Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

se sídlem č.p. 400, 338 21 Osek
identifikační číslo osoby: 252 11 943
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 600

Stanovy společnosti
Úplné znění stanov platné od 23. 6. 2021
1.

Firma, sídlo a trvání společnosti ----------------------------------------------------------------

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Obchodní firma společnosti zní: Osecká zemědělská a obchodní společnost a. s. (dále jen
„společnost“) ---------------------------------------------------------------------------------------Sídlem společnosti je: č.p. 400, 338 21 Osek. --------------------------------------------------Společnost je založena na dobu neurčitou. -----------------------------------------------------Společnost je obchodní korporací. --------------------------------------------------------

2.

Předmět podnikání -----------------------------------------------------------------------------

2.1.

Předmětem podnikání společnosti je: -----------------------------------------------------------(a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; ---(b) Zemědělská výroba; --------------------------------------------------------------------------(c) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; -------------(d) Silniční motorová doprava nákladní; -------------------------------------------------(e) Hostinská činnost. ------------------------------------------------------------------------

3.

Výše základního kapitálu a akcie ---------------------------------------------------------------

3.1.

Základní kapitál společnosti činí 142.830.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva milióny
osm set třicet tisíc korun) a je rozdělen na 6.783 ks akcií na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 500 ks
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (Slovy:
padesát tisíc korun českých), a 500 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (Slovy: jedno sto tisíc korun českých). ---------------Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno. -------------------------------Převod akcií je omezen. -------------------------------------------------------------------Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Souhlas
představenstva není potřebný, pokud bude akcii nabývat do svého majetku nebo
převádět ze svého majetku sama společnost. --------------------------------------------------O udělení předchozího souhlasu představenstva s převodem akcie žádá akcionář, který
akcii vlastní a chce jí převést. Svoji žádost doručuje společnosti písemně. V datované a
podepsané žádosti akcionář uvede své identifikační údaje podle seznamu akcionářů
(jméno/firmu/název, bydliště/sídlo), akcii/akcie, kterou/které má v úmyslu převést
včetně jejího čísla, údaj o tom, který subjekt má akcii takto nabýt (jméno/firmu/název,
bydliště/sídlo), případně další skutečnosti rozhodné pro posouzení vydání souhlasu
představenstva. Představenstvo může ve lhůtě dvou měsíců od doručení žádosti požádat
akcionáře, aby svoji žádost doplnil o chybějící údaje nebo údaje potřebné k rozhodování
představenstva o udělení souhlasu, pokudje žádost neobsahuje. --------------------------Při udělování souhlasu k převodu akcií je představenstvo společnosti povinno dbát
zájmů společnosti a zohledňovat zejména možnosti přispění nabyvatele k rozvoji její
činnosti a vytváření její dobré obchodní firmy. Nerozhodne-li představenstvo do 2
měsíců od doručení bezvadné nebo doplněné žádosti, platí, že souhlas byl udělen.
Důsledky odmítnutí žádosti představenstvem stanoví zákon. Smlouva o převodu akcie
nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas představenstvem udělen. Není-li souhlas
představenstvem udělen do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.10.

tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno
jinak. ------------------------------------------------------------------------------------------------Souhlas představenstva je nutný též k zastavení akcie. --------------------------------------Každých 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie
představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 14283. ---------------------Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva
spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník
hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny
na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti)
dnů od doručení takové žádosti. Vlastník jednotlivých akcií má právo na jejich výměnu
za hromadnou akcii na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle
společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. ---------------------------------Společnost neemituje akcie se zvláštními právy a prioritní akcie. --------------------------

4.

Seznam akcionářů ---------------------------------------------------------------------------------

4.1.

Představenstvo vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují: ---------------------------(a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová
adresa; ---------------------------------------------------------------------------------(b) označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota; ----------------------------------(c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve
státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v
členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském
hospodářském prostoru; ---------------------------------------------------------------------(d) změny zapisovaných údajů; -----------------------------------------------------------------(e) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -------------------------------Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu
akcionářů. Společnost zapíše nového akcionáře do seznamu akcionářů bez zbytečného
odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána a to předložením akcie
opatřené platným rubopisem. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze
seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. ----------------------------------------V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis
neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto,
že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo
výkon hlasovacího práva. -------------------------------------------------------------------------
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4.2.

4.3.

5.

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

5.1.

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: ------(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost); -------------(b) představenstvo a ---------------------------------------------------------------(c) dozorčí rada. -----------------------------------------------------------------------------------

6.

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

6.1.
6.2.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -------------------------------------------Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo v
zastoupení, akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 %
základního kapitálu. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, nerozhodne-li valná
hromada jinak.-------------------------------------------------------------------------------------Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které zákon nebo tyto
stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního
kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK)
nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; ---------------(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke
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6.4.
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6.7.
6.8.

