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ást první
Základní ustanovení
lánek 1.
Název obchodní spole nosti
Název obchodní spole nosti

: Jáchymov Property Management, a.s.
lánek 2.
Sídlo spole nosti

Sídlo obchodní spole nosti

: Jáchymov, T.G. Masaryka 415, PS 362 51.
lánek 3.
P edm t podnikání

P edm tem podnikání je:
1. Poradenská a konzulta ní innost, zpracování odborných studií a posudk ,
2. Služby v oblasti administrativní správy a služby organiza n hospodá ské povahy,
3. Výroba, obchod a služby jinde neza azené.
lánek 4.
Základní kapitál
Základní kapitál spole nosti iní 418 531 000,-K (slovy ty istaosmnáctmilión p tsett icetjedentisíckorun eských).
ást druhá
Akcie
lánek 5.
Po et, forma, jmenovitá hodnota a podoba akcií
Základní kapitál spole nosti je rozvržen na 418.531 kus kmenových akcií na majitele
o jmenovité hodnot 1.000,-K (slovy jedentisíckorun eských) každá. Akcie jsou vydány
v zaknihované podob .
lánek 6.
Po et hlas spojených s jednou akcií
Na každých dovršených 1.000,-K jmenovité hodnoty akcií p ipadá jeden hlas. Jsou-li
vydány akcie o jmenovité hodnot nižší než 1.000,- K , p ipadá na každých dovršených 100,K jmenovité hodnoty každé akcie jeden hlas.

Orgány spole nosti jsou:
a) valná hromada,
b) p edstavenstvo,
c) dozor í rada.

ást t etí
Orgány spole nosti
lánek 7.
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A) Valná hromada
lánek 8.
Valná hromada je nejvyšším orgánem spole nosti. Akcioná se zú ast uje valné hromady
osobn nebo v zastoupení na základ písemné plné moci s ú edn ov eným podpisem
akcioná e. Zástupcem akcioná e nem že být len p edstavenstva nebo dozor í rady
spole nosti.
lánek 9.
P sobnost valné hromady
Do p sobnosti valné hromady pat í:
a) rozhodování o zm n stanov, nejde-li o zm nu v d sledku zvýšení základního kapitálu
p edstavenstvem podle § 210 zákona nebo o zm nu, ke které došlo na základ jiných
právních skute ností,
b) rozhodování o zvýšení i snížení základního kapitálu nebo o pov ení p edstavenstva
podle § 210 zákona i o možnosti zapo tení pen žité pohledávky v i spole nosti
proti pohledávce na splacení emisního kursu,
c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu podle § 211 zákona a o vydání dluhopis podle
§ 160 zákona,
p edstavenstva, pokud stanovy neur ují, že jsou voleni a
d) volba a odvolání len
odvoláváni dozor í radou (§ 194 odst. 1 zákona),
e) volba a odvolání len dozor í rady a jiných orgán ur ených stanovami, s výjimkou
len dozor í rady volených a odvolávaných podle § 200 zákona,
f) schválení ádné nebo mimo ádné ú etní záv rky a konsolidované ú etní záv rky a v
zákonem stanovených p ípadech i mezitímní ú etní záv rky, rozhodnutí o rozd lení
zisku nebo o úhrad ztráty a stanovení tantiém,
g) rozhodování o odm ování len p edstavenstva a dozor í rady,
h) rozhodnutí o registraci ú astnických cenných papír spole nosti podle zvláštního právního
p edpisu a o zrušení jejich registrace,
i) rozhodnutí o zrušení spole nosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora,
v etn ur ení výše jeho odm ny, schválení návrhu rozd lení likvida ního z statku,
j) rozhodnutí o fúzi, p evodu jm ní na jednoho akcioná e nebo rozd lení, pop ípad o
zm n právní formy,
k) rozhodnutí o uzav ení smlouvy, jejímž p edm tem je p evod podniku nebo jeho ásti
a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzav ení takové smlouvy ovládanou osobou,
l) schválení jednání u in ných jménem spole nosti do jejího vzniku podle § 64 zákona,
m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b zákona), smlouvy o p evodu zisku (§ 190a zákona)
a smlouvy o tichém spole enství a jejich zm n,
n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do p sobnosti valné
hromady.
lánek 10.
Termín a zp sob svolávání valné hromady
1.
ádná valná hromada se svolává jednou ro n , a to nejpozd ji do konce m síce ervna
každého kalendá ního roku. Valnou hromadu svolává p edstavenstvo, pop . jeho len, pokud
se p edstavenstvo na jejím svolání bez zbyte ného odkladu neusneslo a zákon stanoví
povinnost valnou hromadu svolat, nebo pokud p edstavenstvo není dlouhodob schopno se
usnášet. Dozor í rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy spole nosti, a na
valné hromad navrhuje pot ebná opat ení.
2. U spole nosti s akciemi na jméno, uve ej uje p edstavenstvo pozvánku tak, že ji zašle
všem akcioná m na adresu sídla nebo bydlišt uvedenou v seznamu akcioná nejmén 30
dní p ed konáním valné hromady. U spole nosti s akciemi na majitele uve ej uje
p edstavenstvo pozvánku na valnou hromadu jejím zve ejn ním na webových stránkách
spole nosti: www.jachymovpm.cz
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3.

Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespo :
a) firmu a sídlo spole nosti,
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c) ozna ení, zda se svolává ádná, mimo ádná nebo náhradní valná hromada,
d) po ad jednání valné hromady,
e) rozhodný den k ú asti na valné hromad , pokud spole nost vydala zaknihované akcie.

