uesKe vlnarsKe
J1
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zavoov.

a.s.

zapsanáv obchodnímrejsffIkuvedeném
Měshkým soud€m v Praze,oddÍlB, vloŽka2357
sídlo:PŤrha4, Nuslg Běl.htádlkí čp.7/13,
Psč 1401ó

STANOVY
akciovéspolečnosti

ÚDhé ztrě!í íilttré od 27. ěGÍťnl 2011
I

stÍanal

č|ón€ k l
vznik akciovéspol€ č íosti
l) Akciová společnost
Ceskévinařskézávody,a's. (dá|ejen společnost)
byla založenajednorázově
Fondemnáíodního
majetkuČeskérepublikyse sid|emv Praze 2, Rašínovo
nábřeží42 (dá|ejen
zakladatel),na
podnikuČesléÝinaiskéáVody ve smyslus ll odst.3
kterýpřešelmajetekstátního
zák' č'.92l|99l sb. o podmínkáchpřevodu Dajetku státu na jiné osoby', jakožtojediným
7ákladatelenr
na ákladě zakladatelské
listiny (dále jen zakladatelskálistina) učiněné
ve fonně
notářského
zápisu(obsahujicí
roáodnutízakladatele
ve smysluustanovení
l72
odst.2'
3
a s 17l
$
odst.l ákona č.5]3/l991Sb.)ze dnel3. |2' 1993,kdybylorozhodnuto
o schváleníjejích
stanova
jmenování
členů představenslva
a dozorčirady.
2) Společnost
vznikladne l. lednal994 ápisem do obchodniho
rejstříku.
]) společnostje
založena
nadobuneurčitou.
ČÉnck2
obchodníÍirmar síd|ospolečnosti
l) obchodnífirmaspolečnosti
mi:
České
vinařské
ávody, a.s'
2) Udajo ápisu v obchodním
rejstříku:
zapsánav obchodnimrejstříku
vedeném
rejstříkovým
soudemv Píaze,oddil B, vIožka2]57
3) Sídlospolečnosli|:
Praha4'Nusle,Bělehradskáčp-?/l3'
PsÓ l40 16
4) IC:
60193182
Člán€ k 3
Př€ d mět podnikáníspoIečnosti
a) výroba,obchoda službyneuvedené
v pří|oháchI až3 živnostenského
ákona
b) hostinskáčinnost
článek4
výš€ základníhokapitálu spoIečnosti
a způsobspláceníakcií
l)

Základníkapitálspolečnosti
(slovytřistadvacetjedennrilionšestsetsedmdesát
činí32l.673.000,-Kč
třitisícekorunčeských).
představuje
2) Ke dni vznikuspolečnosti
zak|adatel
splalil ]00%ákladníhojměníspolečnosti'
kteťé
cena vkládaného
hmotného
a dalšíhomajetkuuvedeného
v zakladatelské
|istině.oceněnítohoto
privatiz'čnimprojektuspolečnosli
majetkuje obsaŽenove schváleném
ceske vinařskéávody ,
státnípodnikv sou|aduse ákonem č.92l9l sb a nahrazujevá|edem k ustanoveni
$ 44 zÁkonač'
9219lSb.ocenění
nepeněŽitého
vkladuzakladate|e
naákladě odbomého
odhadu.
3) Upisují.lise akoiena zvýšení
ákládniho kapitálupeněžiqimi
vklady'je upisovatelpovinensp|atit
emisni kurs upsaných
akciína zvláštní
účet
u bankydlc přis|ušného
ustanovení
ákona č.5l3/l99l
předpisů
(dálejen''obchodní
Sb.'obchodniákonik ve měnípozdějších
zákoník',)'
Článck5
Početá jmenovitáhodnotaakcií, podobaa íormaakcii
l) Základní
kapitáluvedenývčlánku4jerozděIenna32l
673akcienamajitele.
2) Jmenovitáhodnotajedné
akciečiníl 000,.Kč.
podoběajsou kótovanýmúčastnický|n
3) Akcicjsou vydányv zaknihované
cennýmpapirem.
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clánek 6
Počty|llasůspojenós jednotlirýmiakciemi'způsobh|asování
na vrlnéhromadč
l)

jedenhlas'
Hlasovacíprávoje spojenos akcií.Každé
akcii ojmenovitéhodnotěl 000,.Kčpřísluší
Č|ón€ k7
org{ny spoIečíosti

j sou:
l ) or8ány společnosti
a) valná hromada.
b) Představenstvo.
c) Dozorčí
rada.
d) Výborproaudit.
8
Č|ánek
vá|ná hromada- ák|adní ustanovení
Valná hromadajenejvyšším
oÍ8ánem
spo|ečnosti.
Akcionářje oprávněnúčastnit
se va|néhromady'
hlasovatna ni' má pnávopoŽadovat
a dostatna nílysvět|eníá|ežitosiítýkajíclchse společnosti,je.
li takovévysvětlení
potřebné
pro posouzenlpředmětujednání
valnéhromady,a up|atňovat
návrhya
protinávrhy.Akcionář přítolr ý na valnéhromaděmá právo na vysvětlenli ohledněáleŽitostí
týkajících
se osobovládanýchspo|ečnosti'
2) lnformaceobsažená
ve vysvětlení
musibýt určiláa musíposkytovat
dostatcčný
obrazo skutečnosti.
jestliŽez pečlivého
Informacemůžebýt zce|anebo zčtistiodmítnuta'
podnikatelského
uvážení
vyplývá,žeby mohiojejíposkytnutí
přivoditspolečnosti
újmunebojdeo důvěnrou
informacipodle
zvláštníhoprávníhopředpisu anebo je přednětem obchodníhotajemslvíspolečnostincbo
podlezvláštního
právníhopředpisu'zdajde o takovouinformaci,rozhoduje
utajovanou
skutečností
představenstvo.
odmítne-lipředstavenstvo
z uvedenýchdúvodůinformaci sdě|it' můŽebýt
informacevyžadován4jen pokud bude s jejím poskytnutimsouh|asitdozorčirada. Jestliže
nesouhlasí
s poskytnutím
infonnaceani dozorčí
povinna
rad4 rozhodneo tom,zda je společnost
informaciposkytnout,
soudna ákladě ža|obyakc;onáře.
Tín nejsoudotčena
ustanoveni
zvláštních
právníchpředpisů
na ochranuinformací'
jejichžobsahje uvedenv
J ) JestliŽeakcionářhod|áuplatnitna valnéhromaděprotinávrhyk návrhům,
ozlámeniojejímkonání,nebov připadě,žeo rozhodnutí
valnéhromadymusíbýt pořízennotářský
ápis' j€ povinendoručitpísemné
zlění svéhonávrhunebo protinávÍhu
společnosti
nejméněpět
pracovnichdnůpředednemkonánívalnéhromady'To neplatí'jdeJio návrhyna vo|bukonkréhich
je povinno uveřejnitjeho protinávrhse svým
osob do orgánůspo]ečnosti.
Představenstvo
pokudje to moŽné'nejméně
stanoviskem,
tři dny před oznámenýmdateÍnkonánívalnéhromady
{viz článek33 tčchto
stanov}'
4 ) Akcionář má pÍávouplatňovat
svénávrhyk bodům,
kterébudouzařazenyna pořadjednáníva|né
před
hromady,ještě uveřejněním
omámenio svolánívá|néhromady.Představenstvo
uveřejninávrh'
kterýbudespolečnosti
nejpozdějido 7 dnůpřed uveřejnčním
doÍučen
oznámcnio svoláníva|né
hromady'spolus oznámení|n
po tétolhůtěse obdobněpouŽije
ojejim svolání.Na návrhydoručené
Dředchozí
odstevec3).
tl