6.9.

zvýšení základního kapitálu a rozhodování o možnosti započtení peněžité
pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; ---------(c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; --------------------(d) volba a odvolání členů představenstva, schvalování smlouvy o výkonu funkce a
jejích změn; -----------------------------------------------------------------------------------(e) volba a odvolání člena dozorčí rady a schvalování zásad pro činnost dozorčí rady; (f) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob
jí blízkých podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----------------------------(g) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou
změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání
nebo činnosti společnosti; -----------------------------------------------------------------(h) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její
vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodování o
rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztrát; -------------------------(i) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva,
nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat
členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; ----------(j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, včetně jmenování a odvolávání
likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a plnění podle § 61
zákona o obchodních korporacích. --------------------------------------------------------Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon
nebo stanovy. ------------------------------------------------------------------------------------Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon
nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. ---------------------------------------------------Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů,
nejméně však nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů, o těchto záležitostech: ----(a) změně stanov společnosti nebo o přijetí rozhodnutí, v jehož důsledku se mění
stanovy; ---------------------------------------------------------------------------------------------(b) změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení
základního kapitálu; -----------------------------------------------------------------------(c) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na
splacení emisního kursu; --------------------------------------------------------------------(d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -------------------(e) 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; ------------------------------------------------------(f) zrušení společnosti s likvidací; -------------------------------------------------------------(g) návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. --------------------------------------------------Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle předchozího odstavce se osvědčuje
notářským zápisem. -------------------------------------------------------------------------------Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o 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, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů
přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím
dotčena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů,
nejméně však nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů, o těchto záležitostech: ----(a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a
prioritních dluhopisů; -----------------------------------------------------------------------(b) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1
zákona o obchodních korporacích; --------------------------------------------------------(c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního
kapitálu úpisem nových akcií; --------------------------------------------------------------(d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -------------------------------------Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také
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souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií,
ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -------------------------Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů
vlastnících dotčené akcie, nejméně však nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů,
o těchto záležitostech: ----------------------------------------------------------------------------(a) změně druhu nebo formy akcií; ------------------------------------------------------------(b) změně práv spojených s určitým druhem akcií; -----------------------------------------(c) omezení převoditelnosti akcií na jméno; -------------------------------------------------(d) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu. ---------------------K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů,
jejichž akcie se mají spojit. ----------------------------------------------------------------------Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních
korporacích. ----------------------------------------------------------------------------------------

7.

Svolávání a průběh valné hromady -------------------------------------------------------------

7.1.

Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo společnosti. Valná hromada se koná
nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního
období. ----------------------------------------------------------------------------------------------Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před
konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji
odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.
Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku
konání valné hromady. -------------------------------------------------------------------------Pokud s tím vysloví souhlas všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez
splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. -----Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: --------------------------------------------------------(a) 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 hlasování na valné hromadě; -----------------------------------------------(f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh
usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva
společnosti ke každé navrhované záležitosti; ---------------------------------------------(g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno
korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího
běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. --------------------------------------------Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který je
ke dni konání valné hromady, resp. k rozhodnému dni, pokud byl rozhodný den určen
stanovami, valnou hromadou nebo zákonem, zapsán v seznamu akcionářů, anebo osoba,
která valné hromadě prokazatelně doloží, že je ke dni konání valné hromady, resp. k
rozhodnému dni akcionářem společnosti. ------------------------------------------------------Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro
zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena
pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. --------------------------------------Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby
pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady
svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl
zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním
hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou
valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Neohrozí-li to řádný průběh
valné hromady, může valná hromada rozhodnout, že předseda valné hromady provádí
rovněž sčítání hlasů. --------------------------------------------------------------------------------
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Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání
projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.. -----Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků.
Podmínky účasti a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí
představenstvo společnosti; podmínky musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti
ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je
spojeno vykonávané hlasovací právo. ----------------------------------------------------------Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.
Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel
nebo ověřovatelé zápisu. --------------------------------------------------------------------------

8.

Právo na vysvětlení ----------------------------------------------------------------------------

8.1.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení
záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení
potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro
výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti
přiměřené časové omezení v rozsahu 3 minut pro jeden bod pořadu jednání. ------------Akcionář může žádost podle odstavce 1) podat písemně. Rozsah žádosti je omezen na
100 slov. --------------------------------------------------------------------------------------------Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost
akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné,
poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady,
a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon
akcionářských práv na ní. ------------------------------------------------------------------------Informace obsažená ve vysvětlení společnosti musí být určitá a musí poskytovat
dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto
formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se
akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách
společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici
akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má
každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat.-----------------------------------------Možnost představenstva nebo osoby, která svolává valnou hromadu, zcela nebo
částečně odmítnout poskytnutí vysvětlení a jeho podmínky stanoví zákon. ----------------

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.
9.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy --------------------------------------------------------

9.1

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným
na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3
dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného
odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy
doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo
bez zbytečného odkladu i své stanovisko. ---------------------------------------------------Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i
toto zdůvodnění. ---------------------------------------------------------------------------------Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny
na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu.
Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na
valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou
na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Na návrhy doručené
po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích. ----------

9.2
9.3

10.

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

10.1.

Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech
společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7

hromady nebo dozorčí rady. ---------------------------------------------------------------------Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí
a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Za společnost jedná předseda
představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, nebo společně
nejméně 2 (dva) členové představenstva. Podepisují za společnost tak, že k napsané nebo
otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci předseda představenstva
nebo místopředseda představenstva nebo společně 2 (dva) členové představenstva. Tímto
způsobem je udělováno zmocnění k zastupování společnosti. ----------------------------Délka funkčního období člena představenstva je 10 let. -------------------------------------Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která
je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno
písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno dozorčí radě.
Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení.
Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího
člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že
na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen
představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém
případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud
valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy
do příštího zasedání valné hromady společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena
představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva, neurčujíli stanovy něco jiného. ----------------------------------------------------------------------------Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích
splnit vedle uveřejnění účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, popř. též výroční zprávy způsobem stanoveným
pro svolání valné hromady či uveřejnění těchto dokumentů na internetových stránkách
společnosti také jejich zasláním všem akcionářům na adresujejich sídla nebo bydliště
uvedenou v seznamu akcionářů. -----------------------------------------------------------------Pokud byla valná hromada členem představenstva na některou z okolností podle
§ 441 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato
skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že
tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí,
pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 do jednoho měsíce
ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 upozorněna. Upozornění podle tohoto
článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být
zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku. --------------------

11.

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

11.1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti
představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými
valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. --------------Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -------------Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 let. ----------------------------------------Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro
společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu společnosti,
učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno
kterémukoliv z členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od
doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí
o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může
odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o
odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že
odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce
na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný
okamžik zániku výkonu funkce. ------------------------------------------------------------------

11.2.
11.3.
11.4.

11.5

Pokud byla valná hromada členem dozorčí rady na některou z okolností podle §
451 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato
skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že
tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí,
pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce
ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 upozorněna. Upozornění podle tohoto
článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být
zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku. --------------------

12.

Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti ---------------------------------------

12.1.

12.3.

Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle
hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje
poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
Podíl na zisku lze rozdělit také ve prospěch členů orgánů společnosti či zaměstnanců. --Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení
valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Společnost
poskytuje plnění ve prospěch akcionáře výhradně bezhotovostním převodem na
bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -------------------------------------------------O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. ----------------------------

13.

Fondy Společnosti ---------------------------------------------------------------------------------

13.1.
13.2.

Společnost tvoří rezervní fond. ------------------------------------------------------------------Rezervní fond slouží ke krytí ztráty společnosti. Prostředky z rezervního fondu lze dále
použít pro rozvoj společnosti, na investice a na krytí rizik podnikání a neúrody. O
použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo nebo valná hromada. Rozhodnutí
představenstva o použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou
hromadou. ------------------------------------------------------------------------------------------Společnost může vytvářet další fondy, o jejichž naplnění rozhoduje valná hromada. O
čerpání rozhoduje představenstvo podle zásad schválených valnou hromadou. ----------

12.2.

13.3.
14.

Změny základního kapitálu, finanční asistence ----------------------------------------------

14.1.

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak,
použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ---------------------------Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke
zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen
v penězích. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním
kole neupsal jiný akcionář. Přednostní právo akcionáře může být rozhodnutím valné
hromady společnosti v jejím důležitém zájmu omezeno nebo vyloučeno. ----------------Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených
zákonem o obchodních korporacích. -----------------------------------------------------------

14.2.

14.3.
15.

Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy ----------------------------------------------------------

15.1.

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je
spojeno: ---------------------------------------------------------------------------------------------(a) Právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo ---(b) Přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně
rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.---------------------------------------V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné
papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle
evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno
poprvé. --------------------------------------------------------------------------------------------Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne

15.2.

15.3.

15.4.

určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je
samostatně převoditelné na základě opčního listu. --------------------------------------------Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. -------------------------

16.

Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií --------------------------------------------------

16.1.

Pro případ nabízení odkoupení nebo směny akcií širšímu okruhu osob platí, že veřejný
návrh smlouvy není povinný v případě, kdy někdo takovou nabídku učiní v průběhu po
sobě jdoucích dvanácti měsíců vůči akcionářům vlastnícím dohromady objem akcií,
jejichž jmenovitá hodnota nepřesáhne pět procent základního kapitálu společnosti. -----

17.

Povinnost mlčenlivosti ----------------------------------------------------------------------------

17.1.

Akcionáři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a poznatcích o
podnikatelské a jiné činnosti společnosti a ostatních akcionářů, které nabyli v souvislosti
se svojí účastí ve společnosti a na práci jejích orgánů. Tato povinnost trvá i po okamžiku,
kdy osoba přestane být akcionářem společnosti. -----------------------------------------------

18.

Závěrečná ustanovení -----------------------------------------------------------------------------

18.1.

Vnitřní poměry společnosti, zrušení a zánik společnosti, jakož i veškerá práva a
povinnosti související se společností anebo těmito stanovami se řídí právními předpisy
České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. ----------

18.2.

V případě, že některé ustanovení těchto stanov nebo jeho část se stane neplatným nebo
nevynutitelným, nezpůsobuje taková neplatnost nebo nevynutitelnost neplatnost celých
stanov jako celku. Namísto dotčeného ustanovení nastoupí buď ustanovení příslušného
obecně závazného předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému
účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž
je v obchodním styku obvyklý. -------------------------------------------------------------------