4. Jestliže má být na po adu jednání valné hromady zm na stanov spole nosti, musí
pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespo charakterizovat podstatu
navrhovaných zm n a návrh stanov musí být akcioná m k nahlédnutí v sídle spole nosti ve
lh t stanovené pro svolávání valné hromady. Akcioná má právo vyžádat si zaslání kopie
návrhu stanov na sv j náklad a své nebezpe í.
lánek 11.
Usnášení schopnost valné hromady
Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li p ítomni akcioná i, kte í mají akcie, jejichž
jmenovitá hodnota p esahuje 30 % základního kapitálu spole nosti.
lánek 12.
Zp sob rozhodování valné hromady
Valná hromada rozhoduje v tšinou hlas p ítomných akcioná , pokud zákon nebo tyto
stanovy nevyžadují v tšinu jinou. P ítomní akcioná i se zapisují do listiny p ítomných, jež
obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydlišt fyzické
osoby, která je akcioná em, pop . jejího zástupce, ísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu
akcií, jež ji oprav ují k hlasování, pop . údaj o tom, že akcie neoprav ují k hlasování. Pokud
spole nost odmítne zápis ur ité osoby do listiny p ítomných provést, uvede tuto skute nost do
listiny p ítomných v etn d vodu odmítnutí. Správnost listiny p ítomných potvrzují svými
podpisy p edseda valné hromady a zapisovatel.
lánek 13.
Zp sob hlasování na valné hromad
Hlasování na valné hromad se d je zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada
nerozhodne jinak. Valná hromada m že rovn ž v jednacím a hlasovacím ádu upravit jiný
zp sob hlasování, vždy však tak, aby tento zp sob zaru il objektivní zjišt ní výsledku
hlasování.
lánek 14.
Valná hromada volí svého p edsedu, zapisovatele, dva ov ovatele zápisu a osoby
pov ené s ítáním hlas . Do doby zvolení p edsedy ídí valnou hromadu len p edstavenstva,
jehož tím p edstavenstvo pov í.
lánek 15.
Návrh na p ijetí rozhodnutí valné hromady
1. Návrh na p ijetí rozhodnutí valné hromady je oprávn no podat p edstavenstvo nebo
kterýkoliv jeho len, dozor í rada nebo kterýkoliv její len a kterýkoliv z akcioná .
2. Jestliže akcioná hodlá uplatnit na valné hromad protinávrhy k návrh m, jejichž
obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, nebo v
p ípad , že o rozhodnutí valné hromady musí být po ízen notá ský zápis, je povinen
doru it písemné zn ní svého návrhu nebo protinávrhu spole nosti nejmén p t
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pracovních dn p ede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu
konkrétních osob do orgán spole nosti. P edstavenstvo je povinno uve ejnit jeho
protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejmén t i dny p ed oznámeným datem
konání valné hromady.
3. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích p edstavenstva a dozor í rady a poté o
návrzích akcioná podle po tu hlasovacích práv.
lánek 16.
Jednací a hlasovací ád
Valná hromada m že rozhodnout o p ijetí jednacího a hlasovacího ádu, který blíže
vymezí jednání a rozhodování valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.
lánek 17.
Rozhodný den
Rozhodným dnem k ú asti na valné hromad je sedmý den p ed konáním valné hromady.
B) P EDSTAVENSTVO
lánek 18.
P sobnost p edstavenstva
1. P edstavenstvo je statutárním orgánem spole nosti, jenž ídí innost spole nosti a jedná
jejím jménem. P edstavenstvo rozhoduje o všech záležitostech spole nosti, pokud nejsou
zákonem nebo stanovami vyhrazeny do p sobnosti valné hromady nebo dozor í rady.
ádného vedení
2. P edstavenstvo zabezpe uje obchodní vedení spole nosti, v etn
ú etnictví spole nosti a p edkládá valné hromad ke schválení ádnou, mimo ádnou a
konsolidovanou, pop ípad i mezitímní ú etní záv rku a návrh na rozd lení zisku.
3. P edstavenstvo p edkládá valné hromad zprávu o podnikatelské innosti spole nosti a
zprávu o stavu jejího majetku, a to na ádné valné hromad , tj. nejpozd ji do konce m síce
ervna každého kalendá ního roku. Tato zpráva je vždy sou ástí výro ní zprávy zpracované
podle zvláštního právního p edpisu.
lánek 19.
Zp sob jednání p edstavenstva
Jménem spole nosti jedná p edseda p edstavenstva, a to samostatn nebo dva lenové
p edstavenstva, a to vždy spole n .
lánek 20.
Po et len p edstavenstva a délka jejich funk ního období
P edstavenstvo má t i leny. leny p edstavenstva volí a odvolává dozor í rada. Funk ní
období jednotlivých len p edstavenstva je p t let. lenové p edstavenstva volí svého
p edsedu.
lánek 21.
Rozhodování a usnášení schopnost p edstavenstva
P edstavenstvo rozhoduje v tšinou hlas všech len . Každý len p edstavenstva má
jeden hlas. P edstavenstvo je usnášeníschopné, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina jeho len .
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lánek 22.
Zasedání p edstavenstva
Zasedání p edstavenstva se konají podle pot eby, svolává je p edseda p edstavenstva
zpravidla do sídla spole nosti. Pozvánka na zasedání p edstavenstva musí být zaslána
nejmén 7 dn p ed dnem zasedání. V pr b hu zasedání p edstavenstva a o jeho rozhodnutích
se po izují zápisy podepsané p edsedou p edstavenstva a zapisovatelem. V zápisu jednání
p edstavenstva musí být jmenovit uvedeni lenové p edstavenstva, kte í hlasovali proti
jednotlivým usnesením p edstavenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno n co
jiného, platí, že neuvedení lenové hlasovali pro p ijetí usnesení. P edstavenstvo m že na
návrh p edsedy p ijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo
hlasováním prost ednictvím dálnopisu nebo telefaxu. Použití tohoto zp sobu hlasování je
p ípustné pouze se souhlasem 2/3 len p edstavenstva. P i výkonu své p sobnosti se
p edstavenstvo ídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
lánek 23.
P edstavenstvo, jehož po et len zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu,
m že jmenovat náhradní leny do p íštího zasedání valné hromady.
lánek 24.
len p edstavenstva m že ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit své
odstoupení orgánu, který jej zvolil nebo jmenoval. Výkon funkce kon í dnem, kdy odstoupení
projednal nebo m l projednat orgán, který jej zvolil nebo jmenoval nebo orgán, jehož je
lenem.
C) DOZOR Í RADA
lánek 25.
P sobnost dozor í rady
1. Dozor í rada spole nosti dohlíží na výkon p sobnosti p edstavenstva a podnikatelskou
innost spole nosti. Dozor í rada rovn ž volí a odvolává leny p edstavenstva spole nosti.
2. V rámci p sobnosti dozor í rady stanovené zákonem a t mito stanovami dozor í rad ,
resp. jejím len m p ísluší zejména:
a) nahlížet do všech doklad a záznam týkajících se innosti spole nosti,
b) kontrolovat, zda jsou ádn a v souladu se skute ností vedené ú etní zápisy
spole nosti,
c) kontrolovat, zda podnikatelská innost spole nosti se uskute uje v souladu s
právními p edpisy, t mito stanovami a pokyny valné hromady,
d) p ezkoumávat ro ní ú etní záv rku a návrh na rozd lení zisku vypracované
p edstavenstvem a p edkládat své vyjád ení valné hromad ,
e) ú astnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní
innosti,
f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem a t mito stanovami,
g) zastupovat spole nost v i len m p edstavenstva v ízeních p ed soudy nebo jinými
orgány.
lánek 26.
Po et len dozor í rady a délka jejich funk ního období
1. Dozor í rada má t i leny, které volí valná hromada. Má-li spole nost více než 50
zam stnanc v pracovním pom ru na pracovní dobu p esahující polovinu týdenní pracovní
doby stanovené zvláštním právním p edpisem v dob konání valné hromady, která volí
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dozor í radu, volí 1/3 len dozor í rady zam stnanci spole nosti.
2. Funk ní období jednotlivých len dozor í rady je p t let. Dozor í rada, jejíž po et len
zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, m že jmenovat náhradní leny do p íštího
zasedání valné hromady.
lánek 27.
Zp sob rozhodování dozor í rady
Dozor í rada rozhoduje na základ souhlasu v tšiny hlas
dozor í rady má jeden hlas.