5 ) Akcionář se zučastňlrje
valnéhromady osobněnebo v zastoupeni'Akcionář nemusi vykonat
h|asovacipráVaspojenáse všemijehoakciemistejnýmzpůsobem;
to platíi projchoZnocněnce.
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P|námocpro zastupování
na va|né
hromaděmusibýtpísemná
a musíz nívyp|ývat,
zda byla udě|ena
jedné
pro zastoupení
na
nebona víceva|nýchhromadáchv určitém
období.Má se za to, ž€ osoba
zapsanáv evidenci investičních
nástťo.iů
nebo v evidencizaknihovanýchcennýchpapirujako
správceanebojako osobaoprávněnávykonávatpráva spojenás akcil, je oprávněnazastupovat
akcionářepři Úkonu všechprávspojených
včetně
na
s akciemivedenýmina danémúčtu,
hlasování
va|néhromadě.Tato osobase prokazujeÚpisem z evidenceinvestičních
nástrojů
neboÚpisem z
evidencezaknihovaných
cennýchpapirú.
zástupceakcionářena ákladě plnémoci je povinenpři příchoduna valnouhÍomaduodevzdat
plnou moc obsahující
osobě pověřenéspo|ečností
náležitostidle předchozího
odstavce.Podpis
zastoupeného
akcionářena tétoplnémodi musíbýt úředněověřen.zástupce právnickéosoby
odevzdásoučasně
originálvýpisuz obchodnihorejstřikuzastupované
spo|ečnosti,
ne staÍši
nežtři
měsícenebojeho úředněověřenoukopii. Kopie tohotovýpisubude pří|ohoulistiny přítomných
akcionářů
na valnéhromadě'
7\ Jeli Znocněncemakcionářečlenorgánůspolečnosti,
musíbýt současně
s oznámením
o konání
předstihupředkonánim
va|néhromadyuveřejněna
informace,
žezmocněnec
oznámilv dostateč|rém
va|néhromadyzastupovanému
akcionáři veškeré
skutečnosti,
kteréby moh|ymit pro akcionáře
případěhrozístřetjehoájmů a ájmů zmocněnce'
význampři posuzování,
zda v daném
je rozhodujicí
\.ýpis
8) Pro posouzení,
zda přitomné
osobyjsou oprávněnyzúčastnit
se valnéhromady,
z evidencezaknihovaných
cennýchpapírů
k Íoáodnému
dni' Rozhodnýmdnemk účasli
na valné
je povinno
hromaděje sedmýkalendářní
den předednemkonánívalnéhromady.Představenstvo
nejpozdějido dne konánívalnéhromadyopatřitz evidencezzknihovaných
cennýchpapířůvýpis
emisek rozhodnému
dni.
problhápři prezencina valnéhromadětakto:
e) Prokazování
lotožnosti
akcionářů
a ástupcůakcionářů
prukazem
předloží
Akcionář- ryzickáosobase prokáže
totožnosti'
V případězastupování
zástupce
podpisem
akcionářeprukaz totožnosli
a p|noumocopalřenouúředně
zastupovaného
ověřeným
a|cionáře.z niŽvyplývározsahzástupcova
oprávnéní'
průkazem
statutární
or8ánakcion|íře právnické
osobyse pÍokáže
totožnosti,
originálemqipisu z
obchodního
rejstříku
nestaršim
6 měsíců
nebojehoúředněověř€ n ou kopii.Nenili osobněpřitomen
prokiŽe
statutámíorgán akcionář€ '
se zistupc€ navícp|noumocí opatřenouúředněověřený|n
podpisem statutárníhooÍgánuzastupovaného
akcionáře' z niŽ vyp|ýyá rozsah zástupcova
p|némoci, Úpisy z obchodnihorejstřikua kopie Úpisu z obchodniho
oprávnění.výše
rrvedené
při prezenciodevzdaji.
rejstřikuakcionáři a ástupci akcionářů
l 0 ) Akcionářs€ účastní
valnéhromadyna vlaslnínáklady.
předslavenstva
I l ) va|néhromadyse ůčastni
členové
a dozorčirady.
je na pořadujednání
valnéhromadyněkt€ Ú z bodů,ojehožroáodnutíqžádujeobchodní
12) Jest|iŽe
zákoníkpořizeninotářského
ápisu, zajistípředstavenstvo
na va|né
hromaděpřitomnostnotáře'
pověřený
1 3 ) o účastidalšíchosob můžerozhodnoutpředstavenstvo
nebo člen představenstva
zahájeníma řízenímvalnéhromadydo doby zvolenípFedsedy
valnéhromady,dále pak předseda
va|néhromady.
Tyto osobyvšaknehlasuji,nemohoupoŽádovat
\Tsvětl€ n íani uplatňovalnávrhy.
Č|Ánck9
ve|Íá brom'dá - svolávání
l)

Valná hřomadase konánejménějednou
za rok,nejpozdějido šestiměsíců
od poslednihodne
popřípadějeho
najejím
účetního
období'svoláváji představenstvo,
člen'pokudse představenstvo
povinnostvalnouhromadusvolatanebo
svoláníbez zbylečného
odk|aduneusneslo
a zákonstanoví
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pokudpředstavenstvo
nenidlouhodobě
schopnose usnášet,
nestanovi.ti
obchodní
ákonikjinak

2\ vyžadují.lito ájmy spo|ečnosti'
svo|ávávalnou hromadudozorčimda společnosti
a na va|né
hromaděnavrhujepotřebnáopatřeni'

3 ) Představenstvo
svolá va|nouhÍomadubez zbytečného
odk|adupoté,co zjisti, že ce|kovázlráta

spo|ečnosti
na ákladě jakéko|ivúčetni
ávěrky dosáhlatakovévýše,Že při jejím uhrazeníz
disponibilnIcb
zdrojůspo|ečnosti
by neuhrazená
ztrátadosáhlapo|ovinyákladniho kapitáluneboto
lze s ohledemna všechnyoko|nostipř€ d pok|ádat,nebo pokudzjistí,žese společnost
dostalado
úpadku,a navrhnevalnéhÍomadězrušenlspolečnosti
nebo přijetíjinéhoopatření,ncstanoví-li
právnípředpisněcojiného.
zvláštní
4 ) Nejméně
30 dnípřed konánimvalnéhromadyzveřejňujepředslavenslvo
oznámenío konáni va|né
hromadyv obchodnímvěstníku
yww.cvz.!Z.
a uveřejňuje
nastránkáchspolečnosti
s) Jest|iž€majite|akciína majite|eŽřídive pÍospěchspolečnosti
právoa|espoňk jednéakcii
Zístavní
j
j
společnosti
ako istotuna úhradu
nákladůza zasláníoznámenlo konáníva|néhromadya poádá o
za5í|ání
oznámenio konánívalnéhromadyna adÍesuuvedenouv ádosti,je spo|cčnost
povinnamu
na uvedenou
adÍesu
najehonák|adoznámení
zasí|at.
oalámení o konáni valné hÍomady'nejde-|io svo|ánína ákladě roáodnutísoudu'obsahuje
alespoň:
a) obchodní
firmua sídlospolečnosti.
b) místo,datuma hodinukonáníva|né
hromady,
c) označenl,
zda se svo|ávářádná,mimořádnánebonáhradní
va|ná hÍomada'
d) pořadjednáníva|né
hromady,
jeho významupro h|asovánína volné
e) rozhodnýden k účasti
na valnéhromaděa vysvětlení
hromadě,
nebosníŽeníákladníhokapitálu,musíomámení
0 je-|i na pořadujednánívalnéhromadyŽvýšení
o konánívalnéhrcmadykroměvýšeuvedeného
obsahovati ná|ežitostistanovené
v !st. $ 202
odst.2)'3) a 4) nebo6 2|2 obchodního
ákoníku,
8) jeJi na pořadujednánívalnéhromadyschválenířádnénebo mimořádnéúčetniávěrky a
konso|idované
účetní
ávěrky a v ákonem stanovených
případechi mezitímniúčetní
ávěÍky,
Íoáodnutío rozdělenízisku nebo o úhraděztÍáty!uvedollse V oznámenio konáni valné
hromadyhlavníúdajeúčetni
ávěrky' s uvedením
doby a mísla,v němžje účetní
ávěÍka k
pro akcionářespolečnosti,
nah|édnuli
h) jestližemá být na pořadujednánívalnéhromadyzněná stanovspolečnosti'
musíoznámenio
jejímkonánialespoňcharakterizovat
podstatu
navrhovaných
změna návrhzměnstanovmuslbýt
akcionářůmk nah|édnutí
v sidle společnosti
pro svolánívalnéhromady.
ve lhůtěstanovené
Akcionář má právovyádat si zaslánikopie návrhustanovna svůjnáklada svénebezpečí.
Na
tatoprávamusíbýtakcionářiupozoměniv oználrenío konánívalnéhromady'
7 ) Představenstvo
svo|á mimořádnouva|nou hromadu poádají.Ii o její svolání akcionář nebo
akcionářispoleěnosti,
kteřímajíakcie,jejichžsouhmnájmenovitrí
hodnotadosahujealespoň 3%
ák|adníhokapitá|uk projednáninavržených
áležitoslÍ. Představenstvo
za předpokladu,žeje
kaŽdýz bodůnávrhudoplněnodůvodněním
nebo návrh€ m usnesení'
svo|ámimořádnouvalnou
hromadutak'abyse konalanejpozdějido 50 dnůodedne'kdy mudošlaádost ojejí svo|ání.
Lhůta
uvedenáv odstavci4 se zkacuje na 2l dnů.Př€ d stavenstvoneníoprávněnonavÉený
pořadjednání
j e oprávněnonavržený
měnit.Představenslvo
pořadjednánídoplnitpouzese souhlasemosob,které
poádaly o svolánímimořádné
valnéhromady
8 ) Na ádost akcionářenebo akcionářůspolečnosti,
kteří majÍakcie,jejichžsouhrnnájmenovitá
hodnotadosahujea|espoň3 % ákladníhokapiLíluspo|ečnosti
a) předslavenstvo
za předpokladu'
žeje každýz bodůnávrhudop|něnodůvodněni'n
nebonávÍhem
usnesení
aže.jemu doručen
nejpozdějido 20 dnůpřed rozhodnýmdnem'zářadíjimi určenou
áležitosl na pořadjednáníva|néhromady;pokudádost došlapo uveřejnění
oznámenio jejím
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konání,uveřejni představenstvodoplněnípořadu jednání valnébromady ve lhůtědo deseti dnů
před rozhoďlým dnem k účastina valnéhromadězpůsobemurčenýmzákonem a stanovamipro
svolánívalnéhromady;j estližetakovéuveřejněníneníjiŽ možné,
lze určenouáleŽitost na pořad
j ednánítétovalnéhromadyzařaditj en postupempodlc $ l 85 odst' 4 obchodnihoákoníku'
b) dozorčilada přezkoumá\"ýkonpůsobnostipředstavenstvav áležitostech uťčených
v Žádosti'
c) dozorčírada uplatniprávo na náhraduškody,k|erémá společnost
vůčičlenovipředstavenslva,
d) představenstvopodá žalobu na splaceni emisníhokursu akcií proti akcionářům.kteří isou v
prodlcni s jeho splacenímnebo uplatnípostuppodle 6 t 7 7 obchodnihoákoniku '
9)
Valnou hromadulze odvolat nebo změnil datumjejího konáni na pozdějšídobu. odvolfuí valné
hrornadyncbo změna data jejího konání musí být omámeny způsobemstanovenýmzákonem a
stanovamipro svoláni valnéhřomady,a to nejpoŽdějijeden týden před omáménýmdatemje,jiho
konání,jinak je společnostpovinna uhradit akcionářům,k1eří se dostavili podle původního
oznámení,účelněvynaložené
náklady. Mimořádnou valnou hromadusvo]anoupodle odstavce7)
tohoto článku lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdějšídobu, jen pokud o to
poádaji tam uvedeniakcionáři. Při určenínovéhodata konánívalnéhromady musíbýt dodržeIra
Ihůlapodle odslavce4) nebo pod1eodstavce7) tohotočlánku.
Clán€ k 10
Yálná hÍomada - schopnost usnášenia evidenc€ přítomných akcionářů
Valná hlonada je schopna se usnášet,pokud přítomníakcionáři maji akcie, jej;chŽ jmenovitá
hodnotapřesahuje30 % ákladního kapililu společnosti.
2) Přítomníakcionáři se zapisují do listiny přítomných,jež obsahujeobchodni firmu nebo název a
sídlo právnickéosoby nebo jrnénoa bydlišlě|yzickéosoby' která je akcionářem, popřipadějejího
zástupce'jmenovitou hodnotu akcií,jež ji opravňuji k hlasování,popřipadě údajo tom, že akcie
neopravňujek hlasováni. Pokud společnostodmítne ápis určiléosoby do listiny přítomných
plovést,uvede tuto skulečnostdo listiny přítomnýchvčetnědůvoduodmítnutí'správnost listiny
přítomnýchpo|vrzujisvými podpisy př€ d seda valnéhromadya zapisovatelzvolenípodle stanov.
Není.li valná hromada schopna se usnášet.svolá představenstvonáhradní valnou hromadu.
Náhradnívalnou hromadusvolává představenstvonovýn ozlámením způsobemuvedenýmv č1ánku
9, odstavec4) s tím' Že lhů|atam uvedenáse zkacuje na patnáctdnů'oznlimení o konánínábradni
valié hromady musi být uveřejněnonejpozdějido 15 dnůode dne. na který by|a svolána původní
va1náhromada'Náhradnívalná hromadase musíkonat do šestitýdnůode dne'
Da kte|ýbyla svolána původnívalná hrornada.Náhradnívalná hromadamusímíl nezměněnýpořad
jednáni a je schopnausnášení
bez oh1eduna ustanoveníodstavcel) tohotočlánku.společnost
nemusiZadJlo no\,liv}pi. z el idencezaknihurarl)ch cennjchpdpírů.
cvuk nab}\ ale1akcieje
oprávněnprokázatprávo účasti
na náhradnívalnéhromadějinak'
ZáleŽitosli, kterénebyly zařazeny do navrhovanéhopořadujednánívalnéhromady.lze rozhodnouí
jen za účasti
a se souhlasemvšechakcionářůspolečnost;.
Č|áDek11
Působnost
válnéhřomady
Do působnostivalnéhromadynáleŽi
a) rozhodování o změně s|anov' nejde-l; o zrněnu v důsledku a"ýšeníákladního kap;tálu
představenstvempodle $ 210 obchodníhoákoníku nebo o změnu, kc k1erédošlo na základč
jiných právníchskulečností'

