majetkem společnosti, 
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m) rozhodovat o udělení nebo odvolání prokury, 

n) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, je – li tím valnou hromadou pověřeno. 

 

4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 29 a 30 těchto stanov. 

 

5. Představenstvo se při své činnosti řídí stanovami, usneseními a pokyny schválenými 

valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. 

Členové představenstva mohou valnou hromadu v souladu s právními předpisy požádat 

o udělení pokynu ohledně obchodního vedení společnosti. 

 

6. Představenstvo schvaluje organizační a podpisový řád společnosti. 

 

 

Článek 15 
 SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA 

1. Představenstvo společnosti má 4 členy. 

 

2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 

 

3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena 

představenstva je možná. 

 

4.  Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 

představenstvu, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.  

Odstoupí – li člen představenstva ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto 

odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, nejpozději však do 1 měsíce 

ode dne, kdy bylo oznámení o jeho odstoupení doručeno představenstvu. 

 

5.  Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 

 

6.  Představenstvo, u něhož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu 

původního počtu členů, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy představenstva 

do nebližšího jednání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena 

se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. 

 

 

Článek 16 
SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. 

 

2. Pokud není představenstvem dohodnuto jinak, svolává zasedání představenstva jeho 

předseda písemnou pozvánkou, popř. emailem, v níž uvede místo, datum a hodinu konání 

a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně patnáct 

dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho 

zasedání svolat i v kratším termínu. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat 

výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. 

 

3. Předseda je povinen neprodleně svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to 

písemně alespoň dva členové představenstva nebo dozorčí rada spolu s navržením 

programu. 
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4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo 

jinak. 

 

5.  Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit jeho zasedání, je oprávněn písemně 

zplnomocnit jiného člena představenstva, aby jej při tomto zasedání zastupoval. 

Zplnomocněná osoba však může při zasedání zastupovat nanejvýš jednoho nepřítomného 

člena. 

 

6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů 

společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. 

 

 

Článek 17 
ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání 

místopředseda. 

 

2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který 

podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva, popř. v jeho 

nepřítomnosti místopředseda představenstva. Názor odchylný od přijatého usnesení 

představenstva musí být poznamenán v zápisu. 

 

3. Náklady spojené se zasedáními a s další činností představenstva nese společnost. 

 

 

Článek 18 
ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna, ať už osobně nebo 

prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, nadpoloviční většina jeho členů. 

 

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva 

je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.  

 

 

Článek 19 
ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ 

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit 

rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí 

písemně vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato 

jednomyslně a písemně. 

 

2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání 

představenstva. 

 

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva 

zajišťuje předseda představenstva, popř. místopředseda. 
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Článek 20 
POVINNOST ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného 

hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 

 

2. Členové představenstva 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 představenstva odpovídají společnosti za podmínek a rozsahu stanoveném obecně 

závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením 

povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, 

odpovídají za ni společně a nerozdílně. Členové představenstva odpovídají za škodu, 

kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je – li pokyn valné 

hromady v rozporu s právními předpisy.  

 

 

Článek 21 
TANTIÉMY A ODMĚNY ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna, další plnění a tantiéma 

schválená valnou hromadou. 

 

 

C. DOZORČÍ RADA 

Článek 22 
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti s právem kontroly veškeré činnosti 

společnosti. 

 

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a managementu a 

na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

 

3. Dozorčí radě přísluší zejména: 

     a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné 

hromady ve vztahu k činnosti společnosti, 

 

    b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní 

závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu dividend a tantiém 

a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, 

 

    c)  kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, 

 

    d)  svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, 

 

    e)  předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, 
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    f) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů 

společnosti. 

 

4. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými 

orgány proti členu představenstva.  

 

5. Dozorčí rada podává zprávu valné hromadě včetně návrhů na opatření, která považuje 

za žádoucí. 

 

6. Dozorčí rada se při své činnosti řídí stanovami a usneseními a zásadami schválenými 

valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. 

 

7.  Dozorčí rada vydá svůj jednací řád k řízení svého vnitřního chodu. 

 

 

Článek 23 
SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY 

1. Dozorčí rada má 3 členy. 

 

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Člen dozorčí rady nesmí 

být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou zastupovat 

společnost podle zápisu v obchodním rejstříku.  

 

3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí 

rady je možná. 

 

4. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí 

radě, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupí – li člen 

dozorčí rady ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení 

projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy 

bylo oznámení o jeho odstoupení doručeno dozorčí radě. 

 

5. Dozorčí rada, u níž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu 

původního počtu členů, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady 

do nebližšího jednání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena 

se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. 

 

6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a místopředsedu. 

 

 

Článek 24 
SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY 

1. Není-li dohodnuto jinak, svolává zasedání dozorčí rady její předseda písemnou pozvánkou, 

na níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům 

dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni 

členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i emailem. I v takovém případě však musí 

pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její 

přijetí. 

 

2. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů 
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dozorčí rady nebo představenstvo. Zasedání dozorčí rady musí být svoláno nejpozději 

do l5 dnů od doručení žádosti. 

 

3. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za čtyři měsíce. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle 

společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. 

 

4. Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn písemně zplnomocnit 

jiného člena dozorčí rady, aby ho při tomto zasedání zastupoval. Každý člen dozorčí rady 

však může při zasedání zastupovat nanejvýše jednoho nepřítomného člena. 

 

5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, 

její zaměstnance nebo akcionáře nebo jiné hosty. 

 

 

Článek 25 
ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY 

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. 

 

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje 

dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti 

místopředseda. 