svých len . Každý len

lánek 28.
Zasedání dozor í rady
1. Zasedání dozor í rady se konají podle pot eby, svolává je p edseda dozor í rady,
zpravidla do sídla spole nosti. Pozvánka na zasedání dozor í rady musí být zaslána nejmén
20 dn p ede dnem zasedání. O pr b hu zasedání dozor í rady a o jejích rozhodnutích se
po izuje zápis podepsaný jejím p edsedou. Do zápisu se uvede i stanovisko lena, který
hlasoval proti rozhodnutí dozor í rady, jestliže o to požádá. Vždy se uvede odchylný názor
lena dozor í rady zvoleného zam stnanci.
2. Dozor í rada m že na návrh p edsedy p ijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to
písemným hlasováním anebo hlasováním prost ednictvím dálnopisu nebo telefaxu. Použití
tohoto zp sobu hlasování je p ípustné pouze se souhlasem všech len dozor í rady. Pokud
len dozor í rady tímto zp sobem hlasuje, má se za to, že souhlasí s takovým zp sobem
hlasování.
lánek 29.
Dozor í rada volí ze svých len p edsedu. P edseda dozor í rady je oprávn n se ú astnit
jednání p edstavenstva, kdykoli o to požádá. len dozor í rady nesmí být zárove lenem
p edstavenstva, prokuristou nebo osobou oprávn nou podle zápisu v obchodním rejst íku
jednat jménem spole nosti.
lánek 30.
len dozor í rady m že ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit své odstoupení
orgánu, který jej zvolil nebo jmenoval. Výkon funkce kon í dnem, kdy odstoupení projednal
nebo m l projednat orgán, který jej zvolil nebo jmenoval nebo orgán, jehož je lenem.
ást tvrtá
Rozd lení zisku a úhrada ztráty
lánek 31.
Právo na podíl na zisku
Akcioná má právo na podíl na zisku spole nosti (dividendu), který valná hromada podle
hospodá ského výsledku schválila k rozd lení. Nevyplývá-li z ustanovení stanov týkajících se
prioritních akcií n co jiného, ur uje se tento podíl pom rem jmenovité hodnoty jeho akcií k
jmenovité hodnot akcií všech akcioná . Spole nost nesmí vyplácet zálohy na podíly na
zisku.
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lánek 32.
Spole nost není oprávn na rozd lit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcioná e, je-li
vlastní kapitál zjišt ný z ádné nebo mimo ádné ú etní záv rky nebo by v d sledku rozd lení
zisku byl nižší než základní kapitál spole nosti, zvýšený o
a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie spole nosti na zvýšení
základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení ádné nebo
mimo ádné ú etní záv rky zapsán v obchodním rejst íku,
b) tu ást rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí
spole nost použít k pln ní akcioná m.
lánek 33.
Podíl len p edstavenstva a len dozor í rady na zisku (tantiému) m že stanovit
valná hromada ze zisku schváleného k rozd lení.
lánek 34.
ástka ur ená k vyplacení jako podíl na zisku spole nosti nesmí být vyšší, než je
hospodá ský výsledek ú etního období vykázaný v ú etní záv rce snížený o povinný p íd l
do rezervního fondu podle § 217 odst. 2) zákona a o neuhrazené ztráty minulých let a
zvýšený o nerozd lený zisk minulých let a fondy vytvo ené ze zisku, které spole nost m že
použít dle svého volného uvážení.
lánek 35.
Dividenda a tantiéma jsou splatné do šesti m síc ode dne, kdy bylo p ijato usnesení
valné hromady o rozd lení zisku. Spole nost vyplatí dividendu akcioná i zp sobem
stanoveným v usnesení valné hromady o rozd lení zisku. Nebude-li v usnesení valné hromady
o rozd lení zisku stanoven zp sob výplaty dividendy, vyplatí spole nost akcioná i dividendu
bu bezhotovostním p evodem na bankovní ú et, který ji akcioná sd lí, anebo v hotovosti
v sídle spole nosti.
lánek 36.
Úhrada ztráty
O úhrad ztráty rozhoduje valná hromada vždy v souladu se zákonem, nerozhodne-li
sou asn o zp sobu úhrady ztráty, rozhodne o úhrad ztráty p edstavenstvo použitím
rezervního fondu.
ást pátá
Rezervní fond a fondy spole nosti
lánek 37.
1. Spole nost je povinna vytvo it rezervní fond z istého zisku vykázaného v ádné ú etní
záv rce za rok, v n mž poprvé istý zisk vytvo í, a to ve výši nejmén 20 % z istého
zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ro n dopl uje
o ástku 5 % z istého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu do výše 20 %
základního kapitálu. To neplatí, jestliže spole nost rezervní fond již vytvo ila p íplatky nad
emisní kurs akcií. Takto vytvo ený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít
pouze k úhrad ztráty.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje p edstavenstvo, neur ují-li stanovy nebo zákon
jinak.
3.