b) rozhodování
o zÚšeníčisníženi
ákladníbokapitáluneboo pověřenípředstavenstva
pod1e$
2l0 obchodního
ákoníku,obchodního
peněŽité
ákoniku čio možnosti
pohledávky
započteni
vůči
proli pohledávce
společnosli
nasplacení
emisního
kursu,
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podle$ 160obchodního
c) rozhodnutí
dluhopisů
zákoníku,
o \rydání
představenstva,
d) volbaa odvoláničlenťl
e) volba a odvolánič]enů
dozorčí
rady,s Újimkou členů
dozorčirady volenýcha odvolávaných
podle $ 200obchodního
ákoníku,
ávěrky a v ákonem
1) schváleniřádnénebo mimořádné
účelní
ávěrky a konsolidované
účetní
případech
i mezhímní
účetní
závěrky,Íozhodnuti
o rozdělenízisku neboo úhradě
stanovených
Žráty a stanovení
tantiém'
g) rozhodování
představenstva
rady,
o odměňováni
členů
a dozorčí
podle zviáštníboprávního
h) rozhodnutío registraciúčastnických
cennýchpapirůspolečnosti
předpis a o zrušenijejich
Íegistrace,
jmenování
;) rozhodnutí
a odvolánílikvidátora'včetněuťčeni
\"ýše
o zrušení
společnosti
s likvidací,
jeho odměny,schváleninávÍhurozdělení
likvidačního
zůstatku'
j) rozhodnutí
o fúzi,převodujmění na jednoboakcionářenebo rozdčleni,popřipaděo Zněně
právni formy'
je převodpodnikunebojeho částia jeho
k) rozhodnutí
o uzavřenismlou\y'jejímžpředmětem
nájem'neborozhodnutí
takové
sm]ouvyovládanouosobou,
o uzavření
a jejich
l) schváleníovládacísmlou\T'smlouly o převoduzisku a smlouly o tichémspolečenství
zněn.
m) schválení
roční
zprály o podnikatelské
činnosti
společnosti
a o stavujejihomajelku,
na listinnécennépapírya naopaka
n) roáodnutío přeměněakcii q/danýchjako zaknihované
jmenovitéhodnotěnebospojenívíceakciído
rozhodnutí
o štěpení
akciína víceakcii o nižší
jedné
akcie'
představenstv4
výkonufunkcečlenů
dozorčí
radya \"ýborupro
o) schválení
smluvo podmínkách
j
j
plnění
vůči
audit,připadněschváleniakýchkoliviných
společnosti
těmtoosobám
p) řešení
sporůmeziorgányspolečnosti,
q) rozhodnutí
v $ 196aobchodního
ákoníku
o odsouhlasení
smluvspecifikovaných
ť) rozhodnl]tío polvrzenívolby členaorginu společnosti
dle ustanovení$ 31a obcbodního
ákoníku,
kleři
s) projednánia rozhodnutio záleŽitostech
navrŽených
akcjonářemneboakcionářispo]ečnosti'
kapitálL!
majíakcie,jejichžsouhmnájmenoviá hodnotapřesahuje
3 % zák]adního
t) rozhodnutío podání návrhu na vyrcvnánínebo na nucenélTrovnáni ve smyslu ákona o
konkurzua \yrovnání'
ve smysluustanovení
u) Íozhodnuíi
o ásadách a pokynechprojednánípředstavenstva
$ 194,odst.
4 obchodního
ákoníku,
v) rozhodnutio dalšíchotázkách,kteréobchodníákoník nebo slanovyspolečnosti
zahrnujido
působnosti
valnéhromady'
záleŽitosli,kteréjinesvěřujeákon nebostanovy.
2) valná hromadasi nemůže
vyhraditk rozhodování
clánek 12
Yslná hromada-j€ d nání
1) Jednání valné hÍomadyzahajLrjea do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu čIen
představenstva,
pověřen;svolalali valnouhromadudozorčírada,
kterýtím byl představenstvem
představenstvem
pověřen,nebočlendozorčí
předslavenslva'
rady.kterýlím byl
člen
kteÚ tímbyl
jinak'
předseda
pověřen,
valnéhromady
radou
nestanoví-]i
obchodníákoník
Jestližebyl
dozorčí
jmenovánsoudem,řídívalnouhromaduod počátku.
2) VaIná hřomadavo]ípředsedu,zapisovatele'dva ověřovateleápisu a osoby pověřenésčitáním
hlasů.I'llasovánio tétovolběse provádío všechosobáchnajednou.
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3) JednánÍvalnéhromadyřídíod svéhozvolenípředsedavalnéhÍomady,
kteď je opnívněnwhlásit
4)
5)

ó)
1)

8)

e)

r)

přestávku v jednání. Nastaneli situace neřešenáobecně ávaaými právními předpisy nebo
stanovami
spo|ečnosti,
roáodlje o dalším
postupujednání
valnéhmmadyjejl předseda.
Hlasování probíhá aklamací za současného
použill hlasovacíchlístkůpřevzatých u pr€zence,
obsahujIcIch
počet
h|asů,
pokudse va|náhromadaneusneslajinak'
Každéusnesenlneborozhodnutí
o němžse na valnéhromaděhlasuj€ jednoznačně
formuluječlen
představenstva
pověřenýřlzenímvalnéhromadydo dobyzvoleníjejíhopředsedy,
nebočlendozorči
Íady'který1ímbyl dozorčí
radoupověřen{viz č|án€ k 12' odslavecl) těchtoslanov},dáIe pak
předsedava|nétuomady.
odvo|ání a volba členúpředstavenstvači dozorčimdy se provádi tak, Že se hlasrrjeo odvo|áníči
volběkaždého
členasamostatně'
o průběhujednání
valnéhromadyse pořizujeápis' zápis o valnéhlomaděobsahuje:
a) obchodní
firmua sÍdlosoo|ečnosti
b) místoá dobukonáníva|néhromady,
c) jménopředsedyvalnéhromady'zapisovate|e,ověřovatelůápisu a osob pověřenýchsčítáním
hlasú'
d) popisprojednáníjednotli\.ých
bodůprogramu
valnéhromady,
e) rozhodnutí
valnéhromadys uvedením
výsledkuhlasovánl,
f) obsahpfotestuakcionáře,členapředstavenstva
nebodo2orčí
radytýkajlcího
se rozhodnutí
va|né
hrom.dy,jestližeo to protestující
poádá.
K ápisu se při|oží návrhy a prohlášenÍ,předloŽená na va|néhromadě k projednánía seznam
přítomnýchna valnéhromadě.
jsou předloženy
MateÍiá|y,
které
akcionářům
podobě,se najednánínepředčítají
v písemné
a
předsedaj
ícípouzeupřesní'o kterém
materiáluse hlasuie'
čulek 13
ve|ná břom'dr. íozhodování