 

3. Náklady spojené se zasedáními i další činností dozorčí rady nese společnost. 

 

 

Článek 26 
USNÁŠENÍ DOZORČÍ RADY 

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nebo 

prostřednictvím zástupců na základě písemné plné moci nadpoloviční většina jejích členů. 

 

2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby 

pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady. 

 

3. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. 

 

 

Článek 27 
POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY 

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře 

a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by 

mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady 

vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 

 

2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu 

konkurence, která pro ně vyplývají z příslušného ustanovení obecně závazných právních 

předpisů. 

 

3. Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 a 2 vyplývají z obecně platných 

předpisů. 
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4. Členové dozorčí 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. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, 

odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. 

 

 

Článek 28 
TANTIÉMY A ODMĚNY ČLENŮ DOZORČÍ RADY 

    Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, další plnění a tantiéma 

schválená valnou hromadou.  

 

 

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 

Článek 29 
ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva 

samostatně. Jiné osoby mohou jednat za společnost jen na základě písemného pověření 

představenstva podepsaného v souladu s čl. 30 stanov. 

 

 

Článek 30 
PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST 

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 

společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.  

 

 

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Článek 31 
ÚČETNÍ ROK 

Účetní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem. 

 

Článek 32 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

1. Sestavenou účetní závěrku předloží představenstvo každý rok auditorovi k ověření, pokud 

tak stanoví obecně závazný právní předpis.  

 

2. Po obdržení zprávy od auditora o přezkoušení účetní závěrky a hospodaření předá 

představenstvo účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhy na rozdělení zisku, výše 

a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na krytí ztrát společnosti 

dozorčí radě. 

 

3. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a o výsledku informuje 

valnou hromadu. 

 

 

Článek 33 
ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI 

1.  O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 

 

2. Účetní zisk společnosti dosažený v účetním roce vyčíslený ve výkazu zisku a ztrát, 
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popřípadě korigovaný o nález auditora se snižuje o částku schválenou valnou hromadou 

k použití pro jiné účely. 

     

3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení 

základního kapitálu společnosti (článek 36).  

 

 

Článek 34 
FONDY SPOLEČNOSTI 

Společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond, nestanoví – li tak obecně 

závazný předpis. Společnost může zřídit jiné fondy. Pravidla pro zřízení jiných fondů a 

pro jejich doplňování schválí valná hromada. O použití fondů rozhoduje představenstvo. 

 

 

Článek 35 
KRYTÍ ZTRÁT SPOLEČNOSTI 

O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná 

hromada na návrh představenstva. 

 

 

Článek 36 
ZMĚNA VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

1.  O zvýšení, resp. snížení základního kapitálu společnosti a o pravidlech tohoto, rozhoduje 

valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy, způsobem, 

který z nich vyplývá a podle pravidel valnou hromadou schválených. Snížení základního 

kapitálu společnosti může být provedeno i vzetím akcií z oběhu. K rozhodnutí valné 

hromady o těchto otázkách je zapotřebí alespoň dvou třetin hlasů akcionářů přítomných 

na valné hromadě. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis. 

 

2. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo společnosti, aby 

za podmínek stanovených zákonem rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním 

akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku až o jednu 

třetinu dosavadní výše základního kapitálu.  

 

3. Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými 

ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

 

4. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí se tento 

kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy. 

 

 

V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

Článek 37 
ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI 

1. Valná hromada rozhoduje o: 

    a) zrušení společnosti a její přeměně podle právních předpisů upravujících přeměny 

obchodních korporací, 

    b) zrušení společnosti s likvidací, 

    c) prohlášení konkursu na majetek společnosti. 
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2. O zrušení nebo o neplatnosti společnosti může rozhodnout i soud. 

 

 

Článek 38 
LIKVIDACE SPOLEČNOSTI 

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými 

předpisy. 

 

2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná 

hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru 

odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. 

 

 

Článek 39 
ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 40 
OZNAMOVÁNÍ 

1. Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, uveřejňuje na internetových stránkách 

společnosti a v sídle společnosti na místě k tomu určeném, pokud obecně závazné 

předpisy nebo stanovy neurčí jinak.  

 

2. Písemnosti určené třetím osobám se doručí na jejich adresu oznámenou společnosti. 

 

 

Článek 41 
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 

ze zdravotního a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, 

jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou 

řešeny smírnou cestou. 

 

3. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný 

český soud, a to nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, 

určený podle sídla společnosti. 

 

 

 

Článek 42 
VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ 

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo 

vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo se k němu nepřihlíží 

anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností 
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nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně 

závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu 

stanov nebo není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž 

je v obchodním styku obvyklý. 

 

 

Článek 43 
  STANOVY SPOLEČNOSTI, JEJICH DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNA  

1. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada na základě návrhů předložených 

kterýmkoliv akcionářem, představenstvem či dozorčí radou společnosti, s výjimkou změny 

stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem na základě pověření a 

změny, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.  

 

2. Přijme – li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto 

rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady 

neplyne, zda, popřípadě, jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov 

představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. 

 

3. Jakmile dojde ke změně stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo 

společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, kdy se kterýkoli člen 

představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov a založit jej do sbírky listin 

vedené rejstříkovým soudem.  

 

 

Článek 44 
  PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI 

1. Právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov 

společnosti a otázky výslovně neupravené stanovami, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích a družstev, ve znění pozdějších změn, a zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn.  

  

2. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích a družstev, podřizuje tomuto zákonu jako celku.  

 

V Brně dne 26. 6. 2014 

 

 