Spole nost z izuje v souladu s uzav enou kolektivní smlouvou sociální fond. Pravidla pro
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jeho z ízení a dopl ování stanoví p edstavenstvo, erpání tohoto fondu je upraveno v platné
kolektivní smlouv .
ást šestá
Zvýšení a snížení základního kapitálu
lánek 38.
O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dot eno ustanovení
§ 210 zákona.
lánek 39.
V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se uvedou krom
náležitostí podle § 184 odst. 5 zákona
a) d vody navrhovaného zvýšení základního kapitálu,
b) zp sob a rozsah tohoto zvýšení,
c) navrhovaný druh, podoba, forma a po et akcií, pokud mají být vydány nové akcie
spole nosti,
d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií.
lánek 40.
Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v
pozvánce nebo oznámení i lh ta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo
zp sob jeho ur ení s od vodn ním anebo údaj o tom, že jeho ur ením bude pov eno
p edstavenstvo, v etn
p ípadné minimální
výše, v jaké m že být emisní kurs
p edstavenstvem ur en. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi
spojená a d sledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi d íve
vydanými.
lánek 41.
Jestliže se valné hromad navrhuje
a) omezení nebo vylou ení p ednostního práva podle § 204a zákona, uvede se v
pozvánce nebo oznámení d vod, pro má dojít k omezení nebo vylou ení
p ednostního práva,
b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepen žitými
vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho p edm t a ocen ní uvedené v
posudku znalce nebo znalc podle § 59 odst. 4 zákona,
c) vyslovení souhlasu se zapo tením, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které
mají být zapo teny, a d vody navrhovaného zapo tení.
lánek 42.
Ú inky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního
rejst íku.
lánek 43.
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je p ípustné, jestliže akcioná i
zcela splatili emisní kurs d íve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje
základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepen žitými
vklady.
lánek 44.
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje
a) ástku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s ur ením, zda se p ipouští upisování akcií
nad ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to bu bez omezení nebo
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b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

s ur ením omezení,
po et a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií,
údaje uvedené v § 204a odst. 2 zákona nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými
papíry podle § 204a odst. 6 zákona, místo a lh tu, v níž m že oprávn ná osoba vykonat
právo tam uvedené, a cenu, za niž je oprávn na akcie koupit, nebo zp sob jejího
ur ení anebo údaj o vylou ení nebo omezení p ednostního práva na upisování akcií;
to neplatí, jestliže se všichni akcioná i nejpozd ji p ed hlasováním o zvýšení základního
kapitálu vzdali p ednostního práva na upisování akcií nebo jestliže má být základní
kapitál zvýšen podle § 205 zákona,
ur ení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím p ednostního práva, budou všechny
nebo jejich ur ená ást upsány akcioná i na základ dohody podle § 205 zákona, zda
budou nabídnuty ur itému zájemci nebo zájemc m s uvedením osoby zájemce nebo
osob zájemc anebo zp sobu jeho nebo jejich výb ru anebo zda budou nabídnuty k
upsání na základ ve ejné nabídky,
místo a lh tu pro upisování akcií bez využití p ednostního práva s uvedením, jak bude
upisovatel m oznámen po átek b hu této lh ty, a emisní kurs takto upisovaných akcií
nebo zp sob jeho ur ení anebo pov ení pro p edstavenstvo, aby ur ilo emisní kurs,
má-li být splacen v pen zích, v etn stanovení, v jaké minimální výši m že být
p edstavenstvem ur en; emisní kurs nebo zp sob jeho ur ení musí být pro všechny
upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak,
ú et u banky a lh tu, v níž je upisovatel povinen splatit ást emisního kursu upsaných
akcií, pop ípad místo a lh tu pro splacení nepen žitého vkladu,
schvaluje-li se vydání akcií nového druhu, ur ení práv s nimi spojených,
schvaluje-li se upisování akcií nepen žitými vklady, p edm t vkladu a výši jeho
ocen ní ur eného posudkem znalce nebo znalc a po et, jmenovitou hodnotu, podobu,
formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepen žitý vklad,
p ipouští-li se upisování akcií nad ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,
ur ení orgánu spole nosti, který rozhodne o kone né ástce zvýšení,
p ipouští-li se možnost zapo tení pen žité pohledávky v i spole nosti proti
pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla postupu pro uzav ení smlouvy o
zapo tení; má-li být emisní kurs splacen výhradn zapo tením, není t eba uvád t údaje
pod písmenem f).