Při uplatňování
návrhůa protinávfhů
souvisejících
s pořademjednáníválnéhÍomadyse nejdříve
h|asujeo návrhupředstavenstva'
Nenlli tentonávrhpřijat,hlasujese o protinávrzích
ke kaŽdému
předloženému
návrhuv pořadí,vjakémbyly předloženy
do tédoby,nežjepředkládanýnávrhnebo
pÍotiíávÍhschválen.
2) vďkeÉ návrhy nebo protinávrhypřítomnýchakcionlířúmusíbý podány do z.čátku h|asovánío
bodu pořadujednání,kteÍého
se týkají,avšakmimo pÍotinávrhů
jejichžobsah byl
k náÝfhům,
uvedenv oznámení
o konánívalnéhromady'nebov případě,žeo roáodnutívalnéhromadymusí
být pořIzennotářsl(ýápis. v tomtopřípaděje akcionář povinendoručitpisemnézněnl svého
návrhu nebo protinávrhuspolďnosti nejméněp& pÍacovních
dnů přede dnem konáíí valné
hromady.To neplatí,jde-lio
návrhyna vo|bukon-kÉtních
osobdo orgánůspo|ečnosli.
va|ná hromadaÍoáodujevě8inou hlasůpřítomných
akcionářů,
ne\Táduje.li obchodníákoník
nebostanovyspolečnosti
k přijetíurčitého
usnesení
většinujinou.
4) Tyto stanovynevyužívaji
možnosti
počet
určitvyššI
hlasůpotřebných
k přijetíusnesení
nežjakto v
jednotlivýcháleŽtostechstanoví
obchodní
ákoník.
o rozhodnutích'
kdeto tyžadujeobchodíí
ákoník musíbýtpořízennotářskýápis. NoÍářskýápis
o roáodnuti o zněně stanovmusíobsahovattéžschválenýtext aněny stanov'
č|ánek14
Postavenír působnost
předstlvenstva
l)

Představenstvoje
statulámím
oÍgánem,
kteÍýřídíčinnost
spo|ečnosti
ajednájejimjménem.
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2) Představenstvo
rozhodujeo všecháleŽitostechspolečnosti,
pokudnejsouobchodnimákonikem
neboslanovami\,yhrazeny
do působnosti
valnéhromadynebodozorčí
mdy.

3 ) Představenstvo
se při svéčinnostiřídíobecněávaznými právnimipředpisy,těmitoslanovamia

usneseními
valnéhromady.
přísIuší
Představenstvu
zejména:
a) zbezpečovat
obchodní
vedenivčetně
řádného
vedeníúčetnictví
společnosti,
b) vykonávatzaměstnavatelskápráva,
c) jmenovatŽaměstnance
do vedoucích
funkcía odvo|ávatjez nich;určovatjim
odměnuzajejich
činnost
a sjednávat
s nimi manďerské
smlouvy,
d) svolávatvalnouhromadua oÍganizačněji
zabezpečovat,
e) zajistitzpracování
a předkládatvalnéhromaděke schválení
ea) zprávuo podnikatelské
činnosti
společnosti
a o stavujejíhomajetku;tatozprávajevŽdy
součástí
výroční
podlezv|áštniho
právnihopředpisll,
zpráw zpracovávané
eb) řádnou'mimořádnou
popřípadě
a konsolidovanou,
téŽi mezitímní
účetní
ávěrku a
návrhna rozdě|ení
ziskuneboúhradu
vzniklév uplynulém
áráty spo|ečnosti
účetním
období'případněnávrhna úhradu
neuhrazených
arát minulýchlet,
f)
vykonávatrozhodnutívalnéhromadypokud je v souladu s právnímipředpisy a
stanovatr]isDolečnosti.
g) roáodnouto zÚšeníákladníhokapitáludle ustanovení
ákoníku,
$ 2l0 obchodního
h) uzavírat
smloÚvu'najejímŽákladě má společnost
nabýtnebozcizit majetek,
ha) nepřesahujelihodnolanabývaného
nebozcizovaného
maj€ t ku v průběhujednoho
účetního
obdobíjednu
tř€ t inu v|astního
kapitáluspolečnosti
lyplývajícího
z poslední
řádnéúčetní
ávěÍky neboz konso|idované
účetní
ávěrky, sestavuje.|i
společnosl
konso|idovanou
účetní
ávěrku,
hb) přesahuje-|i
hodnotanabývaného
nebozcizovaného
'najetkuv průběhujednoho
účetniho
obdobijednutřelinuvlastního
kapitáluvyplývajíciho
z pos|ední
řádnéúčetní
ávěrky neboz konso|idované
účetní
ávěrky' sestavuje.li
spo|ečnost
konso|idovanou
účelní
ávěrku. K platnostitakovésmlou\yse }yŽadujesouhlasdozorčÍ
Íady.vyda|a.li
společnost
registrované
účastnické
cennépapiry,vyžaduj€se i souhIasvalnéhro
ch) Udělovata odvolávatpÍokurua stanovitpodmínkydohodyo výkonu funkceprokuristya
odměnuprokuristoVi.
r ) Dředkládat
valnéhřomaděke schváIení
návrhnaauditoÍa
pronájm€
c
h
rozhodovat
o
majetkuspo|ečnosti
s Úpovědni |hútou
ne de|ší
neždvanáctměsíců
i)
a o pronájmech
ná dobuurčitoune delšínežpět le| při pronájrnech
nad uved€ n é|hůtymusí
souhlasit všichni členovépředstavenstva,
nesouhlasI-Iivšichni č|enovépředstavenstva,
vyžadujese souh|asdozorčIÍady'Poktrddozorčí
rada takoÚ souhlasneuděli,roáoduje o
pronájmumajetkuspolečnosti
va|náhromada,
k) rozhodovato poskytnutíručenímajetkemspolečnostivyjma případůsp€ c ifikovaných v
ustanovení
z.ikoníku.
$ l96a obchodniho
je oprávněnopověřit zaměstnance
5 ) Představenstvo
spo|ečnosti
určitou
činnostivnitřnimpředpisem
je timtospolečnoslí
pověřením'
nebopísemným
Pověřenýzaměstnanec
zmocněnke všemprávním
úkonům,
k nimŽ při tétočinnostiobvykledocházía k těmtoúkonům
tedyjiŽ neni nutnýdalši
souhlaspředstavenstva.
Č|án€ k 15
a funkčnÍ
s|ožení
obdobípředstavenstvá
PředstaveDstvo
společnosti
má 3 členy'Členempředstavenstva
může
býtjen íyzickáosoba,která
dosáhlavěku 18 let' kteráje plně způsobilák pn{vnímúkonům'
kteráje bezúhonná
ve smys|u
jež je překážlouprovozování
podnikánia u nížnenasta|a
z.ákonao Živnostenském
skutečnost'
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2)

3)
4)

5)
ó)

podnikání,
Živnostipod|eákona o živnostenském
nestanovi|iobchodniákoníkjinak.osoba,která
uvedenépodminkynesp|ňujenebo na j€ j íž straněje dána překíŽkavýkonu funkce,se členem
představenstva
nestane'i když o tom rozhodl příslušnýorgán.Pfustaneli členpředstavenstva
pro výkonfunkcetímtoákonem nebozvláštním
splňovatpodmínky
stanovené
právnímpředpisem,
jeho funkcetim zaniká.Tímnejsoudotč€ n apnávatřetich
osobnabyliív dobrévíře'
Clenovépředstavenstvajsou
volenia odvolávániva|no!hromadou
spo|ečnost;.
Zvo|itje možné
i
pokuddala navrhovatelis|ib,žev případězvoleni funkci
osobunepřitomnouna va|néhÍomadě'
přijme'
je
pfudstavenstvaje
Funkční
obdobíjednotliÚch členů
5 |et.opětovnávolbačlenapředstavenstva
moŽná'
ČIen představenstvamůžeze své funkce odstoupi! plsemným prohlášenlm,doručeným
představenstvu.
případěkončívýkonjehofunkcednem,kdyjehoodstoupení
projednalo
V takovém
je
projednat
představenstvo.
nebo mě|o
Představenstvo povinno projednatodstoupeníčlena
představenstva
nanejbIiŽším
zasedánipoté,co rezignaciobdrželo.
jehoŽ poč€ t členůzvo|enýchvalnou hromadouneklesl pod po|ovinu,můž€
Představenstvo,
jmenovatnáhradničlenydo přištíhozasedánívalnéhromady.
představenstva
C|enové
volísvéhopředsedua místopředsedu'
Čhnekl6
svo|ávánía zasedáÍípředstav€ n stva
Předslav€ n stvozasedánejménějednou
zá tři měsice.

pověřený
2) Zasedánípředstavenstva
svolávápředsedapředstavenstva
nebojlmnebopředstavenstvem

písemnoupozvánkou,v niž uvedemísto,dalum,hodinukonánía pro8ram
čIenpředstavenstva
jinak' nejméněpět dnůpřed
zasedání.
Pozvánkamusibýtodeslána,nerozhodnelipředstavenstvo
jeho zasedáním.
předchozího
Představenstvo
|zesvolattakéusnesením
z
zasedánÍ'
Pokud s tím
představenstva,
souhlasí
všichnič|enové
lze zasedánipředstav€ n stvasvolat i prostředkysdělovaci
techniky.
3) Předsedajepovinensvolatzsedáni představenstva
vž/y,poádá-li o to někteÚ z členů
představenstva
nebodozorčí
radapísemně
s udánímdůvodu.
představenstva
4 ) Zasedání
se konáobvyklev sídlespolečnosti.
je nezastupitelné.
clenstviv představenstvu
Závazekk výkonufunkcejeávazkem osobnípovahy.
ó) Pfudslavenstvo
múž€podlesvéúvahypřizvat na zas€ d ání i jinéosoby.Jednánípředstavenstva
se
můŽe
zúčastnit
člendozorčí
rady,jestliže
o to domÍč,l
ÍadapožÁd^.
představenstva
1) Zasedání
řídípředseda'v připadějehonepřítomnosti
řídízasedání
místopředsedapředstavenstva'
představenstva
předsedou
8) o prúběhu
zAsedání
a přijatýchÍozhodnutich
se pořizujíápisy podepsané
představenstva
představenstva,společnostk archivaci,
a zapisovatelem.
zápis obdÍží
čIenové
yýpispříslušné
částiosobypředstavenstvem
určené
k plněníúkolů.
př€ d stavenstva,
9) v ápisu zjedíánípředstavenstva
musíbýtjmenovitěuvedeničlenové
kteří
hlasovali proti jednotlivýmusnesenimpředslavenstva!
nebo se zdÍže|ihlasovánl' Pokud není
prokááno něcojiného,
platl,ženeuvedení
členové
hlasovalipropřijetíusnesení.
pod|e$ 2l0 odst' l, obchodního
l0) o roáodnutípředstavenstva
ákoníku,musíbýtpořizennotářský
Ápis.
předslavenstva
l l) Nákladyspojené
se zasedáním
i s dalšíčinností
nesespolečnost.
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Č|ánek17
RozhodováníDředst.venstva
l)

je-li najehozasedánipřÍtomna
Představenstvoje
způsobi|é
se usnášet,
nadpo|oviční
většinajeho

2) K Přijet í rozhodnutíve všech áleŽiÍoslech pÍojednávanýchna zasedání představenstvaje
pro ně hlasovala nadpo|oviční
zapotřebí,aby
většinavšech,nikoliv jen přítonmýchčlenů
představenstva'
V případěrovnosti hlasů rozhodujehlas předsedajlcího.
Tím není dotčeno
pod|ečlánku
rozhodnutí
|4, odst.4),písmeno
k) stanovspol€ č nosti.
3) Při volbě a odvolávánÍpředsedy nebo místopředsedy
př€ d stavenstva neh|asujeten č|en
představenstva,
o němžse rozhoduje'
JestliŽes tím souhlasívšichničlenové
představenstv4
můžepředstavenstvo
učinitrozhodnutíi
mimo zasedáni.v takovémpřipaděse všakk návrhuroáodnuti musÍvyjádřit písemněvšichni
členové předslavenstva
a roáodnuti musíbýtpřijatojednomys|ně.
Rozhodnutí
představenstva'
učiněné
mimozasedání
musibýt uvedenov ápisu ze zasedání
představenstva
6) veškerouorganizačni
činnost
spojenous řozhodováním
mimozasedání
zajišťuje
předsedapfudslavenstva,
v dobějeho nepřítomnosti
místopředs€ dpředslavenstva.
a
čHnek|8
Píáva a povinnostičl€ n ůpředstav€ n stva
představenstva
přisluší
podílna zisku. tantiéma.
ČIenům
za výkonjejich funkcíodměnaa případně
odměnuitantiému
schvalujeva|náhmmada.
2) váah mezi spo|ečností
a členempředstavenstva
se řídlpísemnou
smlouvouo podmlnkácb\rykonu
funkcečlenaorgánuspolečnosti.
smlouvuo podminkáchvýkonufirnkcečlenaor8ánuspolečnosti
včetně
odměnya tantiému
schva|uje
valná hromada.
člÁ!ek l9
Jednínía podepisování
zr spo|ečnost
představenstvo,
Činnostspolečnosti
řídíajednájejImjménem
kteréjestatutámím
orgánem.za
představenstvojedná
předs€ d asamostatně
navenekjménem
spo|ečnosti
nebospolečně
dvač|enové
oředstavenstva'
2\ Podepisováníza společnost
se děje tak, Že k obchodnífirmě připojl svůj podpis předseda
představenstvasamostatněnebospolečnědva členové
představenstva.
j
podepisuje
prokurista
J ) Jménem
společnosti
ednáa
i
v rozsahuprokury,jeli ve společnosti
zlizena,

r)

Čbnek20
Post.venía působnost
dozorčí
rady

představenstva
podnikatelské
DozorčíradadohliŽina výkonpůsobnosti
a uskutečňování
činnosti
soo|€ č nosti.
2) Členovédozorčíradyjsou opnivněninahlížet
do všechdok|ádů
a áznamůtýkajlcíchse činnosti
společnosti
a kontrolují,zda účetní
ápisy jsou řádně vedeny v sou|aduse skuteěnost{
a zda

stÍanal1

podnikatelská
činnost
společnosti
se uskutečňuje
v souladus právnlmipředpisy,stanovamia pokyny
valnéhromady.
DozorčíÍadapfuzkoumávářádnou, mimořádnou a konsolidovanou,popřípaděi mezitíÍnní
účetní
ávěÍku a návrhna Íozdělení
ziskuneboúhradu
ztrátya předk|ádásvévyjádřenívalnéhromadě'
4 ) DozorčíradapřezkoumávázpÍái'rrpředstavenstva
o vztazíchmezi pÍopojenýmiosobami.
DozoÉíradaposuzujepronájmymajetkuspolečnosti
s \ýpovědnllhůtoudelšíneždvanáctměsíců
a
pronájmyna dobu určitoudelšinežpět let, nevyjádřlli souhláss takovýmpronájmemvšichni
představenstva;
pokuddozorčí
č|enové
radaneudčIí
souh|ask tomutopronájmu,rozhodujeo něm
va|náhrcmada.
ó) DomrčíÍadapředkládá valnéhromaděi představenstvusvá \ryjádření,doporuěenía návrhy' Pověři
svéhoč|ena
řízením
valnéhromadydo dobyzvoleníjejlhopředsedya to tehdy,byla.livalná
hÍomadasvolánadomrčíradoua va|nouhromadunezáhájil pověřenýčlenpředstavenstva.
je dozorčí
1) vyŽadují-lito ájmy společnosti,
radaoprávněnapoádovat,aby na pořadjednánívalné
hromadysvolávanépředstavenstvem
byly zařazenyáležitosti navržené
dozorčiradou.DozorčIrada
je všakpovinnapfudloŽilt€ n to požadavek
představenstvu
v takovémpředstihu,aby á|ežitosti
navrhované
na pořadjedn.ín
ímoh|ybÍ součástí
uveřejněného
omámenío konánívalnéhromady'
8) vykonáváčinnostqýboruproauditv případé.
ženeníáizen
clánek 21
s|ožeíí'
ustanovení
r funkčníobdobídozorčí
rady
Dozorčírada spo|ečnostimá tři členy.Členemdozorčírady můžebýt j€n ryzická osoba, která
dosáhlavěku |8 |el kteÍáje plně způsobilák pÍávním
ve smys|u
úkonům,
kteráje bezúhonná
jež je překážkouprovozování
podnikinía u nížnenastalaskutečnost,
zákona o živnostenské|n
živnostipodleákona o živnostenském
podnikání.
podmínkynesp|ňuje
osob4 kteráuvedené
nebo
na jejížstraněje dána překážkavýkonufunkce,se členemdozorčí
rady nestane'i kdyŽ o tom
roáod| příslušnýorg.án.Přestaneli člen dozorčírady splňovat podminky slanovenépro yýkon
funkcetlmto ákonem nebo zv|áštním
pÍávním
předpisem,jeho funkcetím zaniká' TÍm nejsou
dotč€ n aprávatřetíchosobnabyli v dobrévíře.
2') všechnytři členydozorčírady vo|i va|náhÍomada.v případě'žepďet změstnancůspolečnostiv
pracovn|mpoměru na pracovnídobu přesahující
polovinu ťýdenní
pracovnÍdoby stanovené
pnávním
předpisem
první
zv|áštnim
v
den účetního
období'v němžse koná valná hromad4která
volíčlenydozorčí
Íady,přesáhne50 zaměstnanců,
budouv souladus aktuálním
zněnimtextuust' $
200 odst.l) z č.513/1991sb. obchodního
ákoníku vo|enivalnouhromadoudva členové
dozorčí
rady a jeden člendozorčí
rady zaměstnanci'
Členové
dozorčí
rady volenívalnouhromadoujsou
valnouhromadou
i odvoláváni'
představenstva,
prokuristouneboosobouoprávněnou
Č|endozorčí
radynesmibýt ároveň č|enem
podIeápisu vobchodnínrejstříkujednatjrnénem
společnosti.
4) Funkčniobdobíčlenů
dozorčíÍadyje 5 let. opětovná volba členůdozorčíradyje možná.
ČIendozorčí
mdy můžeodstoupitz funkceplsemným prohlášením
doručeným
dozorčí
radě' v
projednalanebo měla
takovémpřípaděkončIYýkon jeho funkce dnem kdy jeho odstoupenÍ
projednatdozorčí
rada'Pokudodstoupí
ze svéÍunkceě|endozorčí
radyvo|enýzaměstnanci,
zvoli
novéhočlenadozorčírady bez zbytečného
Člen
dozorčí
rady
odkladuzaměstnanci
spo|ečnosti.
zvolený zaměstnancimůže
býl záměstnanciodvolán'
6) vo|ebnl řád pro volbu a odvo|áni členůdomrčírady zaměstnancipřipraví a schva|uje
představenstvo
popřípaděradouzaměstnanců.
společnosti
v součinnosti
s odborovouorganizací,
Nentlijich' volebnířád připr.vía schválípředstavenstvo
v součinnosti
se zaměstnanci'
kteřísplňují
podmínku
pod|eobchodního
ákoniku.
l)
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jmenovat
7) Dozorčí
rada,jejížpďet členů
zvo|enýchvalnouhromadounekleslpod polovinu,múže
náhradniho
čIena
do přištihozasedánivalnéhromady.
předsedu'
8) c|enovédozorčI
radyvo|ísvého
c|Ánek22
svo|ávónír z{Šedánl
domrč|rady
l ) DozorčI
Íadase scházípodlepotřeby,nejméně
dvakrátdo roka.
2 ) Zasedánidozorčirady svolává jejl předsedanebo jim pověřenýčlendozorčírady plsemnou
pozvánkou' v n|žuYede místo' datum, hodinu konání a program zasedání.Pozvánka musí bÍ
doručena'neÍozhodneJidozorčíradajinak' nEméně|0 dnípředjejím zasedáním'Dozorčíradu lze
svo|attakéusn€sením z pfudchoáho zasedání'Pokud s tímsouhlasívšichni členovédozorčíÍady,
l'zr její zasedánísvolat prostředkysdě|ovacítechniky.
3 ) cinnostdozorčí
Íadyřídíjejípředseda.
4 ) Předsedaje povinensvolat zasedánídozorčí
rady vŽdy,poádáli o to někteÚ z č|€nůdozorčíÍady
představenstvo,
pokud
nebo
současně
budeuvedenna|éhaÚdúvodjejího
svo|áni.
5) zasedánldozorčí
radyse konáobvyklev sídlespol€ č nosti.
6) clenstvl v dozorčiraděje nezastupitelné.
Závazekk \rykonufunkcejeávazkem osobnípovahy'
podlesvéúvahypřizvatnazasedání
7) DozorčÍ
radamůže
ijinéosoby'
8) o průběhu
zasedání
dozorčí
radya přijatýchusnesenlch
se pořizujezápis,kteď podepisujedozorčí
radouuÍčený
zapisovatela předsedadozorčí
Íady.v ápise se uvedouistanoviskamenšinyčlenů,
jest|iž€ tito o to požádajía vždy se uvede odchylný n|í"-or
členůdozorčírady zvolených
změstnanci. zápis obdÍží
členové
dozorčírady a společnost
k archivaci.
9) Nák|adyspojené
se zasedáním
i s dalšíčinností
dozorčí
mdynesespolečnost.