lánek 45.
Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle p edchozího
písm. d), platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základ ve ejné nabídky.

lánku

lánek 46.
Do 30 dn od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je p edstavenstvo
spole nosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejst íku.
Upisování akcií nem že za ít d íve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do
obchodního rejst íku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního
rejst íku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc
rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního
kapitálu do obchodního rejst íku.
lánek 47.
Na postup p i zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se, není-li stanoveno
jinak, použijí p im en ustanovení § 163 odst. 3 a 4, § 163a, 164, § 165 odst. 1 a 2, § 166,
167, § 168 odst. 2 a 3, § 176 a 177 zákona.
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lánek 48.
Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu pen žitými vklady, je upisovatel
povinen ve lh t ur ené valnou hromadou splatit ást jejich jmenovité hodnoty, kterou
stanoví valná hromada, nejmén však 30 %, a p ípadné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií
neú inné (§ 167 odst. 2 zákona). Pen žité vklady musí být splaceny na zvláštní ú et u
banky, který za tím ú elem spole nost otev e na své jméno. To neplatí, jestliže byla
uzav ena dohoda o zapo tení. Dohoda o zapo tení musí být uzav ena p ed podáním návrhu
na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst íku. Banka nesmí umožnit
spole nosti disponovat se splacenými vklady vloženými na tento ú et p ed zápisem zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejst íku.
lánek 49.
Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepen žitými vklady je možné, jen je-li
to v d ležitém zájmu spole nosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepen žitými vklady,
musí p edstavenstvo p edložit valné hromad písemnou zprávu, ve které uvede d vody
upisování akcií nepen žitými vklady a od vodn ní výše navrhovaného emisního kursu i
zp sobu jeho ur ení. Upsat akcie lze pouze t mi nepen žitými vklady, které schválila valná
hromada. Nepen žité vklady musí být splaceny p ed podáním návrhu na zápis zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejst íku. Je-li nepen žitým vkladem nemovitost,
musí vkladatel p edat spole nosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 zákona p ed
zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst íku. P edáním tohoto prohlášení
spolu s p edáním nemovitosti je vklad splacen. Tím nejsou dot ena ustanovení § 59 odst. 2
a 3 zákona.
lánek 50.
Na základ akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu spole nosti
vzniká právo na dividendu z istého zisku dosaženého v roce, v n mž došlo ke zvýšení
základního kapitálu, pokud stanovy neur í jinak.
lánek 51.
P edem ur ený zájemce nebo jediný akcioná upisuje akcie ve smlouv o upsání akcií,
kterou uzavírá se spole ností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy
musí být ú edn ov eny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespo náležitosti uvedené
v § 205 odst. 3 zákona. K upsání akcií musí být poskytnuta lh ta alespo
trnáct dn od
doru ení návrhu na uzav ení smlouvy o upsání akcií.
lánek 52.
Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejst íku, je
upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání akcií
neplatné nebo neú inné. To neplatí, jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního
kapitálu postupem podle § 183 zákona za neplatné.
lánek 53.
Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst íku,
je upsání akcií neú inné.
lánek 54.
Každý akcioná má p ednostní právo upsat ást nových akcií spole nosti upisovaných
ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu
spole nosti, upisují-li se akcie pen žitými vklady.
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lánek 55.
P edstavenstvo je povinno zve ejnit a zp sobem ur eným zákonem a stanovami pro
svolání valné hromady oznámit informaci o p ednostním právu, která obsahuje alespo
a) místo a lh tu pro vykonání p ednostního práva, která nesmí být kratší než dva týdny,
s uvedením, jak bude akcioná m oznámen po átek b hu této lh ty,
b) po et nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii spole nosti o ur ité
jmenovité hodnot , nebo jaký podíl na jedné nové akcii p ipadá na jednu
dosavadní akcii o ur ité jmenovité hodnot , s tím, že lze upisovat pouze celé akcie,
c) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií upisovaných s
využitím p ednostního
práva
nebo zp sob jeho ur ení anebo pov ení
p edstavenstva, aby jej ur ilo; emisní kurs nebo zp sob jeho ur ení musí být stejný
pro všechny akcie, které lze upsat s využitím p ednostního práva, m že se však lišit
od emisního kursu akcií upisovaných jinak,
d) rozhodný den pro uplatn ní p ednostního práva, jestliže spole nost vydala
zaknihované akcie.
lánek 56.
P ednostní právo spojené s akciemi je samostatn p evoditelné ode dne, kdy bylo
do obchodního rejst íku zapsáno usnesení valné hromady podle § 203 odst. 4 zákona. Je-li
p evoditelnost akcií omezena, platí stejné omezení i pro p evod p ednostního práva.
Jestliže nep ipadá na jednu akcii dosavadní jedna nová akcie, je p ednostní právo na
upisování akcií vždy voln p evoditelné. P ednostní právo podle lánku 63 zaniká
uplynutím lh ty stanovené pro jeho vykonání.
lánek 57.
Pokud vydala spole nost zaknihované akcie, je rozhodným dnem
p ednostního práva den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé.