Čuíek23

Rozhodovánidozorčír'dy
l)
2)

3)
4)

5)
ó)

Dozorčlradajezpůsobi|á
roáodovat,jeli na zasedánipřítomna
osobněnadpoloviční
většinajejích
č|enů.
K přijetírozhodnutlve všechziležitostech
projednávaných
dozorčí
radouje zapotřebi,aby pro ně
hlasovalanadpolovični
většina
všech'niko|ivjenpřítomných
č|enů
dozorčí
rady'
Při vo|běa odvolánlpředsedydotčená
osobanehlasule.
Jestližes tímsouhlasÍ
všichničlenové
dozorčí
rady'může
dozorčiradaučinitrozhodnutí
i mimo
případěse všakk návrhurozhodnutí
zasedání.
v takovém
musívyjádřit písemněvšichničlenové
dozorčírady a rozhodnutímusíbýt přij atojednoÍnys
|íě.
Rozhodnltiučiněné
mimozasedání
musíbýtuvedenov zápisunejbližšího
zasedání
domrčírady.
veškerou organizačníčinnostspojenou s roáodovánÍm mimo zsedání dozoÍčírady zajišt'llje
předsedadozorčIÍady.
Čhnek24
Přáv4 a poviííostič|Ónů
dozoÍčí
rady

r)

Členové
dozoÍči
radyse účastní
va|né
hromadyspol€ č nostiajsou povinniseznámitvalnouhromadu
s výs|edkysvékontrolnlčinnosti.
2 ) Dozorčíťadarozhodujeo udělerí souhlasus poskytnutiminformaceakcionáři podle $ l80
obchodního
zákoníku
r) Členůmdozorčíradypříslušíza výkonjejich funkcíod|něnaa přIpadněpodll na zisku . tantiéma.
odměnui tantiému
schvalujeva|náhromada
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4) Vztah mezi společností
a členemdozorčí
rady se řidí písemnou
smlouvouo podmínkách
výkonu
funkcečlenaorgánuspolečnosti.
smlouvuo podmínkách
Úkonu funkcečlenaoÍgánuspolečnosti
včelněodměnva tantié|nu
schvaluievalná hÍomada.
Č|án€ k 24a
výbor pro audit
l)
2)

3)

5)
6)

t)

společnost
zřizuje výborpro audita to s účinnostl
od jmenovánívšechjeho členú.
Jeho funkční
je
pěti|eté.
období
jedenčlenÚboÍu musíbýt neávislý na spo|ečnosli
Výbor pro auditmá tři členy'nejméně
a musí
prakt'cké
mítn€ j ménětří|eté
zkušenosti
v ob|astiúčetnictví
nebopovinného
auditu.
Není.lizřízenuiboÍproalrdit'q'konáváčinnost
tohotoÚboru dozorčí
rada.
Výborp.o auditzejména
a) volíze svéhostředuDředsedu
b) s|edujepostupsestavování
individuální
účetní
závěrkya konsolidované
účetní
ávěrky,
c) hodnotí
účinnost
vnitřníkont.olyspolečnosti,
vnitřního
auditua případně
systéÍn!
řizenířizik,
d) s|edujepÍocespovinného
audituindividuální
účetní
ávěrky a konsolidované
ávěrkJ,
c) posuzujeneávis|ost statutimíhoauditoraa auditorské
spo|ečnosti
a zejménaposkytováni
dop|ňkoÚchsluŽebspolečnosti'
f.) dopo.učuje
auditoÍa
individuální
a konsolidované
účetní
ávěÍky
Pro svolávání,zasedánla rozhodování
pro
plalí
výboru
audit
stanovschválenápro
Lrstanovení
dozoÍčí
radu.
Není.|izřízenvýbor pÍoaudit,zveřejníspo|cčnost
způsobem
umoŽňujícím
dálkovýpřIstup,který
oÍgánp|nífunkceyýboruproaudita ktereosobyjsoujehočlcny.
čláíek 25
Účetníobdobi.vedeníúčetnictví
Účemimobdobimspolečnostije kalendářnírok, nestanovi.liákon v konkrétním
připadějinak'

je povinnazjišťovatřádnévedeníúčetní
2) Společnost
evidencev souladus obecnézávazr,ýmj
předpisy.
3) Po skončení
účetniho
obdobísestavuje
společnost
účelní
ávěrku podleobecněávazných předpisů'
4) Rádná, mimořádná'konsolidovanáa mezilimní účetní
ávěrka musíbýt sestavenazpůsobem
předpisůmtak, aby ve všech
odpovídajicímobecněávamým právnimpředpisům
a účetním
významných
oh|edechvěrnězobrazovala
vlastni
maje|ek,zavazky,
kapitálspolečnostia Úsledek
hospodaření.
Článek 26
způsobrozděleníásku . úhradyztÍátyspo|ečnosti
l) o ÍozděIení
zisku nebozpůsobu
úhradyaráty rozhodujeva|náhromada.K návrhupředstavenstva
jen jsou-li
předkládávalnéhromaděsvévy.jádření
dozorčí
rada.o ÍozděIení
zisku lze rozhodnout
dány podmínky
stanovené
ákonem. Při rozděIování
zisku se nejprve doplnírezervnííondpodle
č|ánku
27.odstávec1)těchtostanov.
2) společnost
neníoprávněnarozdělitzisk nebojinévlastnízdrojemeziakcionáře,je.IivlastníkapitáI
zjištěnýz řádnénebomimořádné
účetní
rozdě|enizisku byl nixí než
ávěrky neboby v důsledku
ákladní kapitálspo|ečnosli,
z\"ýšený
o
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l)

s)

základniho
na a"ýšení
a) upsanoujmenovitouhodnotuakcií'pokudbyly upsányakciespolečnosti
ávěrky
řádnénebomimořádné
účetní
kapitálua zvýšený
ákladni kapitáLnebylke dni sestavení
zápsánv obchodním
řejstříku.
a
fonduneboty rezeÍvnifondy,kterépodleákona a stanovnesmispolečnost
b) tu částrezeÍvního
DouŽít
k Dlněníakcionářům'
představenstva
můŽestanovitvalnáhromadaze
Podílčlenů
a členů
dozorčí
radyna zisku(tantiému)
k
rozdělení.
ziskuschváIeného
valná hromadamůŽerozhodnouti tak, že zisk, nebo .jehočásrrozděli akcionářůmve Íbrmě
Taktonerozdě]ený
zisk lze rozdělit
zatimnerozdělen.
dividendynebožezisk nebojehočástzůstane
rozhodnutím
dalšívalnéhromady'
Shořauvedenýmneníryloučeno,
aby valná hromadaroáodla, žezisk nebojeho částpoužijena
základníhokapiláu je, Že účetní
Předpoklademz\"ýšení
zvýšení
ákladníhokapitálltspolečnosti'
nejpozdějike dni,od
zúdajů
zjištěných
závěrkabylaověřenaauditorem
bez výhrada byla sestavena
ákladního kapitáluneuplynulovíce nežšest
něhožv den rozhodnu|í
valnéhromadyo zvýšení
účetní
ávěrky zjistila sniŽení vlastních
měsíců'
Jestliževšakspolečnost
z jakékolivmezitímní
použítúdajez řádnénebo mimořádné
účetní
závěrky,ale musívycházetz této
zdrojů,nemůže
mezitímní
účetni
ávěrky.
z,jejihorezervního
fondu'
Případnáztrátavmiklá při hospodďení
společnosti
budekrytapředevšim
jeli to moŽné.valná hromadamůže
všakÍozhodnout
téŽo úhradě
ztráty:
a) sníženim
ákladniho kapitáluspolečnosti,
neuhrazené
ztrátyminulýchlet'
b) přeúčtováním
áráty na účet
c) z nerozdčleného
ziskuuplynulýchlet'
Č|ánek21
Rezervnífond

r)

je povinnaVytvořitrezervnífondz čistébo
závěrceza
zisku vykázanét}o
v řádnéúčetní
Společnost
zisku' avšakne vice neŽ l0 o/oz
rok,v němŽpoprvéčistýzisk \ytvoří,a to ve výši20 % z čistého
zisku, aždo
hodnotyákladníhokapilálu.Tentofond se ročnědoplňujeo částku5 % z čistého
jestliže
neplatí,
rezervni
fond již
fondu
20
základního
kapitáIu'
To
dosaženi\.ýšerezervního
%
fond
do
příplatky
Takto
vytvořený
rezervni
nad cmisníkurs akcií.
spoleěnostvytvořila
Úše 20 %
použít
pouze
k úhradě
ztťáty'
zikladníhokapjtálulze
společnosti'
2\ o pouŽití
rezervního
fondurozhodujepředstavenstvo
listy v Íozvazev aktivech,musívytvořit zvláštní
vlashi akcie nebozatímní
3 ) vyk|áž€ J i společnost
pokudvlastniakcienebo
výši.Tentozvláštnirezervní
fondzrušínebosníží'
rezervnífondve stejné
kapitálu'Jiným způsobem
zatímnilisty zcela nebozčástizcizínebopoužijena sniženizákladního
tentorezervní
fondvyužíl
nelze.
4) VykážeJi společnost
akcie, zatimni listy nebo obchodnípodílyovládajicíosoby v rozvazev
Tentozvláštní
rezervnífondzrušínebo
Íezervní
fondvc stejné
\"ýši.
aktivcch'musílrytvořitzvláštní
podilyovládajíciosobyzcelanebozčáslizcizínebo
pokudakcie,zarímniIistyneboobchodní
sníží,
tento
pokudpřestanebýt tato osobave vztahuke společnosti
ovládajiciosobou'Jiným způsobem
ťezervni
iondvyužitnelze.

r)

clánek 28
Dividendy
(dividendu),kteÚ valná bromadapodle
Akcionář má pÍávona podil na zisku společnosti
podíl
se určujepoměremjmenovitéhodnoty
hospodářského
Úsledku schválilak rozděleni'Tento
jeho akciík,jmenovité
nesmívyplácetálohy na podíly
hodnotěakciívšechakcionářů'společnost
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2) Nestanovi|iusnesení
va|néhromadyanebodohodas akcionářemjinak, je dividendaspolečností
qp|ácena na nákladya n€ b ezpečiakcionářepřednostně
najim určenýúčet
u banky'jinak najeho
adrese,vedené
v evidencizaknihovaných
cennýchpaplrůve Střediskucennýchpapírů'
j e povinnooznámitroáodný den, denvýplatydividendy,mÍstoa způsobjejí
3 ) Představenstvo
Úplaty
způsobem
uřčeným
ákonem a těmitostanovami
pÍosvoláníva|né
hromady'
Čunek29
Právidla postupupři zvyšování
ákladního kapitá|u

2)

3)

5)
ó)

o zvýšeníákladního kapitálu roáoduje valná hromada(tim nenídotčenoustanovení$ 2l0
obchodního
zákoníku)
a to:
a) upsánímnovýchakcií,a to za podmíneka při dodržení
postupud|e {i 203 206 obchodního
ákoníku'
b) z vlastníchzdrojůspo|ečnosti'
za podmíneka při postupudle $ 208 a s 209 obchodního
ákoníku
c) jako podmlněné
z\ýšeníák|adniho kapitálu za podmíneka postupustanovenýchv $ 2o7
obchodnlhoákoníku je.li přijatovalnouhromadousoučasně
usn€ s enío vydánívyměnitelných
neboprioritnichdIuhopisů,
d) jako kombinované
zýýšenlákladniho kapitáluza podmíneka postupustanovených
v $ 2o9a
obchodního
ákoníku
Usnesením
va|néhromadylze pověřit představenstvo,
aby Žá podmín€ k stanovených
obchodním
ákoníkema stanovamiroáodlo o zvýšení
ákladniho kapitá|uupisováním
akcii neboz vlastních
.\.ýše
zdrojůspolečnosti
s výjimkounerozděleného
ásku, nejvýševšako jednu třetinudosavadní
ákladnlho kapitálu,a to za podmínek
stanovených
2l0
obchodního
ákonÍku.
$
Na všechnausnesení
valnéhlomadyo zvýšení
ákladního kapitá|ua postuppři jeho zvýšeníse
použij
íustanovení
ákoníku
s 202az $ 2l0 obchodniho
Při zvyšování
pod|etěchlopravidel:
zák|adního
kapitáIuse postupuje
a) o zvýšení
ákladníhokapitáluroáoduje na návrhpředstavenslva
valnáhromadanebona zíkladě
pověření
představenstvo,
valnouhromadou
b) v oznámenío svolánívalnéhromadyse uvedoukroměnáležitostí
v $ |84 odst.5
obsažených
obchodniho
ákoníku i ná|ežitosti
obsažené
v $ 202odst.2aŽ4 obchodniho
Zákoníku'
c) do 30 dnůod usnesení
va|néhromadypodápředstavenstvo
návrhnajeho ápis do obchodního
re,jstříku,
d) usnesení
o ápisu uveřejnípř€ d stavenstvozpůsobem
uvedenýmv článku35 těchtosEnov' a to
bezzbytečného
odk|adup'ojehoápisu do obchodního
r€ j sřiku'
e) usnesenívalnéhromadyo zvýšení
ák|adniho kapitálu vykonávápředstavenstvo
samo nebo
smluvnězajistíjehoprovedení
prostřednictvim
třetíosoby,
f) v případěporušení
povinnostisplatitemisníkurz upsanýchakcii ve lhůtěstanovené
valnou
hromadouzaplatíupisovatelúrokyz prodleníve yýši20o/.p.^,zA kažtýdenprodleni,
g) představenstvo
navrhneápis nové.\.ýše
ákladníhokapilá|udo obchodního
rejstřiku'
h) účinky
zvýšení
ákladníhokapitálunastávají
ode dne ápisu novévýšeákladního kapitáludo
obchodního
rejstříku.
Upisovate|je povinensp|atitemisníkurz akcii ve |hůtěstanovené
roáodnutímva|néhromady,
jinak v plnéÚši ve lhůtěpro upisování
akciI'jinakjeúpisneúčinný'
Jestližeupisovate|nesplatÍemisníkurs upsanýchakcií nebo jeho splatnoučást,vyzve jej
př€ d stavenstvo,abyji splatildo 60 dnůod doručení
výzvy.Po mamémuplynutítétolhůtyvyloučÍ
představenstvo
upisovatele
a \yzve jej, aby vřáti| zatímní
|ist v přiměřenélhůtě,kteroumu určí.
Pokudvyloučený
upisovate|
v uÍčené
lhůtězatímní
|istnevráti,prohlásípředstavenstvo
zatímní
|ist
přičemž
za nep]'aÍný,
totoÍoáodnutíuveřejnízpůsobem
stanoveným
těmitostanovamipro svolání
valnéhromady'Pisemné
oznámenlo tomzašleupisovateli'
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Č|ón€ k 30
Pravid|apostupupři 3nižování
ák|edííbo krpitá|u

r)