pro uplatn ní

lánek 58.
P ednostní právo akcioná nelze ve stanovách omezit nebo vylou it; v usnesení valné
hromady o zvýšení základního kapitálu lze p ednostní právo vylou it nebo omezit jen v
d ležitém zájmu spole nosti. Omezit lze p ednostní právo jen ve stejném rozsahu pro
všechny akcioná e. Vylou it lze p ednostní právo jen pro všechny akcioná e. Jestliže
má valná hromada rozhodnout o vylou ení nebo omezení p ednostního práva
akcioná , musí p edstavenstvo p edložit valné hromad písemnou zprávu, ve které uvede
d vody vylou ení nebo omezení p ednostního práva a od vodní navržený emisní kurs,
zp sob jeho ur ení i pov ení p edstavenstva ur it emisní kurs akcií.
lánek 59.
Za omezení nebo vylou ení p ednostního práva se nepovažuje, jestliže podle
usnesení valné hromady upíše všechny akcie obchodník s cennými papíry na základ
smlouvy o obstarání vydání cenných papír , pokud tato smlouva obsahuje závazek
obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají p ednostní právo na upisování akcií,
na jejich žádost za stanovenou cenu a ve stanovené lh t upsané akcie v rozsahu jejich
p ednostního práva podle lánku 63. Na postup p i prodeji akcií obchodníkem cennými
papíry akcioná m se použijí p im en ustanovení lánk 64 až 66.
lánek 60.
Akcioná se m že vzdát p ednostního práva na upisování akcií i p ed rozhodnutím o
zvýšení základního kapitálu. Ustanovení § 220b odst. 5) zákona platí obdobn .
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lánek 61.
Na základ rozhodnutí valné hromady podle § 203 odst. 2 písm. d) zákona se mohou
dohodnout všichni akcioná i na rozsahu své ú asti na zvýšení základního kapitálu v ástce
ur ené valnou hromadou.
lánek 62.
Dohoda akcioná podle lánku 61 nahrazuje listinu upisovatel a musí být po ízena
ve form notá ského zápisu.
lánek 63.
Dohoda podle lánku 61 musí obsahovat prohlášení o tom, že akcioná i se vzdávají
p ednostního práva na upisování akcií, ur ení po tu, druhu, formy, podoby a jmenovité
hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kursu a lh tu pro jeho
splacení. Jsou-li akcie upisovány nepen žitými vklady, obsahuje dohoda podle lánku 70
i p edm t vkladu a výši jeho ocen ní ur eného posudkem znalce nebo znalc jmenovaných
soudem podle § 59 odst. 3) zákona.
lánek 64.
P edstavenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do
obchodního rejst íku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení
alespo 30 % jejich jmenovité hodnoty, v etn p ípadného emisního ážia, jde-li o pen žité
vklady, a po splacení všech nepen žitých vklad .
lánek 65.
Podmín né zvýšení základního kapitálu
Pokud se valná hromada usnesla na vydání vym nitelných nebo prioritních dluhopis ,
p ijme sou asn usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být
uplatn na vým nná práva z vym nitelných
dluhopis
nebo p ednostní práva z
prioritních dluhopis (dále jen "podmín né zvýšení základního kapitálu").
lánek 66.
ástka podmín ného zvýšení základního kapitálu nesmí p esáhnout polovinu základního
kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopis podle lánku 73 zapsáno
v obchodním rejst íku.
lánek 67.
Usnesení valné hromady o podmín ném zvýšení základního kapitálu obsahuje:
a) d vody zvýšení základního kapitálu,
b) ur ení, zda podmín né zvýšení základního kapitálu je ur eno pro vykonání vým nných
nebo p ednostních práv z dluhopis ,
c) rozsah podmín ného zvýšení základního kapitálu, druh, podobu, formu, po et a
jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány.
lánek 68.
P edstavenstvo spole nosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady
o podmín ném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst íku do 30 dn ode dne,
kdy valná hromada
toto usnesení
p ijala. Vydávání
vym nitelných a prioritních
dluhopis nem že za ít d íve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního
rejst íku a zve ejn no.
lánek 69.
Vým nné právo se uplat uje u spole nosti doru ením písemné žádosti o vým nu
dluhopis za akcie spole nosti. Doru ení žádosti o vým nu dluhopis za akcie spole nosti
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nahrazuje upsání a splacení akcií. P ednostní právo se v i spole nosti uplat uje upsáním
akcií spole nosti. Na postup p i upsání akcií se použijí ustanovení § 204 zákona.
lánek 70.
P edstavenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do
obchodního rejst íku bez zbyte ného odkladu po uplynutí lh ty pro uplatn ní vým nných
nebo p ednostních práv a jen v rozsahu uplatn ných vým nných a p ednostních práv.
lánek 71.
Spole nost vydá akcie v rozsahu uplatn ných vým nných a p ednostních práv až po
zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejst íku. Pro postup p i vým n dluhopis
za akcie se použijí p im en ustanovení § 213a odst. 2) a 3) a § 214 zákona.
lánek 72.
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj spole nosti
Po schválení ádné, mimo ádné nebo mezitímní ú etní záv rky m že valná hromada
rozhodnout, že použije istého zisku po provedení p íd lu do rezervního fondu podle § 217
zákona nebo jeho ásti anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v ú etní záv rce ve
vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. istého zisku nelze použít
pi
zvyšování základního kapitálu na základ mezitímní ú etní záv rky.
lánek 73.