Roáoduje.li valnáhromadao sníž€ n iák|adnihokapitá|uspolďnosti,nesmíák|adníkapitálsnižit
pod minimálníhranicistanovenou
obecněávaznými předpisya nesmídojítsnížcíím
ákladního
kapitá|u ke áoršení dobytnostipohledávekvěřitelů' sníženíákladniho kapitálu se řídí
ustanoveními
ákoniku,
$ 2l l - 216bobchodniho
2) sníŽení
zíkladního
kapiláIumůže
být
a) efektivní-- vjeho důsledku
( $ |79 odst.
se uvolňujlprostředky, kterélze vyplatitakcionářům
2a) při respektování
ustanovení
š 216odst.4obch'ákoníku
b) deklaratomi.kdy se měníjeDÍozsahúčelově
váz2nýchhodnotv čistém
obchodnimjmění
3 ) sniŽeníákladniho kapitáluse připouští:
jmenovité
a) snížením
hodnotyakciIa zatlmnlchlistů,
b) vzetímakciíz oběhunazíkladěnávrhu;stanolynepřipouštějí
sniŽenlákladníhokapitá|uvzetll!
akciíz oběhunazíkladělosovánl'
c) upuštěním
od \,f'dání
akcii.
4) Při snižování
podletěchtopravid€ l :
základního
kapitáluse postupuje
a) o sníŽení
zikladnihokápitá|uroáoduje valná hromadav souladus ust. $ 186 odst.2 obch.
ákoníkudvěmatřetinamihlasůpřítomných
akcionářu
b) v oanámení
o konánivalnéhromadyse uvedoukÍoměnáležitostí
obsažených
v $ |84 odst.5'
obchodního
ákoníku i náležitosti
v $ 2| | odst.l
obsaŽené
c) Návrh na ápis usnes€ n ívalnéhromadyo snížení
ákladníhokapililu podávápředstavenstvo
do
30 dnůod usnesení
valnéhromadyv sou|adus ust.$ 2l l odst.4 obch.ákoníku.
je povinnopísemně
d) Představenstvo
do 30 dnůod nabytíúčinnosti
roáodnutíva|néhromadyo
snífuníákladního kapitálu vůčitřetim osobámomámit rozsahsniž€ n í ák|adníhokapitá|u
předednem,v němžse toto
alámýmvěřit€ l ům,kteÍýmvmikly poh|edávkyvúčispolečnosti
přih|ásili
rozhodnutí
stalo účinným
vůčitř€ t ím osobám s výzvou,aby
svépohledávkypodle
odstavces 215odst'3 obchodnlho
ákoníku
e) Rozhodnutí
valnéhromadyo snlženlákladnlho kapitálupoj€ h o ápisu do obchodního
rejstříku
zveřejnípředstavenstvo
nejméně
dvakrátza sebous alespoňtřicetidennimodstupema s výzvou
prověřitele,abypřihlásilisvépohledávkypodles 2l5 odstavce3 obchodního
ákoníku.
Č|ónek
31
Postuppři dop|ňování
a změíěstanov
Ke změněstanovdocháá roáodnutímva|néhromadyo zÍněněstanov,jiným roáodnutímvalné
jehoždús|edkem
je
hromadynebojinou pri{vnískutečností.
PřijmeJi valná hÍomada
rozhodnutí,
aŤtěnaobsahustanov,toto rozhodnutinahÍazujeroáodnutí o zÍněněstanov' Jest|iŽez roáodnutí
valnéhromadyneplyne,zda' popřípadějakým
způsobem
se stanolymění,roáodne o změněstanov
představensfuo
v souladus rozhodnutlm
va|né
hromady.
2) Je-|ina progÍamu
valnéhromadyschvá|enlzÍněnystanov,musíomámenío konánívalnéhromady:
a) charakterizovatpodstatunavrhovanýchzměn,
proakcionář€ , žejsouoprávněninahlédnout
b) obsahovat
upozomění
v síd|espo|ečnosti
do návrhu
změnslanov,nebosi na svojenákladya nebezpečí
\Tádat zaslánínávrhustanov.
t)
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3) Ve lhůtěpro oznámení
valnéhromadymusíbýt akcionářům
v sídlespolečnosti
k dispoziciúplný
je povinnana ádost akcionářena jeho nákladya
návrh zněn stanovk nahlédnuli'společnost
nebezpečí
zaslattomutoakcionářinávrhzněnístanov.
4) o rozhodnuíio změněstanovje pořizovánnotářskýápis. Notářskýápis o rozhodnutí
o změně
stanovmusíobsabovat
téžschválenýtextzÍněny
stanov.
s) Jestližeakcionářhodláuplahit na valnéhromaděplotinávrhyk návrhům'jejichžobsahje uvedenv
oznámení
ojejímkonání,nebov případě,
Žeo rozhodnutí
valnéhromadymusibýl pořízennotářský
zápis,je povinendoručitpisenrné
pět
zněni svéhonáVrhunebo protinávrhuspolečnosti
nejméně
pracovních
dnůpředednemkonánívalnéhromady.To neplati,jdelio návrhyna volbukonkétnich
je povinno uveřejnitjeho ptotinávřh se sÚm
osob do orgánůspolečnosti'
Představenstvo
pokudje to možné,
stanoviskem,
nejméÍiě
tři dny před oznámenýmdatemkonánívalnéhromady.
Dojdeli ke zÍněně
stanova to nejenomrozhodnutím
valnéhromady,ale na základěj akékolivprávní
představenstvo
povinno\ryhotovit
skutečnosti,je
bezzbytečného
odkladuúplné
měnístanov'
j e povinnobezzbytečného
6) Představenstvo
odk]aduuložitzněny stanov'stejnějakoúplnezneni
stanovdo sbírkylistinobchodniho
rejstříku'
'/\
Rozhodujelispolečnost
o zvýšení
nebosnížení
ákladníhokapitálu,o štěpení
akcii čio spojenivIce
akciído jednéakcie,o změněťormynebodruhuakcii aneboo omezenípřevoditelnosti
akciína
jménonebo o její změně.nabýVázměnastanovúčinnosti
dnem zápisu těchto skutečností
do
obchodního
rejstříku.ostatnízměnyslanov,o nichžrozhodujevalná hromada'nabýva,jí
účinnosli
okamžikemrozhodnutívalnéhromady,neplyneJi z rozhodnulívalnéhromady,že nabývají
účinnostipozději.
Č|ánek32
Zrušenia ánik soo|ečnosti

r)

Společnost
můž€býtzrušena
naákladě|
a) roáodnutívalnéhromadyo zrušení
společnosti
ajejípřeměně,
b) rozhodnutí
valnéhromadyo zrušení
společnosti
s likvidací'
c) ťozhodnutím
souduo zrušení
společnosti
neboo neplatnosti
společnosti'
d) prohlášením
konkurzunamajetekspolečnosti
nebozámítnutím
návřhuna prohlášeni
konkuÍz
pro nedostatek
majetku.
2) Způsobprovedenilikvidacespolečnosti
při jejím aušeníse řídíobecněávaa1ými předpisy.o
způsobuvypořádánílikvidačního
zůstatkurozhodujevalná bromada.Likvidačnízůstatekbude
j menovité
j ejich akcii.
rozdělenmeziakcionářev poměruodpovídajícim
splacené
hodnotě
3 ) Likvidátorajmenuje a odvolává valná hromada'Není-li ]ikvidátorjmenován bez zbytečného
odkladu,jmenujeho soud.
poádat s
Kvalifikovanémenšiněakcionářůdle $ l8l odst' l obchodního
zákoníkunepřísluši
uvedením
důvodů
soud,aby odvolallikvidátorajmenovaného
valnouhromadoua nahradilho jinou
5) společnost
zanikáke dni výmazuz obchodního
rejstříku.
clánek33
o/namování

r)

Skutečnostistanovené
obecně ávaznými právnímipředpisy a těmito stanovami uveřejňuje
protytoskutečnosti.
společnost
způsobem
stanoveným
2 ) omlimenío konánívalnéhromadyzveřejňujepředstavenstvo
omámenio konáni valné hromady
v obchodnímvěstnikua uveřejňuje
nastránkáchspolečnosti
\!ww.cvz'cz.
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3) Není.limožné
zveřejnitprotinávÍh
akcionářese stanoviskem
představenstva
způsobem
stanoveným
pro uveřejnění
omámenío konánívalnéhromady,zveřejníse na intemetové
stnínc€ společnosti
na
adresewww.cvzcza současně
budek disDoici v sld|esDo|ečnosti.

Člínek34
výk|rdová ustrnovení
l ) v případě' že se některéustanovenístanov' a!' už váIedem k platnémuprávnimu řádrr v České

repub|ice, nebo vá|edem k jeho zrněnám ukáže neplahým, neúčinnýmnebo spomým, anebo
některéustanoveníchybí,zústávajíostatníustanovenístanovtouto skutečností
nedotčena.
Namlsto
dotyčného
ustanovení
nastupuje
přÍslušného
buď ustanovení
obecněávaznéhoprávnlhopředpisu,
kteréje svou povahoua účelem
nejbliŽšízamýšlenému
účelustanov' nebo není-litakového
jenžje v obchodnímstyku obvyklé.
ustanovenípávnlho předpisu,způsobřešení,
2 \ Problematika,
kteráneníupravena
těmitostanovami
se řídíobecněávaznými právnímipředpisy.
ČláÍek35
Právní poměryspo|ečnosti
á řešeníŠporů

r)

Činnost
společnosti
se v plnémrozsahuHdíobecněávamými právnímipfudpisyčeskérepub|iky.

2) Případnéspory mezi akcionáři a společností,
spory mezi společností
a č|enyjejích orgánů,budou
řešenysmímoucestou.

3 ) Nepodaří.lise vyřešittakoť spor smímě,budekjeho projednání
a roáodnutí příslušný
český
soud a to _ nevylučujl|i to ustanoveníobecně ávazných pnávnfch předpisů - pod|e sídla
spo|ečnosti'
Čknek36

jsouv úplne.
Tytostanovy
^entu"
ollilllilifJ,l,iň *,""" n. madou
Édne27,6,20|1
a
"neni
p|ahoslia úČinnosti
nabývajÍ
dneÍn
schvá|ení'
v Bmě dne27' června20l l

Il t
^JLl-Wk

předsedapředstavenstva

/Í

./L(,//r,aL<-,,,-!

představenstva
mÍstopředseda
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