Spole nost nem že zvýšit základní kapitál z vlastních zdroj , není-li spln na podmínka
uvedená v ustanovení § 178 odst.2) zákona.
lánek 74.
Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fond , které jsou vytvo eny k
jiným ú el m, ani vlastních zdroj , jež jsou ú elov vázány a jejichž ú el není spole nost
oprávn na m nit.
lánek 75.
Zvýšení základního kapitálu nem že být vyšší, než kolik iní rozdíl mezi výší
vlastního kapitálu a sou tem hodnoty základního kapitálu a rezervních fond zjišt ný podle
lánku 74.
lánek 76.
P edpokladem zvýšení základního kapitálu je, že ú etní záv rka podle lánku 72 byla
ov ena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údaj zjišt ných nejpozd ji ke dni, od
n hož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než
šest m síc . Jestliže však spole nost z jakékoliv mezitímní ú etní záv rky zjistila snížení
vlastních zdroj , nem že použít údaje z ádné nebo mimo ádné ú etní záv rky, ale musí
vycházet z této mezitímní ú etní záv rky.
lánek 77.
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj spole nosti
obsahuje
a) ástku, o niž se základní kapitál zvyšuje,
b) ozna ení vlastního zdroje nebo zdroj spole nosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje,
v len ní podle struktury vlastního kapitálu v ú etní záv rce,
c) ur ení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením, o kolik se zvýší, nebo zda
budou vydány nové akcie, s uvedením
po tu a jmenovité hodnoty nových akcií
spole nosti,
d) jestliže spole nost vydala listinné akcie a základní kapitál se
zvyšuje
zvýšením
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jmenovité hodnoty akcií, i lh tu pro p edložení listinných akcií. Po átek b hu lh ty
pro p edložení listinných akcií nem že p edcházet dnu zápisu zvýšení základního
kapitálu do obchodního rejst íku.
lánek 78.
Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcioná i v pom ru jmenovitých hodnot
jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku spole nosti,
která základní kapitál zvyšuje, i akcie této spole nosti, jež jsou v majetku jí ovládané
osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
lánek 79.
Zvýšení základního kapitálu se provede bu vydáním nových akcií a jejich bezplatným
rozd lením mezi akcioná e podle pom ru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením
jmenovité hodnoty dosavadních akcií.
lánek 80.
jejich
Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede bu
vým nou, nebo vyzna ením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s
podpisem
lena nebo
len p edstavenstva oprávn ných jednat jménem spole nosti.
P edstavenstvo vyzve zp sobem ur eným zákonem a stanovami pro svolání valné
hromady akcioná e, kte í mají listinné akcie, aby je p edložili ve lh t ur ené rozhodnutím
valné hromady za ú elem vým ny nebo vyzna ení zvýšení jejich jmenovité hodnoty.
Pokud akcioná ve stanovené lh t akcie nep edloží, není oprávn n až do jejich p edložení
vykonávat práva s nimi spojená a p edstavenstvo spole nosti uplatní postup podle § 214
zákona.
lánek 81.
Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede zm nou zápisu o výši
jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papír na
základ p íkazu spole nosti. Tento p íkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejst íku
prokazujícím zápis výše základního kapitálu.
lánek 82.
Mají-li být vydány
na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve
p edstavenstvo akcioná e bez zbyte ného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu
do obchodního rejst íku zp sobem ur eným zákonem a stanovami pro svolání valné
hromady, aby se dostavili k p evzetí nových akcií spole nosti. Jestliže akcioná
nep evezme nové akcie ve lh t podle písmena c), jeho právo na vydání akcií se proml uje.
Tím není dot eno právo na pln ní podle § 214 odst. 4) zákona. Výzva akcioná m musí
obsahovat alespo
a) rozsah, v n mž byl základní kapitál zvýšen,
b) pom r, v jakém se rozd lují akcie mezi akcioná e,
c) upozorn ní, že spole nost je oprávn na nové akcie prodat, nep evezme-li je akcioná
do jednoho roku od uve ejn ní výzvy k p evzetí akcií.
lánek 83.
Po marném uplynutí lh ty podle lánku 82 písm. c) postupuje p edstavenstvo
p im en podle § 214 odst. 4) zákona.
lánek 84.
Pokud mají být vydány nové akcie v zaknihované podob , podá p edstavenstvo bez
zbyte ného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst íku p íkaz k
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vydání nových akcií osob , která vede evidenci zaknihovaných cenných papír .
lánek 85.
Kombinované zvýšení základního kapitálu
Zvyšuje-li základní kapitál spole nost, jejíž akcie jsou registrované a jejichž kurs na
ve ejném trhu v dob rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu
nedosahuje výše jmenovité hodnoty akcie, nebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním
akcií zam stnanci spole nosti, m že valná hromada v souladu se stanovami rozhodnout,
že ást emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdroj spole nosti
vykázaných v ú etní záv rce ve vlastním kapitálu spole nosti. Tím není dot eno ustanovení §
158 odst. 2 zákona. Zvýšení základního kapitálu nepen žitými vklady nebo vylou ení
anebo omezení p ednostního práva akcioná je v tomto p ípad nep ípustné.
Usnesení valné hromady obsahuje:

lánek 86.

a) ástku, o níž má být základní kapitál zvýšen,
b) po et a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií,
c) údaje uvedené v ustanovení § 204a odst. 2 zákona nebo, má-li upsat akcie obchodník
s cennými papíry podle § 204a odst. 6 zákona, místo a lh tu, v níž m že oprávn ná
osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je oprávn na akcie koupit, nebo
zp sob jejího ur ení,
d) ur ení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím p ednostního práva, budou všechny
nebo jejich ur ená ást upsány v dohod akcioná podle § 205 zákona, zda budou
nabídnuty ur itému zájemci nebo zájemc m s uvedením osoby zájemce nebo osob
zájemc anebo zp sobu jeho nebo jejich výb ru anebo zda budou nabídnuty k
upsání na základ ve ejné výzvy k upisování akcií,
e) místo a lh tu pro upisování akcií bez využití p ednostního práva s uvedením, jak
bude upisovatel m oznámen po átek b hu této lh ty a emisní kurs takto upisovaných
akcií nebo zp sob jeho ur ení anebo zmocn ní pro p edstavenstvo, aby jej ur ilo;
emisní kurs nebo zp sob jeho ur ení musí být pro všechny upisovatele stejný,
nestanoví-li zákon jinak,
f) ú et u banky a lh tu, v níž je upisovatel povinen splatit ást emisního kursu upsaných
akcií,
g) jestliže se schvaluje vydání akcií nového druhu, ur ení práv s nimi spojených,
h) p ipouští-li se upisování akcií nad ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,
ur ení orgánu spole nosti, který rozhodne o kone né ástce zvýšení,
i) jaká ást emisního kursu akcie nepodléhá splacení upisovatelem,
j) uvedení vlastních zdroj spole nosti vykázaných ve vlastním kapitálu spole nosti, z
nichž
spole nost bude krýt
ást emisního kursu, která nepodléhá splacení
upisovatelem.
lánek 87.
Upisovatel je povinen splatit ve lh t uvedené v rozhodnutí valné hromady p ed
zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejst íku nejmén 50 % ásti emisního
kursu upsaných akcií, který je povinen splatit upisovatel, jestliže stanovy nebo usnesení valné
hromady nevyžadují splacení ástky vyšší.
lánek 88.
P edstavenstvo akciové spole nosti m že podat návrh na zápis výše základního kapitálu,
pouze jestliže byl splacen emisní kurs upsaných akcií ve výši uvedené v lánku 96.
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lánek 89.
Na kombinované zvýšení základního kapitálu se jinak použijí obdobn ustanovení §
203 odst. 1, 3 a 4, § 204 odst. 1, 4, 6 a 7, § 204a odst. 1 až 4 a odst. 6, § 205, 206, § 208
odst. 1 až 5 zákona.
lánek 90.
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím p edstavenstva
Usnesením valné hromady lze pov it p edstavenstvo, aby za podmínek ur ených tímto
zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z
vlastních zdroj spole nosti s výjimkou nerozd leného zisku, nejvýše však o jednu t etinu
dosavadní výše základního kapitálu v dob , kdy valná hromada p edstavenstvo zvýšením
základního kapitálu pov ila (dále jen "pov ení zvýšit základní kapitál"). Pov ení
p edstavenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné
hromady o zvýšení základního kapitálu. Pov ení musí ur it jmenovitou hodnotu, druh,
formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. P edstavenstvo
m že v rámci pov ení zvýšit základní kapitál i vícekrát, nep ekro í-li celková ástka zvýšení
základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je p edstavenstvo pov eno rozhodnout o
zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepen žitými vklady,
musí pov ení zvýšit základní kapitál obsahovat i ur ení, který orgán spole nosti rozhodne
o ocen ní nepen žitého vkladu na základ posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3
zákona nebo znalc .
lánek 91.
O rozhodnutí p edstavenstva musí být po ízen notá ský zápis. Do obchodního
rejst íku se zapisuje rozhodnutí p edstavenstva o zvýšení základního kapitálu. Pov ení
zvýšit základní kapitál se do obchodního rejst íku nezapisuje. Na postup p i zvyšování
základního kapitálu podle lánku 99 se jinak použijí obdobn ustanovení § 203 až 209
zákona.
lánek 92.
Pov ení zvýšit základní kapitál je možno ud lit na dobu nejdéle p ti rok
se konala valná hromada, která se usnesla na pov ení zvýšit základní kapitál.

ode dne, kdy

lánek 93.
Snížení základního kapitálu
O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady se
uvede alespo
a) d vod snížení základního kapitálu a zp sob, jak bude naloženo s ástkou odpovídající
snížení základního kapitálu,
b) rozsah snížení základního kapitálu,
c) zp sob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno,
d) snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z ob hu na základ losování, pravidla losování
a výši úplaty za vylosované akcie nebo zp sob jejího ur ení,
e) snižuje-li se základní kapitál na základ návrhu akcioná m, údaj, zda jde o návrh na
úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z ob hu, a p i návrhu na úplatné vzetí akcií z ob hu
i výši úplaty nebo pravidla pro její ur ení,
f) mají-li být v d sledku snížení základního kapitálu p edloženy spole nosti listinné akcie
nebo zatímní listy, i lh tu pro jejich p edložení.
lánek 94.
Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162 odst. 3 zákona.
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lánek 95.
Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek v itel .
lánek 96.
Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního
rejst íku. Návrh na zápis podává p edstavenstvo do 30 dn od usnesení valné hromady.
lánek 97.
Losování akcií z ob hu
P ipouští se vzetí akcií z ob hu na základ losování.
lánek 98.
Pravidla losování
1. Losování akcií z ob hu provede pov ený len p edstavenstva za ú asti ostatních len
p edstavenstva a ú asti nejmén dvou len dozor í rady.
2. Losování akcií z ob hu se d je losováním ísel akcií, a to za pomoci prost edk
výpo etní techniky po íta ovým programem, který umožní nahodilý výb r pot ebného po tu
ísel akcií až do výše snížení základního kapitálu dle rozhodnutí valné hromady.
3. O po ízení konkrétního po íta ového programu rozhodne p edstavenstvo s tím, že
dodavatel po íta ového programu musí zaru it nahodilý výb r ísel akcií pro ú ely losování.
ást sedmá
Postup p i dopl ování a zm n stanov
lánek 99.
O dopln ní nebo jiné zm n stanov rozhoduje valná hromada.
lánek 100.
Návrh na dopln ní nebo jinou zm nu stanov m že podat akcioná , p edstavenstvo nebo
dozor í rada.
lánek 101.
Z návrhu zm ny stanov p edloženého akcioná em musí být z ejmé, jaké ustanovení
stanov se má návrhem zm nit i zrušit nebo jak mají být stanovy dopln ny. Jestliže akcioná
hodlá uplatnit na valné hromad návrh na zm nu stanov je povinen doru it písemné
zn ní svého návrhu nebo protinávrhu spole nosti nejmén p t pracovních dn p ede
dnem konání valné hromady.
lánek 102.
P ijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož d sledkem je zm na obsahu stanov, toto
rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o zm n stanov.
lánek 103.
Jestliže dojde ke zm n obsahu stanov na základ jakékoliv právní skute nosti, je
p edstavenstvo spole nosti povinno vyhotovit bez zbyte ného odkladu poté, co se kterýkoliv
len p edstavenstva o takové zm n doví, úplné zn ní stanov.
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ást devátá
Platnost a ú innost stanov
lánek 104.
Tyto stanovy nabývají platnosti a ú innosti dnem jejich schválení valnou hromadou,
nestanoví-li valná hromada nebo zákon den ú innosti jinak.

Datum a místo: Jáchymov 2. 5. 2011
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